
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 12januari 2015, Id. 13.00 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Barbro Svensson 

3. Val till kommunstyrelsens arbetsutskott, råd och 
styrelser för fonder m.m. 

4. Beslut om förlängning av avtal med Placement 

5. Yttrande över regional innovationsstrategi 

6. Godkännande av handlingsplan för intern kontroll 
2015 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

7. Omvandling av visstidsanställningar till 
tillsvidaretjänster vid individ och familjeomsorgen 

8. Godkännande av försäljning av kommunens del av 
fastigheten U gglekull l :4, Urshult 

9. Beslut om firmatecknare 

lO. Svar på medborgarforslag gällande finansiellt stöd 
till tidningen Mieninfo 

11. Återrapportering från kurser och konferenser 

12. Kommunledningsförvaltningen informerar 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 



13. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdet 2014-12-15 

~~9 

Mikael Jeansson 
Ordförande ·eterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende nr 3 

Val till kommunstyrelsens 
arbetsutskott, råd och styrelser 
för fonder m.m. 

1



~·· 
r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441 14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2014-12-29 

Till Valberedningen 
/kommunstyrelsen 

Val i kommunstyrelsen i januari månad: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

5 ledamöter och 5 ersättare 

Winnet - Qvinnor på G 

l ledamot och l ersättare 

Jämställdhetsrådet 

2 representanter 

Val av ordförande i Tillgänglighetsrådet 

Val av en representant från kommunstyrelsen i Tillgänglighetsrådet (såvida ordfö
rande inte tas ur kommunstyrelsen) 

Val av 2 representanter i styrgruppen för folkhälsa ur kommunstyrelsen. styrgrup
peninnehåller även ordförande i SN samt ordförande i BUN. 

Val av l ägarrepresentant i Kommunassurans (Nuvarande: Daniel Gustafsson) 

Val av kommitte för Ellen och GustafMartinssons donationsfond 

Val av kommitte för Kinnevalds häradskassas donationsfond 

Val av styrelse för Matbilda och Alfred Nicklassons studiefond 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 2
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Val av kommitte för Karl Johan och Johanna Adamssons studiefond 

Jörgen Wijk 
T.f. kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 3
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Ärende nr 4 

Beslut om förlängning av avtal 
med Placement 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 

Au§ 447 Dnr 2014/674 106 

Beslut om förlängning av avtal med Placement 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår ett halvårs förlängning av 
avtalet med företaget Placement Företaget verkar för att marknadsföra 
Tingsryds kommun som en etableringsort för inflyttare från Nederländerna, 
Belgien och Tyskland. Under tiden för avtalsförlängning kan 
kommunledningsförvaltningen utreda och besluta hur arbetet för ökad 
inflyttning bör fortsätta. 

Beslutsunderlag 
Avtal med Placement under perioden 2014-0 1-01--2014-12-31 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att godkänna avtalsförlängning från 2015-01-01--2015-06-30 och ge 
kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren i uppdrag att underteckna 
avtalet, samt 

att kostnaderna finansieras med medel från attraktivitetspotten. 

Exp: 
Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson 
Ekonomiavdelningen 
Placement 

2014-12-16 

lO 
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~Tingsryds 
\:!:) kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kommunledningsförvaltningen Datum (2014-12-29) 

Thomas Mattsson 
047744154 
thomas.mattsson@tingsryd.se 

Placement 

Förslag till beslut 

Till Kommunstyrelsen 

Att teckna avtalet enligt bifogat förslag t.o.m. 2015-06-30 

Att uppdra åt utvecklingschefen att utreda hur ett fortsatt långsiktigt arbete med in
flyttningsarbetet ska se ut 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har under flera år arbetat aktivt med inflyttningsarbete. Ett led i 
detta har varit att specifikt rikta sig till holländska inflyttare, vilket har resulterat i att 
det i kommunen bor en relativt stor andel medborgare med holländskt ursprung. Arbe
tet har dels skötts genom arbete i kommunen dels genom ett samarbete med företaget 
Placement. Placement har varit en väg in för intresserade personer, kunnat knyta kon
takter samt arrangerat en mässa i Holland som Tingsryds kommun varit med på de 
senaste åren. 
Kommunen har under de senaste åren kommit en bra bit på vägen med detta arbete 
genom bl. a. information på hemsida, ett flödesschema för inflyttare samt arbetat upp 
ett bra koncept för mässan. För att ta nästa steg i arbetet behöver kommunen titta nog
grannare på frågan men utan att tappa fart i befintligt arbete. 
Innevarande avtal med Placement går ut 31/12 2014 medan det finns medel avsatta i 
budget t.o.m. första halvåret 2015. Vid en förlängning bör kommunen också utreda och 
lägga fram en plan på hur fortsatt arbete med inflyttningsarbetet ska se ut, vilka funkt
ioner som ska arbeta med frågan samt hur det ska finansieras. 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 5 

Yttrande över 
regional innovationsstrategi 

9



r ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPRQTOKOLL 
:/. · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 

Justeran e 

Au§ 448 Dnr 2014/529 149 

Yttrande över innovationsstrategi 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson har lämnat förslag till yttrande över 
regional innovationsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från näringslivsutvecldare Thomas Mattsson, 2014-12-12 
Regional innovationsstrategi 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta näringslivsutvecklarens yttrande som Tingsryds kommuns svar och 
sända över det till Region Kronoberg, samt 

att utse näringslivsutvecklaren som kontaktperson gentemot Region 
Kronoberg, med utvecldingschefen som ersättare. 

