
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 
ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 
 
 
Tid: Måndagen den 19 januari 2015, kl. 08.30             
   
Plats:  Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12,      Tingsryd    
 
   Ledamöter kallas 
   Ersättare underrättas 
 
 
 
Ärende  Föredragande  Anteckningar 
   tjänsteman 
 
   

1.  Upprop 
 

  

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Löneöversyn – personalutskottet (enligt gällande 
modell) 
 

HC Kl 08.30 
Inga handl 

4.  Meddelanden 
 

  

5.  Remisser  
 

  

6.  Delegationsbeslut 
 

  

7.  Statistik 
 

  

8.   Revidering av reglemente för styrelser och nämnder  
 

  

9.  Revidering av reglemente för revisorer 
 

  

10. Rapport och framställan om fortsättning på projekt 
arbetsmarknadsanställningar 
 

  

11. Inrättande av ny tjänst som miljöinspektör med 
inriktning mot lantbruks- och industritillsyn samt 
enskilda avlopp  
 

  

12. Inrättande av två tjänster vid barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande 
flyktingmottagande 
 

  



13. Medborgarförslag om insamling av trädgårdsavfall  
 

  

14. Motion om införande av en dag med vegetarisk mat  
 

  

15. Motion om att anlägga väderskydd vid 
busshållplatsen vid Örmoskolan 
 

  

16. Motion om att revidera kostpolicyn 
 

  

17. Beslut om taxor och avgifter inom 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 

  

18. Beslut om taxa för tillståndshandläggning enligt 
lagen om brandfarliga varor och explosiva varor 
 

  

19. 2015 års taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

  

20. Beslut om taxa för instruktör inom 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
 

  

21. Jävsnämndens deltagande i budgetdiskussioner och 
revisoner 
 

  

22. Lekplats vid Björkvalla IP, Väckelsång 
 

  

23. Information om utjämningssystemet 
 

DG Inga  handl 

24. Information om delårsrapport från Tingsryds AIF 
- Besök av representanter från föreningens 

styrelse 
 

DG 11.00 

25. Information om protokoll från Tillgänglighetsrådet 
2014-11-12 
 

  

26.  Beslut om ombyggnad av hyresfastighet i Ryd till 
boende för ensamkommande ungdomar 
 

  

27. Beslut om samt återrapportering av kurser och 
konferenser 
 

  

28. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

  

  
 
 



 
 
 
 
Tingsryd 2015-01-15 
 
Mikael Jeansson  Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
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Meddelanden 
 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

2 
Xx 

 

 
Meddelanden 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2014/687   422 1.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, beslut  
Utbetalning av bidrag till kommunernas kostnader utförda inom miljö-
övervakningsprojektet:  
”Samordnad kommunal råvattenkontroll” 2014  
 

2014/476   265 2.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, lagakraftbevis  
Naturreservatet Ekefors i Tingsryds kommun 
 

2014/700   091 3.  Länsstyrelsen i Kronobergs län, inbjudan 
Life-projekt klimatåtgärder för hela länet  
 

2014/689   170 4.  Länsstyrelsen i Kronobergs län,  
Tillsynsbesök 2014-10-15 i Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK)  
rörande verksamhet inom området lag om skydd mot olyckor (LSO)  
 

2014/206   170 5.  Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll  2014-12-11 
 

2014/697   170 6.  Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll  
Övriga frågor – Sotningsfrister  
 

2014/697   170 7.  Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll  
Budget 2015 och verksamhetsplan 2016-2017  
 

2014/461   110 
2014/500   110 

8.  Valmyndigheten,  
Begäran om komplettering av remissyttrande med anledning av  
Björn Hvornums (TIA) och Annelise Heds (Mp) överklagande av valet  
till kommunfullmäktige i Tingsryd 2014, samt 
 
Valnämndens ordförande Britta Lundéns svar 
 

2014/442   422 9.  Växjö Tingsrätt, dom  
Ansökan om godkännande av vattenverksamhet enligt 11 kap 16 §  
miljöbalken för avvikelse från tappningsbestämmelser i tillståndet om  
tappning från Mien i Kronobergs län 
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 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

