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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
\ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 32 

Utvärdering av attraktivitetsprogrammet 

2015/71 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av 

attraktivitetspro grammet. 

2. Kommunstyrelsen använder attraktivitetsprogrammet 2011-2014, 

utvärdering av inflyttningsprojektet, pågående arbete med 

översiktsplanen och arbetet med hållbar ekonomi som utgångspunkt 

för hur budgeterade medel till attraktivitetsarbete ska användas under 
2015. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har haft ett attraktivitetsprogram under föregående 

mandatperiod 2011-2014, kopplat till den övergripande Vision 2030. Syftet 

med programmet har varit att skapa en mer attraktiv kommun och huvudmål 

att skapa en positiv nettoinflyttning 2014. Programmet har haft fem 

områden: näringsliv, infrastruktur, kultur/ och föreningsliv, utbildning och 

boende-inflyttning. 

Under åren 2011-2014 har det funnits 28 attraktivitetsplaner varav 25 är 

genomförda i hög grad eller fullt ut. Två attraktivitetsprogram har löpt under 

hela perioden; bredbandsstöd och samarbetet med Placement i det s.k. 

Hollandsprojektet Programmet har totalt kostat ca 8 miljoner kr har, vilket 

är en summa som är något mindre än budgeterat. 

Huvudmålet är uppnått genom att kommunens befolkning har ökat de 

senaste två åren. Målet inom infrastruktur har uppfyllts till stor del. Målet 

för näringslivet har uppfyllts till stor del/är inte riktigt uppnått. Målet inom 

området kompetens är uppnått. Området förenings- och kulturliv har inte 

lika bra som övriga delar uppnått uppsatt mål. 

En översiktsplan håller på att tas fram, inflyttningsprojektet utvärderas, 

arbetet med hållbar ekonomi håller på att ta form och detta tillsammans med 

l ul l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
"!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 32 forts. 2015/71 140 

liggande attraktivitetsprogrammet föreslås bilda grund för ett nytt 

attraktivitetspro gram. 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föredrar ärendet vid 

arbetsutskottets sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från näringslivsutvecklare Thomas Mattsson, 2015-01-27 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

T JÄNSTESKRJVELSE 1(6) ?; 

Förvaltningen 

Thomas MAttsson 
047744154 
Thomas.mattsson@tings1yd.se 

Datum (2015-01-27) 

Till KSAU 

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 

Förslag till beslut 
KSAU förslås besluta att 
Godkänna återrapporteringen av attraktivitetsprogrammet 
Använda attraktivitetsprogrammet som utgångspunkt för hur budgeterade medel till 
attraktivitetsarbetet ska användasunder 2015. 

Bakgrund 
ATT står för AttrakTivare Tings1yd och var ett målprogram med syfte att skapa 
en attraktivare kommun. Programmet sträckte sig över den föregående man
datperioden som avslutades sista december 2014. 

Attraktivitetsprogrammet var organiserat i fem kapitel: Näringsliv, Infrastruk
tur, Kulturjföreningsliv, Utbildning och Boende-Inflyttning. Vmje kapitel var 
kopplat till Vision 2030 och hade både övergripande mål och strategier kopp
lade till sig. Ansvarig för programmet har varit näringslivsutvecklaren. 
Huvudmålet för programmet har varit att skapa positiv nettoinflyttning till 
kommunen 2014. Övriga övergripande mål har varit: att ranlcas bland de bästa 
100 kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking, ha kultur som bygger på pri
vata och ideella initiativ som effektivt bidrar till att stärka och utveckla kommu
nen, att erbjuda ett lokalt och varierat utbildningsutbud i Tingsryds kommun 

·och att <;J.lla bebyggda fastigheter i kommunen ansluts till den nya tekniken med 
fiberoptiska kablar. 

Genomförda attraktivitetsplaner 
2011-2014 
Bredbandsstöd 
Tingsryds kommun har arbetat aktivt med att bygga ut bredbandsnätet och 
stödja de föreningar som bildats för utbyggnad. Jordbruksverket är inte klar 
med nya regler för 2015 gällande stöd så fortsatt arbete med bredbandsfrågan 
bör invänta dessa. 
Hollandsprojektet Placement 
Placement har hållit på sedan 2007 och bidragit till många nya inflyttare från 
framförallt Holland. Projektet, tillsammans med övrigt inflyttningsarbete, ut
reds för tillfålle och hur en fortsättning kan se ut kommer att Idarna under vå
ren. 

2011 
Utveckling av hemsidan 1 

Första steget i en utveclding av hemsidan. Den gjordes mer informativ och rik
tades till olika målgrupper. Avslutat lyckat projekt. 
Projekt Våryra 
Våryran stöddes med marknadsföringinsatser. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Ting$_ry_q$_Mqr~na:_cl_ . ····-··-· .... · ·-· 
Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

· ·besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon · fax . 
0477 441 oo (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
·www .tingsryd.se 
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Tingsryds marimad stöddes med trycksaker. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Digital Bioutrustning Kong a 
Biosalongen rustades upp för att möta nya standarder. Avslutad lyckad hand
lingsplan. 

2012 
Reklamfilm Tingsryds kommun 
Tingsryds kommuns marknadsföringsfilm togs fram. Avslutad lyckad hand
lingsplan. 
Resvaneundersökning 
En undersökning om hur vi reser och vill resa inom kommunen. Kan aktuali
seras om frågan diskuteras igen. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Inflyttningsprojekt hästriket 1 

Ett stort projekt som växlades upp med projektmedeL En plan för framtida ar
bete lades fram, samt många aktiviteter inom denna. Avslutad lyckad hand
lingsplan gällande kommunens insatser men inte hur det sedan togs vidare. En 
utredning kring hur kommunen arbetar vidare med Hästriket som koncept bör 
genomföras. 
Stöd tillföreningslivet 1 

Ett projekt som skulle bidra till ett bättre föreningsarbete, men insatserna ge
nomfördes enbart i liten grad. Handlingsplanen är ett av tre som inte genom
fördes tillfredsställande. 

2013 
Stöd tillföreningslivet 2 

Ett projekt som skulle bidra till ett bättre föreningsarbete, men insatserna ge
nomfördes inte över huvud taget. Handlingsplanen är en av tre som inte genom
fördes tillfredsställande. 
In- och utflyttarundersökning 
En stor undersökning med alla som flyttat till och från kommunen. Värdefullt 

. material för framtida arbete. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Stödja Tingsryds Handel att utveckla aktiviteter 
Handeln fick medel för att genomföra gemensamma och marknadsförande akti
viteter. Avslutad lyckad handlingsplan. Handeln är i behov avfartsatt finansie
ring och en mer långsiktig lösning bör utredas. 
Att kartlägga mobiltäckningen i Tingsryds kommun 
Mobiltäckning på 2G och 3G genomfördes i kommunen. Avslutad lyckad hand-
lingsplan. 
Upprustning av banvallar 
Banvallar upprustades för bättre tillgänglighet och kvalitet. Avslutad lyckad 
handlingsplan. 
Utveckling av www.tingsryd.se 
Arbete med den nya hemsidan som är modernare och mer användarvänlig. Av
slutad lyckad handlingsplan. 
Wasaskalan 
Arbete med att öka attraktiviteten för Wasaskolan. Avslutad lyckad handlings
plan. 
Inflyttningsprojekt hästriket 2 

Fortsättning på tidigare handlingsplan. Ett stort projekt som växlades upp med 
projektmedeL En plan för framtida arbete lades.fram, samt många aktiviteter 
inom denna. Avslutad lyckad handlingsplan gällande kommunens insatser men 

Tingsryds lwmmun '·'.'besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

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

e-posl!hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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inte hur det sedan togs vidare. En utredning kring hur kommunen arbetar vi
dare med Hästriket som koncept bör genomföras. 