11 
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Bilaga Ks Au § 448 

r.'ITingsryds 
\:!:} kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 441 54 

thomas.mattsson@tingsryd.se 

2011+-12-15 

2014-12-12 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Remissvar Regionala innovationsstrategin (RIS) 

Bakgrund 
Regionförbundet Kronoberg har översänt remissutgåva av den Regionala Innovations
strategin (RIS) tiii 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 foljande 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 for att driva utveckling i enlighet med strategin? 
Hur kan region Kronoberg stödja er i det kommande arbetet? 

Regionförbundet önskar även få en kontaktperson for 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 forhålla 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. 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
wwwJingsryd.se 

~ ,/'()) ~ 
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2014-12-12 2(2) 

*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 fårutsättning får 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 fåre
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 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 6 

Godkännande av handlingsplan 
för intern kontroll 2015 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

13



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 

Justeran e 

Au§ 445 Dm 2014/480 007 

Godkännande av handlingsplan för intern kontroll2015 inom 
kommunstyrelsens verl{samhetsområde 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp föreslår två kontrollmål för 
granskning i 2015 års interna kontroll. Det ena rör rutiner för tilldelning och 
borttagning av behörighet och det andra rutiner för utbetalningar. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2014-12-08 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa handlingsplan för intern kontroll2015 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde enligt protokolls bilaga. 

8 
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Bilaga Ks Au § 445 

~ Tingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ah/gren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd .se 

2014-12-15 

6Lo t'-/ j Y8 o 

2014-12-08 
Dnr: 2014/480 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för intern kontroH 2015 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna med ut
gångspunlct från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en 
handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfö1t en ROV
analys på dessa. 

Utifrån ROV -analysen har två kontrollmål föreslagits för granskning i 2015 års interna 
kontroll. Utöver dessa kontrollmål finns även det kommunövergripande kontrollmålet 
med. I bifogat förslag till handlingsplan finns kontrollmålen och beskrivning av hur 
kontrollen ska ske specificerade i tabell l. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa bifogad "Handlingsplan för intern kontro112015 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde''. 

KOMMUNK.ANSLIET 

Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
lcommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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.:.Å:r Tingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2015-xx-xx 

Handlingsplan för intern kontroll 2015 inom kommunstyrelsens 
verksam hetsom råd e 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings
förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar; kansliavclelningen, ekonomiavdelningen, 
infonnationsavdelningen, utvecklingsavdelningen och personalavdelningen. 

Vmje avdelning tar själva fram lämpliga kontroll01måden för den intemakontrollen 
som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet samt utför en risk- och väsent
lighetsanalys. Samtliga avdelningars risk- och väsentlighetsanalyser slutbehandlas seelan 
i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp (KLCG) under ledning av kommunchefen. 
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen föreslår KLCG de kontrollområden för årets 
interna kontroll som ska med i denna handlingsplan och sedan fastställas av kommun
styrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens intema kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kom
munövergripande samordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra 
kontrollen för respektive kontrollmål (kontrollansvariga) tas fram av förvaltningen och 
diskuteras/fördelas sedan av den kommungemensamma samordningsgruppen. 

Kontrollmål 

Konununstyrelsen har i beslut 2014-10-20, på förslag från centrala chefsgruppen (CCG) 
fastställt l st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin hand
lingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys 2 st. kontroll
mål, speciftka för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsförvaltningen, 
valts ut att ingå i årets handlingsplan. · 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen ftnns specificerade i tabell l 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns samtliga riskbilder med som tagits upp för bedömning av kommunstyrelsen i 
2014 års interna kontroll. Av tabellen framgår också på vilka grunder som kommunsty
relsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

{/':<3 posladr~ ~esoksadre" telefao lax e-posllhems;da 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 lwmmunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 

1 (1) 
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'~ 
Tabell l 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen Ar 2015 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Kontrollmoment/metod Kontroll- Klart 
område väsentlighets- ansvarig senast 

analys 
S/K ROV 

Kommunöveraripande kontrollmål 
Avtalstrohet, otillåten upphandling Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal Björn 20151030 

när det gäller upphandling av varor och tjänster, Davidsson 
eller om det förekommer otillåten upphandling. 

Nämndenlstvrelsens egna kontrollmål 
Ekonomi Utbetalningsrutin - utbetalningar till 2/3 6 Kontrollera att utbetalningsrutinerna i alla delar, Dan Fjällström 20150529 

egna konton eller liknande. till rimlig grad, säkerställer att ingen person 
ensam kan hantera en utbetalning så att 
möjlighet finns t. ex. till utbetalning till egna 
konton. Detta rör alla former av utbetalningar, 
t.ex. betalfiler, löner, utanordningar och 
kontoinsättningar. 

Personal Bristande behörighetsrutiner 2/3 6 Kontrollera att rutiner finns för tilldelning och Sara WihJ.borg 20151030 
borttagning av behörighet till personal, t.ex. att 
någon tilldelas en högre behörighet än vad den 
personen ska ha eller att behörigheter inte tas 
bort då dessa upphört. 