3 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2014/370   114 10. Polisen, information  
Övergång till en polismyndighet  
 

2014/679   700 
 
 

11. Datainspektionen, skrivelse till Sveriges kommuner och Landsting 
Olaglig registrering av romer och personer av annat etniskt ursprung 

2013/145   312 12. Tillväxtverket, slutrapport  
Sydostleden 
 

2014/704   106 13. Kommuninvest,  
Den kommunala låneskulden 2014 
 

2014/680   050  14. Jan Hagelberg, skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen  
Uppsägning av Markavtal gällande upplåtelse av motionsspår på 
fastigheten Väckelsång 16:1 
 

2013/494   004 15. Älmhults kommun, protokoll  
Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv 
 

 16. Älmhults kommun, Jul- och nyårshälsning 
 

 17. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, nyhetsbrev 
 

 18. IFAU, nyhetsbrev   
- Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet  
- Förändrad efterfrågan på varor förklarar varför vissa arbetsplatser växer 
och andra krymper  
- Utveckling i skolan efter 1990-talets skolreformer  
 

2014/699   299 19. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll   
Avtal. Förvaltning av kommunala fastigheter 
 

 20. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2014-12-17 
 

2014/703   041 21. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll  
Internbudget 2015  
 

 22. Kultur- och fritidsnämnden, protokoll 2014-12-03 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

4 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 23. Regionförbundet Södra Småland, nyhetsbrev  
- Förlängd remisstid för RUS  
- Kommissionen avslutar arbetet men klimatfrågan är ständigt aktuell  
 

2014/674   090 24. Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande från styrelsen nr 8 
Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk  
ohälsa 2015 
 

2014/688   225 25. Sveriges Kommuner och Landsting,  
Öppna jämförelser Energi och klimat 2014 
 

 26. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 
14:33 Information om patientlagen (2014:821)  
14:54 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL  
14:55 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 
14:56 Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för 
brandskyddskontroll 
14:57 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige 
14:58 Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder  
14:59 Budgetförutsättningar för åren 2014-2018  
14:60 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare 
14:61 Redovisningsfrågor 2014 och 2015 
 

                                          
______ 



Ärende 5  

Remisser 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 

 
Remisser 
  

 Föredrages och godkännes nedanstående verkställda remisser: 
     

2014/618   539 Centerpartiet - Eva Hagelberg, Mats Wembo,  
Motion,   
Busskur vid Lyckovägen i Väckelsång 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
 

2014/619   312 Centerpartiet - Eva Hagelberg, Mats Wembo,  
Motion,   
Belysning vid gångväg i Väckelsång 
Översänd till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 
 

2014/675   740  Centerpartiet – Britt-Louise Berndsson, Cecilia Cato, Anna Johansson,  
Mikael Andersson,  
Motion  
Ökad tillgänglighet – vinst för alla 
Översänd till kommunchef Laila Jeppsson för yttrande 
 

 _______                                 



Ärende 6  

Delegationsbeslut 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

Anmälan delegationsbeslut 
  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 
      

2014/46     002 
 
 

Liljas Leasing 36 mån av Captur,  
Socialförvaltningen, funktionshinderomsorgen,  
Hagen Väckelsång 
 
 
 

Daniel Gustafsson 

2014/333   002 Förlängning avtal PC inkl tjänster  
Atea Sverige AB 
 
 
 

Patrick Ståhlgren  
 
 

2014/706   002 - Förlängning avtal läromedel  
LäroMedia Bokhandel Örebro AB  
  
- Förlängning avtal Distribution av 
inkontinenshjälpmedel  
Schenker Deicated Servicess AB 
 
- Förlängning avtal funktionsmöbler,  
IKEA Svenska Försäljnings AB 
  
 
 

Patrick Ståhlgren  
 

2014/705   002 Antagande av leverantör  
Upphandling av Försäkringar  
Olycksfallsförsäkring: Folksam  
LOU-försäkring: CNA 
Excessansvarsförsäkring:  QBE 
Diskrimineringsförsäkring: QBE 
 
 
 
 
 