2014 
Inventering obebodda hus 

3(6) 

Handlingsplanen gick ut på att hitta finna hus i bra lägen som kan komma ut på 
en marknad och vara attraktiva för en inflyttare. Avslutad lyckad handlingsplan. 
En plan för nästa steg håller på att tas fram. 
Att kartlägga mobiltäckningen i Tingsryds kommun 2 

Fortsatt arbete med att mäta 4G och presentera materialet på hemsida. Arbetet 
pågår till maj 2015. 

Utveckling Konga 
En av de handlingsplaner som inte genomfördes. Konkursen i Konga drog ut på 
tiden och arbete har inte kunnat startas förrän 2015. Arbete med någon form av 
framtida koncept för Konga Bruk bör startas. 
Laddstolpar 
Fyra laddstationer installerades på övre torg. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Simpleranalys 
En kvantitativ rapport om företagandet i Tings1yds kommun. Arbetet för 2013 

ldart, men material för 2014 bearbetas och väntas ldart mars 2015. 

Stödja Tingsryds Handel att utveckla aktiviteter 2 

Handeln fick medel för att genomföra gemensamma och marknadsförande akti
viteter. Avslutad lyckad handlingsplan. Handeln är i behov avfartsatt finansie
ring och en mer långsiktig lösning bör utredas. 
Företagsgenomlysning genom TEN 
12 företag genomgick en kvalitativ analys för framtida utvecldingspotential. Av
slutad lyckad handlingsplan. 
Guidebok Åsnen 
-En guidebok för Åsnen håller på att tas fram. Första delen av arbetet är genom
fört, fortsatt arbete under kommande år. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Vandrings- och cykelledskartor 
Handlingsplanen initierades sent under året och är i stort sett genomförd. Lite 
arbete kvar som görs under våren. I övrigt lyckad handlingsplan. 
Infrastrukturförstärkningar 
Förstärkning av asfaltssträckor och cykelbanor. Del av arbetet genomfört och all 
material är inköpt. Pga. vintern ska projektet avslutas under våren. 
Marknadsföring DestinationÅsnen ideellförening 
Bidrag lämnat för att föreningen ska ha marknadsföringsmöjligheter för 2015. 

Avslutad lyckad handlingsplan. 

Resultat 
Under åren 2011-2014 har 28 attraktivitetsplaner genomförts, varav 25 är ge
nomförda mer eller mindre enligt plan. Utöver detta har även två attraktivitets
planer löpt kontinuerligt under hela perioden (Bredbandsstöd och Placement). 
Totalt har cirka 8 miljoner kronor lagts ner under perioden vilket är strax under 
budgeterade medel. 
Attraktivitetsplanerna har involverat många tjänstemän och flera förvaltningar 
vilket också skapat en känsla av att alla är med när Tingsryds kornmun utveck
las. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

-.. :e-post/hemsida 
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www.tingsryd.se 
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Boende- Inflyttning 1 

Huvudmålet för programmet var att skapa nettoinflyttning och trenden har se
dan 2010 varit positiv. För 2014 så är prognosen att vi har ett inflyttningsnetto 
på 61 personer . 