S = Sannolild1et K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 

k~ ~ \\~ 
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Tabel12 

Sammanstäilning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2015 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-

område sentlighets- lingsplan 
analys ja l nej 

S/K ROV 
Kommunöveroripande kontrollmål 

Avtalstrohet, otillåten upphandling Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal när det gäller Ja 
upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer 
otillåten upphandling. Om en direktupphandling är felaktig kan 
den leda till stora kostnader eftersom leverantörer kan vara 
berättigade till skadestånd enligt det s.k. positiva kontraktsin-
tresset Det kan t.ex. gälla en upphandlad ramavtalsleverantör. 

Nämnden/styrelsens e~na kontrollmål 
El<onomi Utbetalningsrutin - utbetalningar till 2/3 6 Utbetalningsrutinerna ska i alla delar, till rimlig grad, säkerställa Ja 

egna konton eller liknande. att ingen person ensam kan hantera en utbetalning så att möj-
lighet inte finns t ex till utbetalning till egna konton. Detta rör 
alla former av utbetalningar, t ex betalfiler, löner, utanordningar 
och kontoinsättningar. 
Konsekvensen av fel i denna rutin är alltid minst kännbar eller 
allvarlig. Rutinen har granskats vid intern kontroll 2008 utan 
anmärkning . Detta tillsammans med de centraliserade utbetal-
ningsrutinerna gör att sannolikheten f n för fel bedöms som 
relativt låg. 

Personal Bristande behörighetsrutiner 2/3 6 Sannolikheten att den mänskliga faktorn på grund av bristande Ja 
rutiner gör misstag är ganska stor. Det är även också större 
chans att behörighetsändringar görs på olika sätt utan fast-
ställda rutiner 

Konsekvenserna kan bli allvarliga om fel behörigheter tilldelas 
till någon med högre behörigheter eller något som är sekre-
tessbelagt. Det kan även bli kännbara konsekvenser om inte 
dessa högre behörigheter avslutas på rätt sätt. 

;:7!3 ctX( z_ \\~ 18
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyreisen Ar 2015 

Kontroll - Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
S/K ROV 

Ärende- Deadline för inlämning av handlingar 3/2 6 Det är vanligt förekommande att handlingar och ärenden inte Nej 
hantering inför sammanträden l au-beredning kommer in i tid före au-beredning, oftast tas ändå 

dessa ärenden med på föredragningslistan eller som ett extra 
ärende direkt på sammanträdet. Ärendet hinner inte beredas. 
Skulle det hållas hårt på "stopptiden" - att försent inkomna 
handlingarna fick vänta till nästa sammanträde - skulle det få 
konsekvenser som fördröjda beslut vilket kan drabba 3:e man. 
Remissärenden från myndigheter kan yttrandetiden gått ut för 
innan beslut fattats. 
Även kompletterande handlingar till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige kan komma in sent så de inte kommer med 
ut i kallelsen, utan får delas ut på sammanträdet eller läggas i 
mapparna till kommunfullmäl<tige. 
Fel beslut kan fattas om komplett beslutsunderlag saknas. 
Ofta görs extra kallelseutskick-vilket kan utgöra en stressfak-
torför personalen runt kallelserna. 

Ärende han- Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks 2/3 6 Det är viktigt att besluten i arbetsutskottet, kommunstyrelsen Nej te ring eller Kf) och kommunfullmäktige tas i rätt instans. 
Beslut som fattas i fel instans kan bli ogiltiga om detta upp-
märksammas. 

~ 

Det kan bli ekonomiskt kännbart för kommunen om icke giltiga 
beslut verkställs, t ex ingångna avtal (t ex försäljningar, köpe-
avtal), godkännande av ekonomiska medel, godkännande av 
byggnationer, organisationsförändringar l tillsättande av tjäns-
ter, deltagande i projekt m m. 

~ ~2- \\ <f' 19
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyreisen Ar 2015 

Kontroll
område 

Riskbild för rutin/arbetsmoment l Risk- och vä- l Bedömningsgrunder för prioritering 

Registrering/ 
diarieföring 

Inkommande e-post som borde regi
streras/diarieföras lämnas utan åtgärd 

sentlighets-
analys 

S/K l ROV 
3/2-3 7,5 

S = Sannolikhet K= Konsekvens ROV =Risk- och väsentlighetspoäng 

~Q' f-

Det är viktigt att handlingar som kan betraktas som allmänna 
registreras/förs in i diariet för att de lättare ska kunna hittas och 
för att ha god ordning på handlingarna. Inkommen e-post som 
kan utgöra allmän handling eller allmänna handlingar som 
kommer via e-post är inget undantag från denna registrerings
plikt. 
Att inte registrera e-post som utgör allmän handling kan inne
bära bl.a. att offentlighetsprincipen åsidosätts genom att det 
t.ex. inte framgår att en allmän handling finns hos kommunen. 
Resultatet kan bli att allmänhetens och tillsynsmyndigheters 
möjligheter till insyn i verksamheten går förlorade. 
Överklaganden som inkommer via e-post och inte registre
ras/diarieförs blir svåra att bedöma huruvida de inkommit inom 
lagstadgad överklagandetid om det inte framgår vilket datum 
som handlingen inkommit. Konsekvensen kan vara att över
klagandet kan komma att avvisas av en domstol. 
En risk som kommunen måste räkna med utifrån ovan nämnda 
konsekvenser är att eventuella skador som kan uppstå för den 
enskilde kan resultera i en skadeståndstalan mot kommunen, 
framför allt för ekonomisk skada. Risken att personlig skada 
skulle uppstå bedöms däremot som mycket liten. 