Daniel Gustafsson 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

  
Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 
      

2015/25    002 Antagande av leverantör  
Upphandling av IT Ekonomisystem  
CGI Sverige AB 
 
 
 

Laila Jeppsson 

2015/26    002 Beslutsattest  
Ansvar 112 Utvecklingschef  Eva Palmér  
Ersättare Laila Jeppsson 

Daniel Gustafsson 

______ 
 
 
 



Ärende 7  

Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

dec-14 dec-13 dec-14 dec-13 dec-14 dec-13

Riket 4,3 4,7 3,8 4 8,1 8,7

Kronoberg 4,2 4,5 4,4 4,6 8,6 9,1

Tingsryd 4,1 4,7 3,5 3,8 7,6 8,5

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                             dec-14 dec-13

Kronobergs Län 106  20

Kalmar Län 45  56

Blekinge Län 18  47

Skåne Län 416  403

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2015-01-07

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 1 119 497

Ryd 4 18 176

Urshult 2 5 128

Linneryd 6 0 69

Väckelsång 1 15 80

Rävemåla 5 3 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 2 0 60

Totalt 21 160 1080



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



Ärende 8  

Revidering av 

reglemente för 

styrelser och nämnder 







   TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
 
 
Förvaltningen  Datum 2015-01-12 
 
Laila Jeppsson 
0477 441 21 
Laila.jeppsson@tingsryd.se 

 

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

 

 Till Kommunstyrelsen 

 
 
 
Nämnd eller utskott till Kommunstyrelsen! 
 
 
Förslag till beslut 
 
Varje kommun kan själv ta ställning i Kommunfullmäktige hur man vill styra sin kom-
mun gällande nämnder eller utskott.  
Nämnd/Utskott kan ansvara för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens uppdrag inom sitt respektive ansvarsom-
råde. 
  
Till Kommunfullmäktige 2014-12-18 föreslogs en förändring av den politiska organisat-
ionen.  
Förändringen innebar att kultur- och fritidsnämnden avvecklas och att dess uppdrag 
istället tas över av ett nyinrättat kultur- och fritidsutskott under kommunstyrelsen. 
Vidare föreslås att biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten därvid flyttas över till 
barn- och utbildningsnämnden. Tillika föreslås även att ett personalutskott inrättas 
under kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om återremiss gällande personalutskott och kultur och 
fritidsutskott och att en konsekvensanalys för kultur- och fritidslivet bör göras. 
 
Nämnd eller utskott till Kommunstyrelsen för frågor gällande kultur och 

fritid.  

Fördelar med nämnd 

Ger en känsla av högre prioritet av kultur- och fritidsfrågorna. 

Berörda politiker blir mer insatta i/känner mer för dessa frågor. 

Flera att ha föreningskontakterna.  

Kultur- och fritidsfrågorna är samlade i en instans. 

 

Fördelar med utskott under kommunstyrelsen. 

Berörda politiker är närmare ”makten” i den kommunala organisationen. 

Ger en känsla av högre prioritet av kultur- och fritidsfrågorna. 

Berörda politiker blir mer insatta i/känner mer för dessa frågor. 

Kan lättare sätta dessa frågor i ett större kommunalt sammanhang. 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 

Nämnd eller överflyttande av Biblioteks- och fritidsgårdar till Barn- och 

utbildningsnämnden 

Fördelar med nämnd 
 
Biblioteks- och fritidsgårdarnas verksamheter får större utrymme i nämnden 
 
 
Fördelar med att samordnas med Barn- och utbildningsnämnden 
 
Biblioteken dvs både skolbiblioteken och de övriga kommunala biblioteken ligger under 
samma nämnd och borde därmed få en bättre tyngd än nu. 
 
Detsamma gäller att både ekonomi och anställningsansvar kommer att ligga under 
samma nämnd /förvaltning vilket inte dom gör för närvarande. 
 
Möjligheter till en bättre kompetensutveckling för skolbibliotekarierna än idag. 
 
Möjligheter för bibliotekarien att bli med i något arbetslag eller dylikt, vilket skulle för-
bättra möjligheterna till att göra ett bättre arbete gentemot både elever och lärare 
 
Fritidsgårdarna har samma målgrupp som skolan. 
 