.------------------------------------------~ 

l nflyttn i ng s n ett o 

~~~~~-~~~- _--~-------~_: __ _________ ---~-----------~--~-.: .-l ~f 

=--_----.-. =--------; -;;:--_----,-----1-'----T--------,----- _ _ j :: 
____ 2.013 _____ __2014. _ _ 1· -20 

---------------------- . l :: 

Sammantaget har den positiva inflyttningen bidragit till att vi har en ökad be
follming för två år i rad och prognosen för 2014 är att Tingsryds kommuns be
folkning är 12176 personer. 

Befolkning 

2010 2011 2012 2013 2014 

De handlingsplaner som direkt kan kopplas till inflyttningsarbetet är det 
löpande arbetet i Hollandsprojektet genom Placement, reklamfilmen om 
Tingsl)'ds kommun, Inflyttningsprojekt Hästriket 1&2, utveckling av hemsidan, 
in - och utflyttarundersökningen och inventering obebodda hus. 

Infrastruktur 
Målet gällande infrastruktur och bredbandsutbyggnad har uppfyllts till stor del. 
Tingsryds kommun har länets, och en av Sveriges, bäst utbyggda bredbandsnät 
på landsbygden. Arbetet har stannat upp något under 2014 pga att stödet via 
landsbygdsprogrammet inte varit klart. Under 2015 kommer de 
bredbandsföreningar som väntar på att bygga kunna ansöka om finansiering 
igen. Utöver satsningarna på bredband kopplas även resvaneundersökningen, 

·. :Tingsryds kommun .. :~:. :besöl<s·adress 

Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon fax .·.:.:: ~--

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-posVhemsida 
kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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kartläggning av mobiltäckning, upprustning av banvallar, installation av 
laddstolpar, nya cykelledskartor och infrasstruktursförstärkningar till detta. 

Näringsliv 

5(6) 

Målet för näringslivet är inte riktigt uppnått. Under 2014 hade Tingsryd plats 
129 i rankingen. Flera av de attraktivitetsplaner som genomfördes 2014 inom 
detta område har däremot lagt en bra grund både operativt och faktamässigt för 
nya satsningar framöver. De attraktivitetsplaner som direkt relaterar till nä
ringslivsområdet är Projekt våryra, att stödja Tingsryds handel, Utveckling 
Konga, Simpleranalys och Företagsgenomlysning genom TEN. 
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~ 7 ~"-------
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2010 2011 2012 2013 2014 

·Kompetens 
Målet inom området kompetens har varit att erbjuda ett lokalt och varierat 
utbildningsutbud i kommunen. Under åren 2011-2014 så har detta mål 
uppnåtts. Genom handlingsplanen för att utveclda W asaskolan så har ett stort 
arbete med att göra skolan attraktiv, innovativ och en , inspirerande plats för 
läraren gjorts. Resultatet är gott med bl.a. ökat söktryck till skolans 
industri program. Under 2013 startade även AMB-skolan vilket ytterligare stärkt 
Tingsryds utbildninsgutbud. Även samarbete med Linneaus Technical centre 
och ökat arbete med UF har inletts. 

Förenings- och kulturliv 
Målet för förenings- och kulturlivet var att ha verksamhet som bygger på privata 
och ideella initiativ som effektivt bidrar till att stärka och utveclda kommunen. 
Arbetet under attraktivitetsprogrammet har inte lika bra som i övriga delar 
lyckats uppsatt mål. De attraktivitetsplaner som är kopplat till detta område är 
digital bioutrustning Konga, Stöd till föreningslivet 1&2, Guidebok Ås n en och 
marknadsföring för Destination Åsnen. 

Fortsatt arbete 
Attraktivitetsprogrammet gällde 2011-2014 och det finns i nuläget inget dolm
ment som har. ersatt programmet. För 2 015 finns det i budget ungefår halva be
loppet för attraktivitetsarbete som under föregående fyra år. 

' . Tingsryds kommun . · besöksadress telefon · · fax:;:;·;- ... : : "'· ·. '. :·,;:e-postlhemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 lwmmunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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För att arbetet irite ska stanna av och för att det ska finnas riktlinjer för hur 
budgeterade medel ska användas bör kommunen besluta att det liggande attrak
tivitetsprogrammet, på samma sätt som under 2011-2014, ska vara utgångs
punkten för användandet av budgeterade medel. 
Under 2015 pågår arbetet med ÖP, Hållbar ekonomi samt hur arbetet med in-· 
flyttning ska fortsätta. Beroende på hur resultat och effekt blir av dessa utred
ningar bör vi sedan ta beslut om hur fortsatt arbete med attraktivitet ska ske i 
kommunen. Därför bör frågan om attraktivitetsprogrammet aktualiseras när 
kommunen har mer information senare under året. 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecldare 

;i:Tingscyds kommun: · .. besöksadress 
Box 88 Torggatan 12 
362 22 Tingsryd Tingsryd 

telefon .. ,.... .Jax.:,·.~";' 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-post/hemsida . 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 ~Tingsryds 
~ Ii!!} kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 34 
Yttrande över regional utvecldingsstrategi 

2015/72 090 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen sänder över följande yttrande till Region Kronoberg: 

Yttrande 

Tingsryds kommuns bedömning är att RUS skapar en bra gemensam grund 

och förutsättningar för ett målinriktat utvecklingsarbete i regionen. Vi 

stödjer utgångspunkten i RUS som utgår från de tre 

hållbarhetsdimensionerna och anser att innehållet i RUS är bra och relevant 

för Tingsryds kommun, vårt utvecklingsarbete och vår roll i regionen som 

helhet. 

Metodiken i RUS, som utgår från nulägesanalys/utmaningar och utmynnar i 

mål/ prioriteringar/vägval, upplevs som moderna och nytänkande. 

N ulägesanalysen är omfattande och ger en bra grund för 

framtidsbedömningar, både på regional och kommunal nivå. Utmaningarna 

är konkreta och väl definierade. Vi instämmer i författamas slutsatser och 

målformuleringar. Samtidigt lämnar dokumentet som helhet ett 

svåröverskådligt intryck och har en akademisk och svårläst karaktär. Språket 

och strukturen i RUS bör anpassas till den breda kretsen av intressenter som 

är tänkta att delta i den framtida samhandlingen kring RUS. 

Tings1yds kommun ser fram emot att delta i samverkan kring RUS. Vissa 

arbetsområden är av särskilda vikt för att målbilden "Gröna Kronoberg 

2025" kan uppnås. 

• Samordning mellan RUS och kommunernas översiktsplaner 

eftersträvas. Gällande översiktsplaner som antagits i länets 

kommuner, följer en traditionelllogik och är inte utformade utifrån 

hållbarhets begreppet. Hur kan vi synka ihop kommunernas 

översiktsplaner med RUSens dimensioner? Samstämmighet av 

kommunernas översiktsplaner med RUS bör prioriteras. 

• Tingsryds kommun ser positivt på ett sektorsövergripande arbetssätt 

som föreslås i RUS. Organisationer i mindre kollh'TIUner agerar 

· ., ,~ / lUtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!;/ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Il 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 34 forts. 2015/72 090 

• verksamhetsinriktat, har olika brukare som målgrupper och inte det 

civila samhället som helhet. Kommunerna har en kortare 

planeringshorisont som oftast är kopplad till budgetåret eller 

mandatperioden och inte till generationsperspektivet V år 

förhoppning är att Region Kronoberg via 

• RUS avser erbjuda och ta ansvar för en bredare samordning av 