Till hand
lingsplan 
ja l nej 

Nej 
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Ärende nr 7 

Omvandling av visstidsanställningar 
till tillsvidaretjänster vid individ och 
familjeomsorgen 
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1'1~ {!)Trngsryds 
~ · kommun 
~ Personalutskottet 

Justeran e 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-15 

Au P§ 12 Dnr 2014/538 023 

Beslut om förlängning av visstidsanställningar vid individ
och familjeomsorgen 

Socialnämnden föreslog 2014-10-21, § 265, en omvandling av 
visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen. 
Förslaget återremitterades av arbetsutskottet (Personal Ksau 2014-11-24, § 
l O) för en precisering av hur nämnden avser att finansiera de nya tjänsterna. 

Individ- och familjeomsorgens chefRagnhild Olsson har i skrivelse gett svar 
på arbetsutskottets frågor och föredrar ärendet vid arbetsutskottets 
sammanträde. Finansieringen av tjänsterna görs genom medel från kontot för 
ensamkommande barn och från kommunens gemensamma 
flyktingkontal etableringsschablon. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2014-10-21, § 265 
Skrivelse från Ragnhild Olsson, 2014-12-02 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att förlänga visstidsanställningar 1,0 socialsekreterare Barn och Familj och 
1,0 socialsekreterare Ekonomiskt bistånd att gälla från och med 2015-01-01, 

att finansieringen av tjänsterna görs genom medel från kontot för 
ensamkommande barn och från kommunens gemensamma 
flyktingkonto/etableringsschablon, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 
omvandla dessa fårlängda visstidsanställningar till tillsvidaretjänster. 

IFO-chefRagnhild Olsson 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 

2014-12-16 
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~ . · Bilaga 

#. {!i.jT:mgsryds 
Ks Au P § 12 2014-12-15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
· kommun 

· Personalutskottet 2014-11-24 

Au P§ 10 Dm 2014/538 023 

Omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom 
socialförvaltningen 

Socialnänmden föreslår (SN 2014-10-21, § 265) en omvandling av 
visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen. 
Enligt formuleringen i protokollsparagrafen görs "finansieringen av tjänsterna 
förslagsvis genom medel från etableringsschablon och medel från konto för 
ensamkommande, samt viss omfördelning inom ram för 
öppenvårdsverksamhet" 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2014-10-21, § 265 
Skrivelse IFO-chefRagnhild Olsson, 2014-11-20 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden för 
en precisering av hur nänmden avser att finansiera de nya tjänsterna, samt 

uttalar att ärendet därefter bör föras upp till komniunfullmäktige för beslut 
eftersom det är beslut om imättande av nya tillsvidareanställningar. 

Exp: 
Socialnämnden 
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Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

2014-11-20 

Till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Framställan om omvandling av pågående visstidsanställningar som soci
alsekreterare till tillsvidareanställningar från och med 2015-01-01 på avd 
Individ-och familjeomsorg 

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

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

Beskrivning IFO:s ansvarsområde(från Delårsrapport 2 2014) 

• ekonomiskt bistånd/arbetsmarknadsenhet 

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

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda grupper som står 
utanför arbetsmarknaden arbetsträning,praktik,coaching, arbetsmarlmadsanställning
ar.Personal: l, O samordnare+ 2, Ocoach/arbetsledare 

• missbruksfrågor 

rvw 
besöksadress telefon 
s. stargatan 92 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

f ax 
0477194 02 

e-postlhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 24
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utbildning och språksvårigheter, personer med ickediagnostiserad psykisk/fysisk ohälsa 
utan andra ersättningar. För att fortsätta arbetet med att få biståndstagare i självförsörj
ning krävs fortsatt strukturerade och intensiva insatser där socialsekreteraren oftast har 
en samordnande roll. Med den arbetsbelastning vi har idag och vad vi kan förutse de 
närmaste åren så kornmer det fortsatt att krävas en höjd bemanning av socialsekreterare 
på enheten för ekonomiskt bistånd. 

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

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

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

Nuvarande personalgrupp har mycket bra förutsättningar att utvecklas i arbetet. Det är 
en bra blandning mellan erfmna och mindre erfarna. Det antal socialsekreterare som är 
nu( oktober 20 14), bedömes som minsta möjliga grundbemanning med reservation for 
ytterligare behov om ökningstakten av antal anmälningar och ansökningar fortsätter. De 
tjänster som behöver föras in i budget är 1,5 socialsekreterare + 0,25 socialsekr familje
rätt. 

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

Förslag till beslut 

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

Efter internbudgetgenomgång 2014-11-13 ändras framställan till1,0(ek) + 1,0(Barn 
och familj) 

Tingsryd 2014-11-14 

Ragnhild Olsson 
avd chef IFO 
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TINGSRYDS KOMMUN SA~TRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-10-21 12 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 -10-:_ 3 0 D 
..;..,--r--

!}!}.~:2Q4S}~: 

SN § 265 2014/338 SN 750 

Framställan om omvandling av pågående visstidsanställningar 
som socialsekreterare till tillsvidareanställningar från och med 
2015-01-01 på avd Individ- och familjeomsorg 

Ökat behov och utökning av verksamhet inom enheterna Ekonomiskt 
bistånd och Barn-och familj, har gjort det nödvändigt att öka antalet 
socialsekreterare för att ldara arbetsttycket. Detta har hittills lösts via 
tillfälliga anställningar i kortare perioder med extra statliga medel eller 
omfördelning inom budgetram. Behovsökningarna bedömes vara över 
tid framöver. 