Ökad integration och samverkan mellan skolan och fritidsgårdarna 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiskt kan kostnaderna för administration och ledning minskas. En organisat-

ionsöversyn efter en ev. förändrad politisk organisation får utvisa hur mycket bespa-

ringarna blir. 

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

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

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

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

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

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

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

samt nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och 
årsredovisning,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6 § Delgivning 
 
Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 
7 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
8 § Handlingar, register och arkiv 
 
Nämnden ska ansvara för  
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 
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personuppgiftslagen (1998:204)  
3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen  
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(1990:782), kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering, 
 
Arbetsordning 
 
9 § Sammansättning 
 
Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 
 
10 § Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda 
under pågående behandling av ett ärende om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäkti-ge mellan dem bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 
 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 
 
11 § Inkallande av ersättare 
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämn-
dens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 
 
12 § Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfäl-
ligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige 
ordfö-randen har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
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ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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13 § Sammanträdena 
 
Nämnderna sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer. Sammanträdesti-
derna ska samordnas så att de anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider. 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda-
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck-
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord-
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 
 
14 § Öppna nämndssammanträden 
 
Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds 
sammanträ-den ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden  
1. som avser myndighetsutövning, eller  
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt 
of-fentlighets- och sekretesslagen.  
 
15 § Individärenden 
 
Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska 
hanteras separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, 
dag-ordning och protokoll. 
 
16 § Ordförande 
 
Det åligger nämndens ordförande att  
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,  
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten,  
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt  
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
 
Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. 
 
För kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i §§ 11 - 13. 
 
Nämndsordföranden bestämmer själv om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
upp till tre dagar per tillfälle. 
 
17 § Justering av protokoll 
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Protokollet justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. 
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Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
18 § Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio-nen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
19 § Omröstning och beslut 
 
En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning 
eller i ett beslut. 
 
Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 
 
En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet 
av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock 
skyldig att rösta för fler än ett förslag. 
 
 
Utskott 
 
20 § Nämnder med utskott 
 
De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i detta 
kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive nämnds specifika 
bestämmelser. 
 
 
21 § Ordförande 
 
Ordförande i nämnden är ledamot och ordförande vad gäller arbetsutskott under kommunstyrelsen 
samt utskott under samhällbyggnadsnämnden och socialnämnden. Förste vice och andre vice 
ordförande är ledamöter och vice ordförande i nämnd ordning vad gäller arbetsutskott under 
kommunstyrelsen samt utskott under samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. 

För utseende av ordförande och ledamöter i kultur- och fritidsutskott samt personalutskott under 
kommunstyrelsen gäller de särskilda regler som anges i respektive utskotts specifika bestämmelser 
(Kap 2, 16 och 18 §§). 

 
Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersätta-re 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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22 § Mandatperiod 
Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 
 
23 § Ersättare 
 
Ersättare i utskott ska vara personliga ersättare. 

  
 

 
 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 
 
Avgår ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval genomföras för den återstående 
tjänstgöringstiden. 
 
24 § Sammanträdesdag 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
två ledamöter i utskottet begär det. 
 
25 § Beslutsförhet 
 
Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
26 § Beredning av utskott 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om be-
redning behövs. 
 
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
 
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
27 § Delegation från nämnden 
 
Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning 
och av de nämndsspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden 
som nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 
 
28 § Kallelse 
 
Kallelsen till utskottet bör vara skriftlig och ska om möjligt vara ledamöter och ersättare 
tillhanda senast fyra dagar före sammanträdet. 
 
Föredragningslista upprättas av ordförande och ska om möjligt jämte handlingar i de på 
listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 
 
29 § Protokoll 



16 
 

 
Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. 
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Protokollen ska justeras av ordförande och en ledamot som utskottet utser. 
 
Utskottets beslut bör anmälas till nämnden genom att utskottets protokoll i sin 
helhet anmäls till nämnden. 