utvecklingsresurser som finns (eller bOrde finnas) i länet 

kommunorganisationer utifrån hållbarhetsperspektivet, t ex i ett 

dialogforum där konkreta regionövergripande och tvärsektoriella 

projekt kan diskuteras fram gemensamt och genomföras. 

• Samhällsutmaningarna kräver en effektiv och gränsöverskridande 

samhandling mellan politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle, 

d v s en bred enighet i Kronoberg om nuläge och mål, vad som bör 

göras och hur. Arbetet med "Gröna Kronoberg 2025" behöver därför 

få en bra start i form av riktade informationsinsatser. Dessa bör och 

kan riktas till det civila samhället som helhet, d v s till en bred krets 

av intressenter som är potentiella aktörer i samhandlingen kring 

"Gröna Kronoberg 2025". Det är också viktigt med bra och 

pedagogiska informationsinsatser riktade till kommunala politiker 

och tjänstemän, vilka kommer att samordna det lokala tillväxtarbetet 

• Gör RUS mer lättläst och tillgänglig för en bredare krets av 

intressenter. 

• Tanken om en komplementär region med flera nischade kärnor är 

tilltalande. Tingsryds kommun är dock en utpräglad 

landsbygdskommun med en stor andel av befolkningen bosatt på 

rena landbygden, vilken har attraktiva miljöer med en stor potential. 

Att behålla och utveckla landbygdens sociala potential hör till våra 

framtida utmaningar. Tingstyds kommun vill gärna att regionala 

vägval och projektutformning tar hänsyn till detta. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 y kommun 
~ ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 34 forts. 2015/72 090 

Beskrivning av ärendet 

Regionförbundet Södra Småland (nu Region Kronoberg) har översänt för 

yttrande remissutgåva till Regionala utvecklingsstrategi för Kronobergs län 

2015-2025 (RUS). 

Målbilden för RUS är "Gröna Kronoberg 2025". Den nya strategin ska vara 

ett verktyg för att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom 

att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling. Vägledande 

för RUS är EU 2020 och den nationella strategin för regional tillväxt och 

attraktionskraft 2014-2020. I dokumentet ges en sammanfattning av 

Kronobergs nuläge samt formuleras en målbild för "Gröna Kronoberg 2025" 

som sammanfattningsvis handlar om "Kronoberg som växer i öppna och 

hållbara miljöer med förnyelseförmåga". 

I RUS ges en sammarifattande bild av regionens utmaningar, dels inom 

demografi och rumsliga strukturer och dels inom näringsliv och regional 

ekonomi. Utifrån utmaningarna formuleras två mål som beskriver hur det 

ska vara för nuvarande och kommande generation att leva i och leva av 

"Gröna Kronoberg": 

o Mål1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer 

o Mål 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga. 

För varje mål föreslås SMARTa målvärden för att mäta långsiktiga effekter i 

regionens utveckling. Prioriteringar och vägval som visar hur man tänker 

uppnå målen beskrivs. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingsledare Anna Rosliakova, 2015-01-29 

l Utilraisbestyrkanile 
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Ärende nr 5 

Yttrande över 
Trafikförsörjningsprogram 
Region Kronoberg 2015-2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 ~ filTingsryds 
J~ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 35 

Yttrande över Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 

2014/605 605 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen sänder över följande yttrande till Region Kronoberg: 

Yttrande 

Det översända programmet är ett omfattande dokument som behandlar 

utbudet av kollektivtrafiken, beskriver bytespunkter samt hur arbetet med 

miljö, tillgänglighet, säkerhet och ekonomi skall ske under den aktuella 

programperioden. En ny förutsättning gäller numera då Region Kronoberg 

genom skatteväxling fr o m 2015 har tagit över finansieringsansvaret för all 

kollektivtrafik som bedöms vara av regional betydelse. 

Tingsryds kommun saknar järnvägs- och flygförbindelser inom kommunens 

yta. Inom Tingsryds kommun är och förblir sannolikt bussen det fordon som 

måste lösa kollektivtrafikbehoven. 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppnå god ekonomisk tillväxt. 

Tingsryds kommun har ambitionen att stärka sin roll som attraktiv och 

konkurrenskraftig kommun för boende, näringsliv och besökare. Tingsryds 

kommun arbetar för att kommunen ska fortsätta att utvecklas till en 

kornmun med god tillgänglighet till arbete och studier såväl inom som till 

och från kommunen. Tingsryds kommun är en utpräglad 

landsbygdskommun med stor andel av befolkningen bosatt på ren landsbygd 

där kollektivtrafikförbindelser saknas. Av detta skäl är stor del av 

kornmunens invånare beroende av personbil för sina resor. Det utspridda 

bosättningsmönstret på landsbygden återfinnes även i övriga kommuner i 

Kronobergs län. 

Tingsryds kommun ser det som värdefullt att det långsiktiga 

kollektivtrafikutbudet kan fastläggas. Kommunen vill betona vikten av att 

den långsiktiga planeringen måste kunna förändras i det fall 

resandeunderlaget i en framtid ändras i betydande omfattning. 

I programmet redovisas de stråk som är särskilt viktiga för den regionala 

utvecklingen (i Tingsryds korrmmn anges endast stråken Växjö-Tingsryd/-

l 
l UtdrOgsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 35 forts. 2014/605 605 

Ronneby-Karlshamn/Karlskrona samt Tingsryd-Älmhult). I Kronobergs län 

finns ett stort antal mindre orter. I programmet redovisas att den glesa 

strukturen ställer krav på en kollektivtrafik som kan binda samman tätorter 

med de mindre orterna. Dessa viktiga omständigheter bör belysas tydligare i 

programmet. I de redovisade stråken är det inte bara stora och små tätorter 

som utgör resandeunderlaget för kollektivtrafiken. I stråken utefter de större 

vägarna är ett relativt stort antal invånare bosatta utanför tätorterna vilka 

också bidrar till kollektivtrafikens underlag. Ä ven dessa förutsättningar bör 

redovisas i det slutliga programdokumentet 

De mindre stråken bör också kunna redovisas i programmet. I Tingsryds 

kommun gäller det främst Tingsryd-Konga-Dångebo-Rävemåla-Linneryd

(Ingelstad) och (Olofström)-Fridafors-Ryd-Urshult-Tingsryd. Sannolikt är 

det så att dessa mindre stråk står för en relativt stor resande-/trafikandeL 

Resenärerna är här företrädesvis pendlare till studier och arbete. Mot 

bakgrund av målsättningar angående resandeökning och marknadsandelar 

inom kollektivtrafiken är det en brist att dessa resandeströmmar inte 

redovisas i trafikförsörjningsprogrammet 

Programförslaget redovisar att Kronobergs län har en relativt låg 

marknadsandel och når inte ut till alla grupper. Samtidigt redovisas 

målvärden för kollektivtrafiken där marknadsandelen skall öka till12,5% 

2020 och 13, 5%2025. Tings1yds kommun vill betona att olika insatser

bland annat marknadsföring och biljettförsäljning- behövs för att uppnå 

dessamåL 

I programmet anges att Region Kronoberg har för avsikt att utveckla 

närtrafiken för de som bor på landsbygden utanför de starka stråken. Idag 

går denna trafik under namnet kompletteringstrafik som i Tingsryds 

kommun erbjuds en dag i veckan. Sannolikt blir det svårt att erbjuda 