För att kunna säkra stabilitet i verksamheten och kunna fullgöra 
uppdraget att ta det yttersta ansvaret för de som vistas i Tingsryds 
kommun, görs framställan om att få omvandla tillfälliga anställningar 
till tillsvidaretjänster. Fin~nsiering av tjänsterna görs förslagsvis 
genom medel fi_.ån etableringsschablon och medel från konto för 
ensamkommande, samt viss omfördelning inom ram för 
öppenvårdsverksamhet 

En1igt delegationsordning i personalärenden måste tjänster från 6 
månader och däröver beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Socialnämnden beslutar 

att i enlighet med skrivelse daterad 2014-10-07, göra framställan hos 
Kommunstyrelsens arbetsutskott om att omvandla 1,0 + 1,75 
visstidsanställningar inom IFO-avd till tillsvidareanställningar från 
och med 2015-01-01. 

Exp: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Socialchef 
IFO chef 

Utdragsbestyrkande 

JU-'", J .v 
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Socialförvaltningen 

Avd chefJFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

2014-10-08 

Till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Framställan om omvandling av pågående visstidsanställningar som soci~ 
afsekreterare till tillsvidareanställningar från och med 2015~01~01 på avd 
lndivid~och familjeomsorg 

Ärendebeskrivning . 
Nuvarande bemanning med socialsekreterare på IFO inom områdena Barn och familj 
och ekonomiskt bistånd ligger över den personal som finns i budget. Extrabemanningen 
fördelar sig enligt följande 1,0 ekonomiskt bistånd, 1,5 .Barn-och familj samt 0,25 
familjerätt. 
I handlingsplan föl' åtgärder inom socialförvaltningen för att minska underskottet för 
2014 och för att få budget i balans för 2015 står angivet und~ r IFO : 
Den mest prioriterade åtgärden är att tillfälliga anställningar förlängs/ omvandlas till 
tillsvidareanställningar och arbetas in i internbudgeten för 20 15-16. 
Enligt delegationsordning i personalärenden måste tj ärrster från 6 månader och däröver 

. beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Ökat behov och utökning av verksamhet inom enheterna Ekonomiskt bistånd och Barn:
och familj, har gjort det nödvändigt att öka antalet socialsekreterare för attldara ar
betstrycket: Detta har hittills lösts via tillfälliga anställningar i kortare perioder med 
extra statliga medel eller omfördelning. inom budgetram. Behovsökningama bedömes 
vara över tid f.t:amöver. . · 
För att kunna sälaa stabilitet i verksamheten och kunna fullgöra uppdraget att ta det · 

. yttersta ansvaret för de som vistas i Tingstyds komm1m, görs framställan om att få om
vandla tillfälliga anställningar till tillsvidaretjänster. Finansiering av tjänsterna görs för
slagsvis genom medel från etableringsschablon och medel från konto för ensamkom-
mande, samt viss omfördelning inom ram för öppenvårdsverksamhet · 

Beskrivning IFO:s ansvarsområde(från ·Delårsrapport 2 2014) 

111 ekonomiskt bistånd/arbetsmarknadsenhet 

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

. ' 

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda grupper som står 
utanför arbetsmadmaden arbetsträning,praktik,coaching, arbetsmarknadsanställning
ar.P ersonal: l, O samordnare+ 2, Ocoachlarbetsledare 

e .;missbruksfrågor 

w 

1(3) . 

besöksadress telefon fax · 
S. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 0477 194 02 

')~') ')l) Th .... rtt"'Yllrl Th11NCY\trl 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tinasrvd.se 
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2,0 socialsekreterare + 0,5 behandlingsass(samverkan FO). Uppdrag att handlägga an
sökningar och anmälningar gällande missbruksproblematik:, följa upp stöd och vårdin
satser. Kunna erbjuda anhörigstöd. 

El omsorger om barn och ungdom 

Uppdraget är att ta emot och bedömalutreda anmälningar gällande barn som far illa och 
utreda ansökningar om vård och stöd, samt uppföljning av insatser. Resurser 1, O 1 :e 
socialsekr, 2,0 socialsekr utredning,2,0 socialsekr ensamkommande, 3,0 socialsekrupp
följning av insatser(l,5 i budget). Öppenvård: 1,0 hemterapeut och 1,0 ungdomsbehand
lare. 

e familj e rätt 

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

e integration 

Ansvar att ta emot och handlägga nyanlända flyktingar enligt avtal och i samverkan 
med övriga myndigheter,l,O samordnare/handläggare finap.sierad via statliga pengar. 