  
 

 
 

Ordförandeberedning 
 
30 § Nämndernas beredning 
 
De nämnder som inte ska ha utskott enligt detta reglemente, ska istället ha en ordföran-
deberedning. Socialnämnden ska dock ha både en beredning och ett individutskott. 
 
De nämnder som ska ha ordförandeberedning är således socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
 
31 § Sammansättning 
 
Beredningen består av ordföranden i nämnden och av förste och andre vice ordförande-
na i nämnden. Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens samman-
träde. 
 
32 § Sammankallande 
 
Beredningen sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden. 
 
33 § Ersättare 
 
Nämnden ska utse personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna i nämnden att 
tjänstgöra vid beredningen i ordförandens och de två vice ordförandenas ställe. 
 
Kan någon pga. sjukdom eller annan omständighet inte delta i beredningen ska dennes 
ersättare kallas. Om ersättaren inte kan delta kan beredningen likväl äga rum. Det 
räcker med att ordföranden eller någon av de vice ordförandena har deltagit. 
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Kap 2 Specifika bestämmelser för kommun-

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

  
 

 
 

1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrning av den kommunala verksamheten,  

2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KFS 2011:1 
6 § Ekonomi 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen en-
ligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
1. placering och upplåning av medel,  
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar,  
3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid 

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

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

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

andra liknande åtgärder.  

  
 

 
 

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

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

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

3. besluta om stridsåtgärd,  
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),  
5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, samt  
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6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen.  
 
8 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om 
arbetslöshetsnämnd (1994:475).  
Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.  
Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att 
mins-ka sårbarhet och god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd 
bered-skap.  
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Östra Kronoberg.  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i arkivreglemente. 
 
 
 
9 § Kommunfullmäktiges beredningsorgan 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i 
kommunfullmäktige om inte fullmäktige har tillsatt ett beredningsorgan som i vissa 
frågor som kan få mot-svarande uppgift. 

KFS 2011:1  
 

 
 

 
 
10 § Förvaltningsorganisation 
 
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
11 § Kommunalråd 
 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid och ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte kommunstyrelsens arbetsut-
skott godkänner annat. 
 
12 § Ansvar 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:  
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i förvalt-

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

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

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

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat,  
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5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 
och andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe.  

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

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

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

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

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

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

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

 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

 
16 § Sammansättning 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kultur- och fritidsutskott.  

Kultur och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet bland dem som är ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser även en av utskottets ledamöter som 
ordförande i utskottet.  

 
17 § Ansvarsområde 
 
Kultur - och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja allmän-
kultur och fritidsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 
  
1. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag 

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

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

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

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

andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet 
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Kommunstyrelsens personalutskott 
 
 
§ 18 Sammansättning 
 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott. 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet bland dem som är ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser även en av utskottets ledamöter som 
ordförande i utskottet. 
 
§ 19 Ansvar 
 
Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den yttersta 
arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och arbetsgivarområdet som 
kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 
 
Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i i de frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
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Kap 4 Specifika bestämmelser för barn- och 

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

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

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

kultur- och fritidsnämnden 

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

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

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

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

verksamhets-området stimulera det arbete dessa bedriver,  
16. att förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk,  
17. biblioteksverksamheten,  
18. konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader samt rådgivande i andra fall,  
19. att stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet.  
BORTTAGET: fastighetsansvaret och ansvar för anläggningar – till SBN 
 
3 § Förvaltningsorganisation 
 
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorganisation är kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Kommunfullmäktige 
    
    
Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder; nu 
fråga om överföring av frågor rörande bl.a. energirådgivning 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Undertecknad gav i november 2014 förslag till ändring i reglemente för styrelse och 
nämnder. Ärendet har ännu inte avgjorts i fullmäktige. Härvid ges en komplettering till 
förslaget, innebärande att frågor rörande energiplanering, energihushållning samt 
energi- och klimatrådgivning flyttas över från kommunstyrelsens ansvarsområde till 
samhällsbyggnadsförvaltningens dito. Detta med anledning att frågorna bäst lämpar sig 
för att handläggas hos samhällsbyggnadsnämnden, vilken har rätt kompetens för att han-
tera dessa ärenden. 
 