närtrafik i tidslägen med högtrafik (morgon och eftermiddag). Det är känt att 

denna typ av anropsstyrd trafik är kostsam och har låg täckningsgrad. En 

utökad nä1irafik medför inga stora resandevolymer; däremot ger den service 

och trygghet åt invånare på landsbygden. Tingsryds kommun gör 

bedömningen att dessa planer fordrar ett fördjupat utredningsarbete innan 

närtrafiken startas i stöne omfattning. 

l UtdragsbestyrkanGe 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 35 forts. 2014/605 605 

Tingsryds kommun har redan 2012 till Regionförbundet södra Småland 

påtalat att kommunen betraktar befintliga hållplatser längs busslinjerna som 

värdefull infrastruktur. Kommunen vidhåller allt jämt denna uppfattning. 

Tillgången till busshållplats är i många fall en grundförutsättning inför 

beslut om inflyttning, företagsetableringar mm i bebyggelse och 

anläggningar längs busslinjestråken. Tingsryds kommun kan därför inte 

godta en inriktning som medför att hållplatser med lägre antal resande tas 

bort. Gränsen 160 påstigande/år är helt enkelt för högt satt. 

Tingsryds kommun delar programmets påstående att bytespunkter och 

hållplatser behöver standardhöj as. Tingsryds kommun har i oktober 2014 i 

samband med ansökan om statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikåtgärder aviserat att bussterminalen i Tingsryds tätort står i 

behov av en relativt omfattande ombyggnation. För denna typ av 

investeringar samt övriga hållplatsåtgärder finns möjlighet att ansöka om 

statsbidrag. För att kunna genomföra det behov av upprustning av hållplatser 

och bytespunkter i regionen, som i trafikförsörjningsprogrammet tydligt 

anges som målvärden, förväntar sig Tingsryds kommun att betydande 

resurstillskott avsätts för statlig medfinansiering i kommande års 

Länstransportplaner för Kronobergs län. 

Beskrivning av ärendet 

Regionförbundet södra Småland har 2014-11-26 översänt rubricerat förslag 

till Trafikförsäljningsprogram till Tingsryds kommun för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2015-01-26 

-.~ 
·~ 
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Ärende nr 6 

Granskningsrapport för 
2014 års interna kontroll 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

~' 

§ 38 

Granskningsrapport för 2014 års interna kontroll 

2013/520 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner granskningsrapport gällande intem 

kontroll 2014 för kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att de åtgärdsförslag som rör 

kommunala fordon och som presenteras i granskningsrapporten, 

redan hanteras i utredningen av motionen angående leasade bilar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intem kontroll i Tingsryds kommun ska nämndema 
årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen. 

I granskningsrapporten ingår åtgärdsförslag gällande ansvar för fordon och 

framtagande av kommungemensamma rutiner för vid olycksfall för 

personbilar. 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 

utredning kring frågan om kommunen bör leasa eller äga bilar. 

Arbetsutskottet noterar att de åtgärdsförslag som presenteras i 

granskningsrapporten redan hanteras i utredningen av motionen. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport gällande intern kontroll 2014 för kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2015-01-26 

l Utdragsbestyrkande 
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7/ l!)Ttngsryds 

· ·J!{· kommun 
Kommunlednings

förvaltningen Beslutad 20 15-02-xx 

Intern kontroll år 2014- Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr l: "Kommunens användning av sociala medel följer gällande 
riktlin j er." 

Resultat/bedömning: 
Tingsryds kornmun har Riktlinjer för social dokumentation inom yrkesrollen, som är 
fastställd av CCG 2011-06-11. Skolomas och kommunens facebooksidor är aktiva och 
följer till stora delar riktlinjema. Ingen av kommunens nämnder använder sociala me
dier. Facebook används aktivt för infmmation till medborgama, men inte twitter eller 
blogg. Det finns missvisande infmmation på hemsidan som återupprepas. Det kan vara 
svårt att hitta och förstå infmmationen som ges och den är delvis felaktig och inaktuell. 
De intervjuade personema känner till att det finns riktlinjer men inte alla vet vad som 
står i riktlinjema. Det är en enighet mnt att det är den allmänna tjänstegarantin som gäl-
ler även för sociala medier. · · 

Det finns delade meningar om vem som är huvudansvarig för sociala medier i kommu
nen, kornrn1.mstyrelsen eller kommunchefen. Det finns en osäkerhet om det är kornmun
chefen som är utsedd tj ärrsteman i KLF eller om det är infmmationschefen, men ingen 
säger sig veta att det finns något skriftligt dokument på detta. 

Informationschefen har uppdraget att regelbundet granska sociala medier, men endast i 
KLF eftersom varje förvaltning ska granska sig själva och ta bmi inlägg som strider mot 
riktlinjema samt meddela personen att dennes meddelande tagits bmi. Det finns inga 
lokala rutiner för detta i KLF eller för registrering och gallring av kommunala ärenden 
annat än de riktlin j er som kommunen har. 

Atgärds[örslag: 
Riktlinjema följs delvis i praktiken men vem som är ansvarig bör säkerställas och do
kumenteras på alla nivåer. Lokala mtiner bör skrivas i de förvaltningar som använder 
facebook och fastställas i förvaltningens dokumenteringshandlingsplan och där bör det 
enligt kommunens riktlinjer framgå hur registrering och gallring av inlägg som bedöms 
som kommunala ärenden hanteras. 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

· besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

1 (4) 
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Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Dataförlust av större väsentlig data." 

ROV -poäng: 6 

Resultat/bedömning: 
Granskningen av riskerna för" dataförlust i stöne mängd" visar att vi, vid ingången av 
2015, har ett väl utbyggt system med god infrastruktur. 

Granskarens bedömning är att vi, med hänsyn till avsatt budget, i dagsläget har en god
tagbar säkerhet. Vill man uppnå större säkerhet är detta möjligt genom att tillskjuta me
del. En avvägning måste hela tiden göras för att få kostnadseffektivitet i verksamheten. 

Haverier och annan påverkan i systemen får mycket stora konsekvenser för i stmt sett 
all kommunal verksamhet varför fmtsatt hög ambition är viktig. Miniroinivå på beman
ning av IT -avdelningen är viktig att inte underskrida, då detta påverkar avdelningens 
förmåga att hantera den löpande driften. 

Atgärds{Orslag: 
Inga åtgärdsförslag har lämnats. 

G Kontrollmål nr. 3: "Otillåten myndighetsutövning inom överförmyndarens 
verksamhetsområde." 

ROV-poäng: 7,5 

Resultat/bedömning: 
Granskarens bedömning är att överförmyndarverksamheten vinnlägger sig om att fat
tade beslut ska vara väl genomtänkta och underbyggda. De beslut som är kontrollerade 
är konekt beslutade i enlighet med upprättad delegationsordning, antagen 20130531. 
Bedömningen efter genomförd kontroll av myndighetsutövningen inom överfönnynda
rens verksamhetsområde är att det sker på ett oklanderligt sätt i enlighet med lagar och 
förordningar, och kan lämnas utan anmärkning. 

Atgärds@rslag: 