Bakgrund och aktuell situation 
Ekonomiskt bistånd 
Inom området ekonomiskt bistånd och integration har medel tidigare kunnat omfördelas 
från flyktingkontot till försörjningsstöd. Från december 2010 infördes etableringsrefor
men med nya ersättningar. Under övergångsperioden 201 0- 2012 fanns det sparade 
pengar från tidigare ersättningssystem. Detta möjliggjorde tillfällig extrasatsning i .om
gångar under 2012-2013 i form av 1,0 socialsek:reterare. Bedömningen var då att för
sörjningsstödet skulle minska totalt och att mottagandet av nyanlända, plus de som gick 
ur etableringen skulle kunna hanteras av ordinarie integrationssamordnare/handläggare. 
Under hösten 2013 gjordes nya bedömningar, försörjningsstödet fortsatte att öka samti
digt som enheten för ek bistånd drabbades av sjukskrivningar. Arbetsbelastningen ökade 
och vikarier fick rekryteras snabbt. Vikarier/extraanställda har endast kunnat få anställ
ning på några månad~r i taget, vilket lett till svårigheter att behålla /utveckla kompetens 
i gruppen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att i enlighet med denna skrivelse göra framställan hos Kommunstyrelsens arbetsutskott 
om att omvandla 1,0 + 1,75 visstidsanställningar inom IFO-avd till tillsvidareanställ
ningar från och med 2015-01-01. 

Tingsryd 2014-10-07 

Ragnhild Olsson 
avdchef IFO 
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Ärende nr 8 

Godkännande av försäljning av 
kommunens del av fastigheten 
Ugglekull1:4, Urshult 
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Ärende nr 9 

Beslut om firmatecknare 
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~Tingsryds 
\:!!!:~ kommun 

Ekonomiavdelningen 
Agneta Karlsson 
0477-44124 
agneta.karlsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

2014-12-17 

Kommunstyrelsen 

att utse följande firmatecknare som i förening, en ur vardera grupp l och grupp 2, på 
kommunens vägnar undertecknar uttag på kommunens samtliga bank- och checkräk
ningar och plusgirokonton även via Internet 

l. Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
Ekonom 
Upphandlare 

2. Administratör 
Administratör 
Administratör 
Inköpscontroller 

Daniel Gustafsson 
Cindy Pekusa 
David Gustafsson 
Helen Östman 

Ola Johansson 
Berit Rask 
Maria Johansson 
Sara Runesson 

att utse följande firmatecknare som två i forening på kommunens vägnar skriver under 
deklaration avseende moms och arbetsgivaravgifter till skatteverket: 

Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
Administratör 

Daniel Gustafsson 
Cindy Pekusa 
Ola Johansson 

att utse följande firmatecknare som två i förening på kommunens vägnar skriver under 
skuldebrev och övriga handlingar avseende kommunens lån (ersättare anges inom pa
rantes): 

Ekonomichef 
Redovisningsekonom 

Daniel Gustafsson (kommunchefLaila Jeppsson) 
Cindy Pekusa (ekonom David Gustafsson) 

att utse ekonomichef Daniel Gustafsson med redavsiningsekonom Cindy Pekusa som 
ersättare att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelse avseende de 
kommunala företagen, samt 

att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Jaenson med ekonomichef Daniel Gus
tafsson som ersättare att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelser till 
övriga 

att i alla övriga fall har kommunstyrelsens ordrorande Mikael Jaenson rätt att teckna 
firma med Kommunchef Laila J eppsson som ersättare. 

V:\Ek -Lon\EKONOMI\Firmatecknare\Firmatecknare 20141217 nytt kommunalråd .mm.doc 
Tingsryds kommun Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro 
Box 88 Torggatan 12 0477-44100 vx 0477-31300 982-4251 
362 22 TINGSRYD www.tingsryd.se E-post: ekonomi@tingsryd.se 

Postgiro 
107020-0 
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TINGSRYDS KOMMUN 
· Ekonomiavdelningen 

Tingsryds kommun 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
ekonmichef 
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Ärende nr 10 

Svar på medborgarförslag gällande 
finansiellt stöd till tidningen Mieninfo 
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Medborgarförslag 

Vi vill gärna att tidningen \"Mieninfo\" som utges 4 gånger per år ska få mer finansiellt stöd av 
kommunen. l framtiden kan det annars bli så att tidningen inte kan utges i lika många exemplar som 
förr p.g.a. att ekonomin inte räcker till. Tidningen delas ut till personer boende omkring sjön Mien 
och informerar befolkningen om aktuella frågor, kulturella arrangemang, hantverkare, 
bredbandsupplysning, fisket, sjövattnet, historiska teman, personliga berättelser och upplevelser. 
Den bidrar i stor omfattning till en levande landsbygd och understödjer gemenskapen i bygden. Det 
skulle verkligen vara synd om den i framtiden inte skulle kunna utgivas i samma omfattning som nu. 
Om ni behöver mer information kan ni säkert vända er till Björn Jäderås som ansvarar för tidningen 
och visar ett väldigt stort engagemang. 

Datum Ort 

Undertecknat: 

Karin Cederqvist och Boel Cederqvist 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 

Justeran e 

Au§ 451 Dnr 2014/561 804 

Beslut om Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 
för år 2014 samt ansökan för tidningen Mieninfo 

Miengruppen ansöker om kommunalt verksamhetsbidrag för år 2014 och för 
tidningen Mieninfo. Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson föreslår att den 
lokala utvecklingsgruppen får 5000 kr för år 2014 samt att tidningen 
Mieninfo får 3000 kr i bidrag. 

Beslutsunderlag 
Beslut om Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag 
för år 2014 samt ansökan för tidningen Mieninfo 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att bevilja Miengruppen 5000 kr för verksamhetsåret 2014, 

att bevilja Miengruppen 3000 kr för tidningen Mieninfo, samt 

att föreslå kornmunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att bifalla 
motionen om finansiellt stöd för tidningen Mieninfo. 