Utdrag ur reglemente för styrelse och nämnder bifogas, varvid framgår, vilken bestäm-
melse i reglementet som föreslås flyttas över från specialbestämmelserna för kommun-
styrelsen till motsvarande bestämmelser för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Underlag 
Kanslichefen Garo Lorfalks kompletterande förslag till reviderat reglemente för styrelse 
och nämnder i Tingsryds kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att revidera reglemente för styrelse och nämnder i enlighet med bifogade förslag. 
 
 
 
Garo Lorfalk 
Kanslichef 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente 
för samtliga nämnder i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 
 
 
/…/ 
 
Kap 2 Specifika bestämmelser för kommun-

styrelsen 
 
Kommunstyrelsen 
 
1 § Sammansättning 
 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
 
/…/ 
 
4 § Utveckling 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse med särskild 
tonvikt på åtgärder som rör  
1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och 

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

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

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

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

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

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

frågor,  
12. internationellt arbete,  
13. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt, samt 
14. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900). 
 
 
 

 



Kap 5 Specifika bestämmelser för samhälls-

byggnadsnämnden 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1 § Sammansättning 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
2 § Ansvarsområde 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för  
1. kommunens uppgifter gällande planläggning av mark och vatten och om byggande 

som enligt plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag ska fullgöras av bygg-
nadsnämnden,  

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken 
(1998:808) och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften 
inte lagts på annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet,  

3. kommunens tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) samt lagen (2007:1455) om 
de-taljhandel med nikotinläkemedel,  

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004:168) 
ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och hälsoskyddsom-
rådet,  

5. att bevaka kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning 
och förädling av markreserven,  

6. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt,  

7. att ansöka om, utföra och bevaka kommunens talan vid lantmäteriförrättningar där 
kommunen är sakägare samt bevaka kommunens intresse enligt 
fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna,  

8. kommunens gator och vägar inklusive belysning, grönområden, skötsel av allmän 
platsmark, sjö- och strandvård samt svarar i förekommande fall för kommunens 
re-presentation i vägföreningar,  

9. kommunens vägråd,  
10. förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse m.m.) av kommunens fastigheter, 

anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark  
11. kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap 8 § miljöbalken,  
12. kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA-verksamhet) enligt 

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,  
13. mätningsteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem.  
14. de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

samt för trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen (1998:1276),  

15. att inom det plan- och byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor 
som rör kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.  

16. energiplaneringen och främjandet av energihushållningen samt ansvarar för 
kommunens energirådgivning,  

 



Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till 
det ovan angivna verksamhetsområdet. 
 
/…/ 
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   Till Socialnämnden 
                                                                                     Kommunstyrelsen 
 
Rapport och framställan om fortsättning på projekt arbetsmarknadsan-
ställningar  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-17(Ks § 101 Dnr 2013/255) att arbetsmarknads-
anställningar skulle få inrättas enligt förslag från socialnämnden under perioden  
2013-07-01  - 2014-12-31.  
Förslaget innebar i korthet att personer med långvarigt ekonomiskt bistånd (försörj-
ningsstöd) kunde få biståndet omvandlat till en anställning under längst ett år. Anställ-
ningsform skulle vara s k nystartsjobb där Arbetsförmedlingen(AF) betalar en del av 
arbetsgivaravgiften och resten av kostnaden tas av försörjningsstödet. Anställningarna 
skulle administreras av kommunens arbetsmarknadsenhet Vägvalet. Målsättningen med 
projektet var att få fler biståndstagare i arbete och på sikt minska kostnaderna för för-
sörjningsstöd. Deltagare som inte fick fortsatt anställning skulle kunna få sin försörjning 
genom A-kassa istället. 
 
Sammanfattning projektet 
Försörjningsstödet 
Utbetalat försörjningsstöd har stannat upp under 2014 och t o m minskat något. Den 
ökade totalkostnaden för försörjningsstöd 2014 hänger ihop med ökade kostnader för 
arbetsmarknadsanställningarna (inga extra medel har tillförts)och extra handläggartjänst 
för att klara ökad arbetslastning, bl a för att arbeta med de som gått ur Etableringen. 
 