Inga åtgärdsförslag har lämnats. 

G Kontrollmål nr. 4: "Försäkringar- felaktigheter som begränsar försäk
ringsskyddet." 

ROV -poäng: 8 

Resultat/bedömning: 
Kommunen är försäkrad via Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Försäkringen täck
er det mesta av kommunens egendom och innefattar även ansvarsförsäkring. Kommu
nens fastigheter finns i en lista som upprättas på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

· Kow~tnunens fordon är försäkrade i TryggHansa. Alla barn (0-19 år) har olycksfallsför
säkring i Folksam. En tjänstereseförsäkring (ERV) gäller för anställda, politiker, prakti-
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kanter och deltagare i skolresor anordnade i skolans regi. Anställda är genom AF A för
säkrade i tjänsten och för resa till och från arbetet. 

Andra försäkringar tecknas av respektive nämnd. Anticimex t ex finns inom samhälls
byggnadsnämnden (VA, renhållning och kosten). Oklmi huruvida kommunens fastig
heter har dessa försäkringar. Kommunen saknar försäkringsskydd vid extrema väderför
hållanden. 

Försäkringsmäklare anlitas vid upphandling och skadeanmälningar. Mäklaren bevakar 
även frister, premier mm. Olycksfall gällande bam anmäles direkt till Folksam. 

Kommunen har ca 70 personbilar varav huvuddelen genom leasingavtalen på 3 år. 
Personbilarna i kommunen används ojämnt. Mycket skador och tillbud på de bilar som 
används mest. Stora kostnader för skador som inte anmäls när de inträffar utan upptäcks 
när leasingavtalet går ut. Det blir även stora kostnader för övermil då det är bristfällig 
kontroll hur långt bilama går. I bilarna ska finnas en fö1ieckning över rutiner vid olycks
fall. 

Åtgärdsförslag: 
Sammantaget kan sägas att kommunen har ett bra försäkringsskydd. Som ytterligare 
förbättringar föreslås: 
• Säkerställa att förteckningen över kommunens fastigheter uppdateras 
• Fastsälla ansvar för denna fö1ieckning 
• Utreda huruvida och i vilken utsträckning kommunens fastigheter omfattas av försäk
ringar som Anticimex mm 
• Ta fram kommungemensamma rutiner vid olycksfall mm för personbilar 
• Utse en fordonsansvarig i kommunen 

En fordonsansvarig skulle ha ett övergripande ansvar över samtliga fordon. Denne 
skulle kunna genom samordning av rutiner, bevalaiing av avtal, besiktningar, utbildning 
i eco-driving och halldcöming mm kum1a få ner försäkringskostnader och utverka ett 
bättre och mer kostnadseffektivt försäkringsskydd. 
Det får anses synnerligen viktigt att kommunen har en samlad bild av sitt fastighets
bestånd för att kunna erhålla koneld försäkring. 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
nr 
l Tydliggöra ansvaret för sociala medier, både för kommun-· 2015-07-01 

ledningsförvaltningen och för kommunen i stort. 

l Regler för hur registrering och gallring av inlägg på sociala 2015-12-31 
medier ska fastställas i kommunledningsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan 

4 Upprätta rutiner för uppdatering av fö1ieckningen över 2015-04-30 
kommunens fastigheter. 
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3. Samlad bedömning av 2013 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intem kon
troll har fungerat tmder 2014. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Tillfredsställande 

Kommentar/förbättrings behov: 

Risk- och väsentlighetsanalysen inför upprättandet av handlingsplanen kan bli bredare 
och bättre. I huvudsak användes resultaten från föregående års analys (inför 2013 års 
handlingsplan) till att välja kontrollmål för handlingsplanen2014. 

Inkomna rappmier från granskarna av 2014 års kontrollmål har i ett par fall även denna 
gång inte inkommit inom utsatt tid trots tydliga skriftliga instruktioner till respektive 
granskare. 

Diskussion om åtgärder utifrån respektive granskares åtgärdsförslag bör komma igång 
tidigare, helst i samband med att rappmienlämnas in till kommunstyrelsen. 
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Ärende nr 7 

Uppdrag om förändring av 
tjänstemannaorganisationen 
vid kultur- och fritidsförvaltningen 
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Ärende nr 8 

Godkännandeavansökan 
om byte av namn samt 
antalet styrelseledamöter 
för stiftelsen Kommunhus 
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;,;' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 49 

Godkännande av ansökan om byte av namn samt antalet 
styrelseledamöter för stiftelsen Kommunhus 

2015/74 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Ärendet överlämnas för behandling i kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kommunhus avser att ansöka hos Kammarkollegiet om tillstånd 
att ändra stadgarna gällande antalet styrelseledamöter i stiftelsen 
Kommunhus från sju till fem ledamöter samt att begära namnbyte från 
Stiftelsen Kommunhus till Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Beslutet underställs kommunfullmäktige för fullmäktiges godkännande. 

Beslutsunderlag 

stiftelsen Kommunhus § 16, 2015-01-26 

l Utdragsbestyrkande 
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~ Bilaga Ks Au § 49 

~ STIFTELSEN KOMMUNHUS 

t;L o;rj~-y ;o+-

s~ANTRÄDESPROTOKoLL ~ 
2015-02-02 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 
plats och tid 

Under

skrifter sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

2015-01-26 

Sammanträdesrummet "Åsnen", Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 26 januari 2015, 13.00-15.00 

Patrick Ståhlgren 
Britt-Louise Berndisson 
Lennart Karlsson 
Eva Hagelberg 
Kenneth Görtz 
Gunnar Fransson 
Thomas Lundström 

Peråke Janen 
Björn Davidsson 
Karin Berggren 

Lennart Karlsson 

Stiftelsen Kornmunhus kontor i Tingsryd, 2015-01-28 

Paragrafer 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

stiftelsen Kornmunhus 

2015-01-26 

Datum då 
anslaget tas ned 

Stiftelsen Kornmunhus kontor i Tingsryd 

Utdragsbestyrkande 

§ 15-19 
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2015-01-26 

§ 16 

Skrivelse kammarkollegiet 

VD Peråke Janen redovisar förslag till skrivelse till Kammarkollegiet att 
ansöka om tillstånd att ändra stadgarna gällande antalet styrelseledamöter i 
Stiftelsen Kommunhus från sju till fem ledamöter (bil. 2). 

Ordförande Patrick Ståhlgren föreslår att i förslaget även ta med en ändring 
av namnet stiftelsen Kommunhus till Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Vice ordförande Britt-Louise Berndtsson yrkar på att inte minska antalet 
ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Kommunhus. Motiveringen är att inte 
minska kontaktytorna ut mot kommuninvånare inklusive hyresgäster och 
personal. Det skulle vidare minska demokrati, delaktighet och dialog. 

Ordförande Patrick Ståhlgren ställer proposition att ansöka om tillstånd att 
ändra stadgarna gällande antalet styrelseledamöter. 

Ordförande Patrick Ståhlgren ställer proposition att inte minska antalet 
ledarnöter i styrelsen och att inte ansöka om tillstånd att ändra stadgarna 
gällande antalet styrelseledamöter. 

Ordförande Patrick Ståhlgren finner att styrelsen beslutar godkänna förslaget 
till skrivelse till Kammarkollegiet att ansöka om tillstånd att ändra stadgarna 
gällande antalet styrelseledamöter i Stiftelsen Kommunhus från sju till fem 
ledamöter. 

Vice ordförande Britt-Louise Berndtsson begär votering. 