Exp: 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
Miengruppen 
Ekonomiavdelningen 

2014-12-16 
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Bilaga Ks Au § 451 2014-12-15 l~ 
r.ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings· 
förvaltningen 2014-11-18 1 (1) 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen 
TINGSRYOS KOMMUN 

2014. ~11 p 1 8 go 

nn~ aol Y J Sbl 

Yttrande över Miengruppens ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014 

Den lokala utvecklingsgruppen Miengruppen har i skrivelse 2014-11-11 ansökt om 
kommunalt bidrag på totalt 8 000 kronor för år 2014. Miengruppen redovisar att den 
verksamhet som utvecklingsgruppen bedriver genererar höga kostnader varför bidrags
ansökan denna gång har utökats med 3 000 kronor. Det är främst utgivningen av det 
lokala informationsbladet Mieninfo som drar höga kostnader. 

Miengruppen arbetar aktivt och framgångsrikt med bygdeutvecklingen i Mienområdet 
(delar av Tingsås och Urshults församlingar). Detta framgår bl a av Miengruppens an
sökan. 

Miengruppen uppfyller de kommunala kraven för bidrag till de lokala utvecklings grup
perna. Med anledning härav föreslås att Miengruppen erhåller ett verksamhetsbidrag på 
5 000 kronor för 2014 års verksamhet. 
Vad gäller den utökade ansökan kan dessa 3 000 kronor betraktas som en aktivitet som 
kommunen kan stödja (jämför med hemvändardagar m fl arrangemang i andra kom
mundelar). Utgivningen av Mieninfo måste från ett kommunalt perspektiv betraktas 
som en betydelsefull aktivitet av stort värde för informationsspridning, gemenskap, 
marknadsföring och bygdeutveckling i den del av Tingsryds kommun som Miengrup
pen verkar. Jag föreslår därför att Miengruppen även erhåller dessa 3 000 kronor i akti
vitets bidrag för 2014 samt att medlen- totalt 8 000 kronor - anvisas från kontot för 
lands bygdsutveckling. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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MIENGRUPPEN 
cjo Bodil Nilsson 
Yttra Källehult 19 
362 92 TINGSRYD 

Tingsryds Kommun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 

ANSÖKAN 

2014-11-11 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014. -11 ··_.l t~? 
nnr :lo l · · f:hJ :.~-
~··· 

Mienbygdens lokala _informationsblad, Mieninfo, utkommer även under 2014 med fyra 
nummer. Det kommunala bidraget på 5 000 kr har de senaste åren motsvarat ca 45 % av 
den faktiska kostnaden för att trycka och skicka ut Mieninfo till alla permanentboende i 
området. Sommarnumret har tryckts upp i en större upplaga så att även fritidsboende har 
fått den i brevlådan. För att klara ekonomin har vi dels mottagit gåvor från ortsbor, dels 
anordnat en årlig grillfest. Det är dock inte hållbart i längden att hela budgeten går till 
Mieninfo. Nu när vi har snabbare bredband så har vi testat att bara skicka ut Mieninfo till de 
som anmäler att de vill ha en pappersvariant Övriga, som har anmält sig till Mieninfos 
digitala sändlista, får ett mejl om att nu finns Mieninfo att ladda ner som pdf på hemsidan. Vi 
kommer att utvärdera om detta är ett sätt som fungerar genom att informera om det nya 
sättet att få Mieninfo på anslagstavlor i Mienområdet. Under året har allt fler frågor som 
engagerar lokalbefolkningen blivit aktuella. Detta innebär att Mieninfo har en allt viktigare 
roll att spela som lokal informationskälla. Exempel på aktuella ämnen är den mycket låga 
vattennivån i Mien/Mieån, bildandet av Mieåns Vattenråd (arbetsgrupp under 2014, 
konstituerande stämma i januari 2015), planering av ny 400 kW-ledning Nybro-Hemsjö samt 
givetvis att Midingsbygdens IF åter har ett fotbollslag i seriespel. Vi anser att detta arbete 
motiverar att verksamhetsbidraget höjs med 3 000 kr. Denna önskan delas förövrigt av ett 
medborgarförslag som det refererades till i Smålandsposten den 7 november. 

Vi ansöker härmed om ett verksamhetsbidrag på 8 000 kr för är 2014. 

För Miengruppen 

rcLvL t!Js. ~~ 
Bodil Nilsson 
Ordförande 

Bilaga: Verksamhetsberättelse, Årsmötesprotokoll 

Miengruppen 
www.miengruppen.se 

Org.nr: 829502-3546 Bankgiro: 5960-5592 
Miengruppen är en lokal utvecklingsgrupp för byarna runt sjön Mien i Tingsryds kommun 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Miengruppens årsmöte hölls den 29 april 2013 i Gäddeviksås Bygdegård. Under året har 
följande personer arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf., Jakob Bonfils (kassört ledamöter 
Björn Jäderås, Sven-Olof Karlborg och Jan-Roelf Sikkema samt suppleanter Petra Nilsson, 
Claire Lieberath och Eivor Lindstrand. Till redaktionen för Mieninfo valdes Björn Jäderås, 
Eivor Lindstrand, Jan Roelf Sikkema och Thea Johansson. Jan Roelf omvaldes som 
webbmaster. 

Miengruppen har under året fortsatt arbetet med att säkra utgivningen av Mieninfo. Fyra 
nummer publicerades även under 2013. Tack till alla som bidrog med artiklar! Vi ser gärna 
att fler skriver några rader eller tipsar om någonting ni villläsa om i Mieninfo. 