Projektet 
T o m oktober 2014 har 11 anställningar påbörjats, två har avslutats i förtid. Av de 9 
anställningarna har 4 avslutats i oktober, 5 avslutas under våren 2015. Av de 4 avslutade 
har en fått fortsatt anställning direkt, 3 har gått vidare till A-kassa.  
Catarina Thor, samordnare på Vägvalet har sammanställt statistik över arbetsmarknads-
anställningarna, se sid 3.  
 
För de som gått vidare och fått A-kassa räcker inte ersättningen riktigt för att bli själv-
försörjande utan det blir en mindre komplettering med försörjningsstöd, beroende på 
hushållets sammansättning och nivå på A-kassa. 
 
Förutom en ökad självförsörjningsgrad har anställningarna gett: 
-Deltagarna är prövade i en anställning, det är lättare att få ny anställning , vikariat 
/timanställning .  
-Deltagarnas behov av annat/mer stöd eller utredningar från Arbetsförmedlingen(AF) 
eller landstinget har uppmärksammats 
-Med arbetsmarknadsanställningar har socialförvaltningen ytterligare kunnat utveckla 
metoder som främjar människors inträde på arbetsmarknaden. 
-Samverkan mellan AF och IFO/Vägvalet har ökat och fördjupats. 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477 -44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 
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-Förvaltningar och föreningar har fått möjlighet att anställa och få arbetsuppgifter ut-
förda som annars man inte skulle haft råd med. 
-På individnivå har anställningen inneburit ett positivt lyft för varje deltagare. Först och 
främst en ekonomisk självständighet men också i form av ökad kompetens/erfarenhet 
och klargörande av kompetensutveckling framåt.  
 
Fortsättning 
Resultatet från projektet hittills är positivt. Fler personer med långvarigt försörjnings-
stöd har kommit i arbete och blivit helt eller nästan helt självförsörjande. Det är svårt att 
beräkna den ekonomiska vinsten exakt. Dels för att anställningarna ligger olika i tiden 
vilket gör att resultatet kan ändras efter flera uppföljningar, dels för att det inte är några 
tillförda extra pengar utifrån.  
Projektet har i vart fall inte ökat kostnaderna på försörjningsstödet om kostnaderna 
läggs ut på två år. 
Ett viktigt resultat är att möjligheten till anställning finns som insats som förvaltningen 
förfogar över. Det inger hopp och något att sträva efter. 
Förvaltningen föreslår socialnämnden och vidare Kommunstyrelsen att få fortsätta pro-
jektet arbetsmarknadsanställningar i samma omfattning(max 10 anställningar) under 
ytterligare två år, 2015-01-01  - 2016-12-31. 
 
 
Försörjningsstödets utveckling under 2014 
Kostnaderna för försörjningsstödet totalt t o m november 2014 är ca 8, 5 miljoner, kost-
naderna motsvarande period 2013 låg på 7,3. I summan ligger kostnader för handläg-
gare och kostnader för arbetsmarknadsanställningar. Extrakostnaderna (utöver försörj-
ningsstöd)för arbetsmarknadsanställningarna uppgår till ca 400’  och för 4:e socialsekre-
teraren ca 500’ . Därtill kan också läggas försörjningsstöd  för nyanlända i glappet. 
Sammantaget betyder det att utbetalat försörjningsstöd har legat ungefär oförändrat   
2013-2014 med t o m en liten minskning för 2014. Det stämmer med övrig statistik över 
antal ärenden nya/pågående och avslutade. Omsättningen på ärenden är stor med ett 
kontinuerligt inflöde varje månad av nya ärenden men ungefär lika många som avslutas.  
 
Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd varje månad ligger stadigt på ett hundra-
tal(aktuella ärenden totalt ca 230) . Målgruppen unga vuxna 18-25 år utgör 25-30% av  
bidragshushållen, hushåll med långvarigt ek bistånd  ca 1/3(lika siffror som 2013).  
 