Votering: 4 ledamöter röstar ja till förslaget. Patrick Ståhlgren röstar ja, 
Kenneth Gö1iz röstar ja, Gunnar Fransson röstar ja, Thomas Lundström 
röstar ja till förslaget. 

3ledamöter röstar nej till förslaget. Britt-Louise Bemdtsson röstar nej, 
Lennart Karlsson röstar nej, Eva Hagelberg röstar nej. 
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2015-01-26 

Britt-Louise Bemdtsson, Eva Hagelberg och Lennart Karlsson reserverar sig 
mot förslaget till förmån för eget förslag. 

styrelsen beslutar: 

att godkänna skrivelse till Kammarkollegiet att ansöka om tillstånd att ändra 
stadgama gällande antalet styrelseledamöter i stiftelsen Kommunhus :från 
sju till fem ledamöter. 

att begära namnbyte från stiftelsen Kommunhus till stiftelsen 
Tingsrydsbostäder. 

att enligt stadgarna för Stiftelsen Kommunhus § 12 punkt c underställa 
ovanstående beslut för kommunfullmäktiges godkännande 

),f/; 
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KAMMARKOLLEGIET 

Ansökan om permutation 

Ansökningsblanketten kan användas både av stiftelser och av andra som ansöker 
om permutation. 

Ansökan skickas till Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm. 

Sökande 
Namn 
stiftelsen Kommunhus 

Adress 
Box 140 

Postadress 
362 22 Tingsryd 
elsfonnummer 
0477-441 00 

,.__-post 
kommunhus@tingsryd.se 

Särskilt för stiftelser 
ISiiftelsens organisationsnummer 
829500-1534 

Ungefärligt marknadsvärde av stiftelsens tillgångar 
293 Mkr 

Yrkande 

Ombud/Kontaktperson 
Peråke Janen 

Adress 
Box 140 

Postadress 
362 22 Tingsryd 
alefonnummer 
0477-441 80 

E-post 
perake.janen@tingsryd.se 

jStiftelsens tillkomstår 
) 1951 

fl\nge vilken eller vilka föreskrifter som ska ändras eller upphävas. Om en eller flera föreskrifter ändras 
~ka den nya lydelsen av föreskriften/föreskrifterna anges. 

Stiftelsen yrkar på ändring i stiftelsens stadgar avseende§§ 1, 7 och 12. 

Ny lydelse i § 1 stiftelsens firma, skall vara: 
"Stiftelsens firma är Stiftelsen Tingsrydsbostäder". 

Ny lydelse i § 7 styrelse, skall vara: 
"Stiftelsen ska ha en styrelse bestående av 5 ledamöter och lika många ersättare." 

l övrigt inga förandringar av§ 7. 

Ny lydelse i § 12 Underställningsplikt, i sista stycket skall vara: 
"Anser en minoritet om minst 2 av beslutande styrelseledamöter att frågan är av 
beskaffenhet som anges ovan skall kommunfullmäktiges godkännande inhämtas." 

l övrigt inga förändringar av§ 12. 

2012-08-21 

l 
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Skäl för ansökan 
Ange skäl för samtliga ändringar som yrkas. 

Yrkandet i namnändringen från Kommunhus till Tingsrydsbostäder har sin grund i att 
nuvarande namn är anonymt och beskriver inte var stiftelsen har sitt säte eller 
verksamhet. Genom ändring till Tingsrydsbostäder, blir det tydligt att företaget är ett 
bostadsföretag med verksamhet i Tingsryds kommun. 

Yrkandet beträffande styrelsen har sin bakgrund i att styrelserna i samtliga bolag och 
stiftelser med underställningsplikt i kommunen, skall bestå av 5 ledamöter och lika 
många ersättare. 
Förändringen som yrkas påverkar kommunens· två bostadsföretag, stiftelsen och det 
närstående aktiebolaget. Det senare kommer att genomföra förändringen av antalet 
ledamöter i samband kommande bolagsstämma under första halvåret 2015. 
Kommunfullmäktige har vid fullmäktiges sammanträde i december 2014, tagit beslut 
om nya ledamöter i de båda bostadsföretagen för kommande mandatperiod. Båda 
företagen har samma styrelse respektive samma ordförande och vice ordförande. 
Den yrkade förändringen blir därmed enhetlig i båda företagen och förenklar det 
framtida styrelsearbetet 

Följande handlingar ska bifogas 

G Ursprungliga och nu gällande föreskrifter (t.ex. gåvobrev, testamente eller 
stiftelseurkund). 

• Kopia av eventuella permutationsbeslut och beslut från länsstyrelsen. 

• Fullmakt i original om ombud anlitats. 

stiftelser ska dessutom bifoga följande handlingar 

G Protokoll av vilket det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om att ansöka 
om permutation och på vilket sätt föreskrifterna ska ändras. 

e Yttrande över ansökan från utomstående organ som berörs av begärd ändring. 

t?· stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna. 
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Ansökningsavgift 

l samband med att ansökan ges in ska ansökningsavgiften betalas till Kammarkollegiets 
plusgirokonto 95 06 55-1. Avgiften är 8 500 kr. För stiftelser är avgiften 2 300 kr om värdet 
på stiftelsens tillgångar värderade enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220) vid utgången 
av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt 
socialförsäkringsbalken (201 0:11 O). 

Ansökningsavgiften inbetald denl .-2-0-15--------, 

O stiftelsen betalar den lägre ansökningsavgiften på 2 300 kr och bifogar de tre senaste 
årens årsredovisningar/räkenskaper. 

Underskrift av sökanden/behörig företrädare 

f::! och datum 

jTingsryd 2015-
Underskrift 

Namnförtydligande 

Peråke Janen l Patrick Ståhlgren 

2012-08-21 

3 
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Ärende nr 9 

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

35



~Tingsryds 
\:.!:1 kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 23 

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

2014/600 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden föreslår att Tingsryds kommun genomför en ombyggnad av 
hyresfastigheten vid Storgatan 12 D i Ryd i syfte att nämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbam. Tingsrydsbostäder/ 
stiftelsen Kommunhus har gjort en preliminär kostnadskalkyl för 
ombyggnationen. Socialnämnden har ett avtal för placering av 
ensamkommande barn med Rims hult, vilket är giltigt till och med årsskiftet 
2015/2016. Uppsägningstiden för det avtalet är 8 månader. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 446, 2014-12-15 

att uppdra åt kommunchef Laila Jeppsson att ta fram beslutsunderlag 
gällande hur Tingsrydsbostäder/ stiftelsen Kommunhus ska finanisera en 

eventuell ombyggnation och om planändring behöver göras för att 

fastigheten ska kunna innehålla den tänkta verksamheten. 

Socialchef Katarina Carlzon svarar i skrivelse att en planändring inte 

behöver göras enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän. VD för 

stiftelsen Kommunhus, Per-Åke Janen, uppger i skrivelse att stiftelsen har 

för avsikt att genomföra investeringen med eget kapital under förutsättning 

att projektet påbörjas först hösten 2015. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden § 297, 2014-11-18 

Skrivelse från socialchef Katarina Carlzon, 2014-11-18 med bilaga 

Utdragsbestyrkande 
1\ . Vy 36



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§ nr 23 forts. 2014/600 133 

Kompletterande skrivelse från SocialchefKatarina Carlzon, 2015-01-14 med 

bilaga 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 23 

Tingsryds 
kommun 

Socialförvallningen 

Katarina Carlzon 
0477 44310 

Katarina.carlzon@tingsryd.se 

2015-01-19 

(2013/88 SN 133) 

SN § 297,2014-11-18 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Komplettering av uppgifter angående ombyggnad av fastighet i Ryd till 