Den 24 juli arrangerade Miengruppen en grillfest vid Bygdegården som återigen lockade 
närmare 60 personer. Många fritidsboende uppskattar detta initiativ som ger en möjlighet 
att lära känna fler personer i bygden samtidigt som man bidrar till utgivningen av Mieninfo. 

Vi vill också passa på att tacka våra prenumeranter som bor utanför Mienbygden och hoppas 
att de vill fortsätta betala för att få Mieninfo direkt i brevlådan. 

Yttra Källehult 2014-04-29 

På styrelsens uppdrag 

f'1:y;f?t'l' 11ft 'L s, ~ 
Bodil Nilsson 
Ordf. Miengruppen 
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Miengruppen 

Protokoll Miengruppens årsmöte 
2014-04-29 i Bygdegården i Gäddeviksås 

§1-2. Val av stämmaordförande 

Bodil Nilsson öppnade mötet och valdes till stämmoordförande. 

§3. stämmans val av protokollförare 

Björn Jäderås valdes. 

§4. Deltagarförteckning (röstlängd) 

Upprättades och bifogas protokollet. 

§5. Val av två personer attjämte ordförandenjustera protokollet 

Ferdinand Kirmeier och Eivor Lindstrand valdes. 

§6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Var i senaste laget men godkändes av stämman. 

§7. styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 

Redovisades av ordförande Bodil Nilsson och lades till handlingarna. 

§8. Revisorernas berättelse 

Tillstyrkte den ekonomiska redovisningen och lades till handlingarna. 

§9. Beslut om fastläggande av resultaträkning och balansräkning samtbeslut om föreningens vinst eller förlust 

Årets vinst 308,30 överförs till nytt räkenskapsår. 

§l O. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

§ 11. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter 

Antal ordinarie styrelseledamöter bestämdes til15, dessutom 3 suppleanter. 
Dvs som tidigare år. 

Bodil Nilsson omvaldes som ordförande för ett år. 
Omval på 2 år Jan-Roelf Sikkema. 
(Kvarstår ytterligare l år: Sven-OlofKarlborg, Jakob Bonfils och Björn Jäderås:). 
Som suppleanter för l år valdes Claire Lieberath, Petra Nilsson 
och Eivor Lindstrand. 

§ 12. Val av Mieninfo 's redaktion och webbmaster för Miengruppens webbsida 

Eivor Lindstrand, Thea Johansson och Björn Jäderås samt Jan Roelf Sikkema 
omvaldes på l år. 
Jan Roelf Sikkema omvaldes på l år som webbmaster. 

t:/E d22 'Y\) 

Miengruppen '- +46 (O) 459 851 43 • .f~ ,., .. 
Hakefors 3, SE-362 92 Tingsryd, Sweden www.miengruppen.se info@bjk.g.se 
Org. no: 829 502-3546 Bankgiro: 5960-5592 

Miengruppen är en lokal utvecklingsgrupp för byarna runt sjön Mien i Tingsryd kommun i södra Småland 
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§ 13. Val av revisorer och suppleant 
Lars Augustinsson och Curt Ihlström valdes på l år och Tord Johansson som 
suppleant på l år. 

§ 14. Val av valberedning 
Gun Ihlström valdes på l år. 

§ 15. Ärende som av styrelsen eller medlem hänslgutits till stämman 
Inga ärenden togs upp. 

§ 16. Övriga ärenden 
Ä ven i år diskuterades Miengruppens och Mieninfo' s ekonomi och plan för 
finansiering. Kommunbidraget på 5 000 kr och ett grillfest-överskott på ungefår lika 
mycket täcker knappt kostnaden per år. 
Hur vi kan få fler att bidra till tidningen både ekonomiskt och innehållsmässigt 
(bilder/artiklar) är ett ständigt diskussionsämne. 

Beslutades: Från och med höstnumret kommer Mieninfo bara delas ut som gratis 
papperstidning till dom som direkt anmäler önskemål om det. För övrigt finns den på 
webbsidan att ladda ner. Administreras av Eivor och Björn. 

Årets grillfest bestämdes preliminärt till den 9/7 med ett arbetsmöte den 30/6. Bodil 
diskuterar detaljer med Jan-Roelf. 

§ 17. Mötet avslutades 

Gäddeviksås 2014-04-29 

Vid protokollet d 
1!!-rB... 7"d/}_ 0~- / -=:-->-- ""' 10ffi~~ ~ 

Justeras 
___a/ /k-/ . ,. 
/t:?f/~~#/~V' ,c;
Ferdinand Kirmeier 

'-
Miengruppen 
Hakefors 3, SE-362 92 Tingsryd, Sweden 
Org. no: 829 502-3546 

ordförande 

.-L.a; .. ,/" 
i~NL(d~~~ 

Bodil Nilsson 

~~,'/~~ 
Eivor Lindstrand 

+46 (O) 459 851 43 
www.miengruppen.se info@bjk.g.se 
Bankgiro: 5960-5592 

Miengruppen är en lokal utvecklingsgrupp får byarna runt sjön Mien i Tingsryd kommun i södra Småland 
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Ärende nr 11 

Återrapportering från 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 12 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 13 

Ärenden enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll från 
sammanträdet 2014-12-15 
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