En förändring i målgruppen för ek bistånd är att nyanlända som har avslutat sin etable-
ringsperiod har blivit fler. Andelen återaktualiserade på försörjningsstöd efter genom-
gången etablering(2 år) nov-14 ligger på ca 45%.  
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Statistik över arbetsmarknadsanställningar i Tingsryd kommun/sammanställning  
Catarina Thor 
Start augusti 2013 t o m December 2014  

Bakgrund och tillvägagångssätt 

KS tog ett beslut om möjligheten att från 1/7 2013 omvandla försörjningsstödet till en 
arbetsmarknadsanställning. Vägvalet fick uppdraget att administrera dessa anställningar. 

Målgruppen är långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Målet är att öka kom-
petensen i form av arbetslivserfarenhet och direkta yrkeskunskaper och i förlängningen 
öka anställningsbarheten för deltagarna. 

Vägvalet är anställningsmyndighet och ansvarar för placering och introduktion samt 
håller kontakt med arbetsplatsen och följer upp den enskilde. Personen ansöker om en 
anställning och i samtal med Vägvalet och Af kommer man fram till en tänkbar arbets-
plats i första hand inom kommunens förvaltningar. Planeringen för personen ska vara att 
bli självförsörjande. 

Kostnader för anställningen ligger under IFO/socialförvaltningen, så det belastar inte 
arbetsplatsens budget. 

Anställningen är en allmän visstidsanställning (avtal med Kommunal och Vision se 
bilaga) mellan 3 månader och till högst 1 år. Anställningen ska vara utöver ordinarie 
personalstab. 

Arbetsmiljöansvar och arbetsledning åvilar på respektive arbetsplats/arbetsledare.  

I oktober månad bestämde vi att stoppa med 10 anställningar och att vi skulle utvärdera 
hur det gått med dessa anställningar. 

Statistik 

Intresseanmälningar 18 st. av dessa blev det 11 olika anställningar enligt följande: 

Nystartsjobb 7 st. utvecklingsanställning 1 st.  lönebidrag 3 st. 

Av dessa 11 anställningar har 2 avbrutits (egen uppsägning).  

De anställningarna vi har haft har varit på Tingsryd kommuns olika förvaltningar t. ex. 
Stiftelsen kommunhus, skola barnomsorg, funktionshinderomsorgen, integrationspro-
jektet och kommunarkivet. Vi har också en anställning på Tingsås pastorat (vaktmäs-
tare), en på Tingsryd United FC, en på Tingsryd Travet och en på Kägelklubben. 

Den anställde måste gå med/vara med i en A-kassa, så man kan stämpla efter ett år om 
man inte får fortsätta eller får något annat arbete. 

Vägvalets personal är mentorer under hela anställningen, uppmanar till att söka andra 
arbeten och att de sköter inbetalning till A-kassan. Pratar också med arbetsledare hur 
arbetet fungerar. Har personen inte fått något arbete efter anställningens slut så följer 
Vägvalet upp och ser till att man är anmäld på AF och att A-kassan fungerar. 
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Angående de två anställningar som det blivit egen uppsägning, den ena berodde på dålig 
närvaro, hjälpte inte med flera tillsägelser. Den andra berodde på allmän misskötsel. 

 

Vad hände efter 1 års anställning 

1 Arbetslös, stämplar är anmäld till städavdelningen som timanställd. 

1 förlängning av nystartsjobbet (förvaltningen blir arbetsgivare) först 2 månader. 

1 Arbetslös, stämplar, AF:s SIUS arbetar vidare med utredning av arbetsförmågan. 

1 Arbetslös, stämplar. 

5 anställningar går ut under våren 2015. 

Catarina Thor 

Samordnare för Vägvalet 

 

 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta: 
 
Att godkänna ovanstående rapport från projekt Omvandling av försörjningsstöd till an-
ställning,  
samt att ansöka hos Kommunstyrelsen att få fortsätta med projektet i samma omfattning 
och med samma finansiering under ytterligare en tvårsperiod 2015-01-01  -2016-12-31.  
 
 
 
 
Tingsryd 2014-12-02 
 
Ragnhild Olsson    
Avd chef IFO      
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Inrättande av ny tjänst 
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Beslut om ombyggnad 
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