boende för ensamkommande ungdomar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade i december ärendet angående 
ombyggnation av hyresfastighet i Ryd till boende för ensamkommande ungdo
mar. l samband med detta begärdes komplettering på två frågor: 

1. Behov av förändring av detaljplan för området 
2. Tänkt finansiering av ombyggnad. 

Ändring av detaljplan för området 

Planen för denna fastighet säger B- bostäder, III- 3våningar. Enligt samhälls
byggnadsförvaltningens tjänstemän så ryms detta inom tilltänkt verk~amhet 
(boende för ensamkommande flyktingbarn). Planändring är därmed inte aktuellt. 
Länsstyrelsen och Boverket är tillfrågande för råd i frågan och de bekräftar slut
satsen (per telefon) att ingen planändring behövs. 

Tänkt finansiering av ombyggnad 

Se bilaga bifogad denna komplettering 

2015-01-14 

.C!_ 
Katarina Carlzon 
Socialchef 
Tingsryds kommun 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 194 02 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 38



2015-01-14 

Bilaga till komplettering (2013/88 SN 133) SN § 297,2014-11-18 

KOMMUN 
HUS 
STIFTELSEN KOMMUNHUs 

Ombyggnml fik HVB·JJem, Storgatan12D i Ry<l 
Fastigheten Ryd 25:7 

OJIUI1120J4-12·19 
Etta!. 

Tingsryds kommun 
KommunchefLalla Jeppsson 
Box88 
362 22 TfNGSRYD 

Stiftelsen Kommunhus fick av Socialförvaltningen2014-03-17 i uppdrag fttt utreda 
qmfattnlngen, av åtgärder för att anpassa en befintlig byggnad l fastigheten Ryd 25:7 till I-IVB
hem åt ensamkommande flyktingbam. Gemensam projektgrupp bildades med representanter 
från Kommtmhtts och Socialfc.irvaltJ;~ingen, och gruppens uppdrag var att ta fram ritningar och 
kostnadsbedömning över erforderliga åtgärder for anpassningen av bygganden Storgatanl2 D 
iRyd. 
Förslag till planlösning och kostnadsbedömning presenterades i juni 2014 för 
Socialfdrvaltningen, och mot bakgmnd av åtgärdernas omfattning och kapitalinsats samt 
bedömning av möjligheten att återanvända investeringen i det faO avtalet med 
Socialfllrvaltningen upphör efter första hyresperioden, sattes kontraktstiden till tio år. 
Investeringen bedöms till ca 6,0 Mkr med avskrivningstid tio år och 3,2 % intermänta, Något 
forslag till hyreskontrakt har inte tagits fram. 
Kommunhus lmr för avsikt aU finansiera ombyggnaden ined eget kapital under forrutsättning 
att projektet pilbötjas forst hösten 2015. Detta innebär i så fall att planemd amortering av lån 
under 2015 kommet· att senareläggas till tidigast 2016. 

Med vänliga hälsningar 

S l~r;;~IUS 

·~" 

Bilagor: 

l 

Postadress 
Box 140 

Besöksadress 
Torggalan 12 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx. 
Direklnr. 0477-441 83 

Telefax 
om.w nG 

· E·posl 
kommunhus@lingsryd.so 

362 22 Tingsljld 

2(2) 

Tingsryds kommun 
Bo:X99 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 92 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 194 02 

e-post/hemsida 
söcialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 39



~Tingsryds 
\:!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-15 

Justeran e 

Au§ 446 Dm 2014/600 133 

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

Socialnämnden föreslår att Tingsryds kommun genomför en ombyggnad av 
hyresfastigheten vid Storgatan 12 D i Ryd i syfte att nämnden där ska·bedriva 
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Tingsrydsbostäder/ stiftelsen 
Kommunhus har gjort en preliminär kostnadskalkyl för ombyggnationen. 
Socialnämnden har ett avtal för placering av ensamkommande barn med 
Rimshult, vilket är giltigt till och med årsskiftet 2015/2016. 
Uppsägningstiden för det avtalet är 8 månader. 

Socialchef Katarina Carlzon föredrar ärendet vid sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att utredning saknas gällande hur 
Tingsrydsbostäder/ stiftelsen Kommunhus ska finanisera en eventuell 
orobyggnation och om planändring behöver göras för att fastigheten ska 
kunna innehålla den tänkta verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2014-11-18, § 297 med tillhörande bilagor 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kommunchef Laila J eppsson att ta fram beslutsunderlag 
gällande hur Tingsrydsbostäder/ stiftelsen Kommunhus ska finanisera en 
eventuell orobyggnation och om planändring behöver göras för att fastigheten 
ska kunna innehålla den tänkta verksamheten, samt 

att ärendet sedan läggs fram för beslut i kommunstyrelsen. 

Exp: 
KommunchefLaila Jeppsson 

IK~Jiw 

9 
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Socialnämnden -2-G-14-l..Q-*1- 2.0 fil- -/1 -i J l 72T l O 

~I vvy.2ol'f 

SN § 297 Dm 2013/ 88 SN 133 

Ombyggnad av hyresfastighet i Ryd till boende för 
ensamkommande ungdomar 

Bakgrund 
Socialnä1m1den tog inriktningsbeslut 2014-01-21 om att gå vidare med 
planering av ombyggnad av hyresfastighet till boende för 
ensamlemmuande barn!tmgdomar. 

Projektering 
Under 2014 har dialog fö1is med Stiftelsen Kommunhus om möjlig 
ombyggnad av aktuell hyresfastighet. Frågor som ställts är fördelning 
och utfonnning av HVB uppdelat på asyl-del och PUT-del samt 
utslusslägenheter. Hur stor ombyggnad som behövs på de olika 
våningsplanen har varit avgörande för beräluling av kostnaden. 
Förslag till tid för hyresavtal är satt till lO år. Stiftelsen Kommunhus 
har inkmmnit med kostnadsförslag för ombyggnad av hyresfastighet 
och med en beräknad årshyra med hyrestid l O år. 

Finansiering av verksamheten 
Finansiering av driften av det planerade boendet sker helt och hållet 
genom statliga ersättningar från Migrationsverket som regleras genom 
avtal om antal platser och ersättning per boendeplats. 

Avtal 
Nuvarande avtal med migrationsverket omfattar 6 asyl plus 21 PUT. 
Avtal mellan socialnämnden och Rimshult AB om 20 platser löper 
från februari 204 och tilläggsavtal som reglerar platsema 21-26 från 
oldaber 2014. 

Förslag till beslut 

att godkänna föreslagna preliminära hyreskostnad och hyrestid 

att under förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller uppdraget, ge 
Stiftelsen Kommunhus i uppdrag att genomföra ombyggnad av 
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TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

-24JJ4.-l-G-2-1 20f1f-/f.-!? /72T Socialnämnden 11 

hyresfastighet Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att socialnämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbam/ungdomar. 
SN § 297 forts. 

Att nuvarande avtal med Rimshult AB säges upp så snabbt som 
medges enligt tecknat grundavtal och tilläggsavtal. 

Under socialnämndens behandling av ärendet :fi:amställs följ ande 
yrkanden: · 
Ge1t Andersson (S) yrkar bifall tillliggande förslag till beslut. 
Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Ann-Christin 
Johansson (C) och Marie-Louise Hilmersson (C) 
att fördelar och nackdelar belyses dels med kommunalt boende och 
dels drift med privat aletör samt 
att en konsekvensanalys genomförs avseende fo1tsatt integration i 
samhället gällande skola, bostäder och arbeten. 
Yrkande lämnas shiftlig. ·(se protokollsbilaga l) 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
socialnämnden bifaller Gert Anderssons förslag. 

Socialnänmden beslutar 

att godkänna föreslagna preliminära hyreskostnad och hyrestid 

att under fömtsättning att Kornmunfullmäktige bifaller uppdraget, ge 
Stiftelsen Kommunhus i uppdrag att genomföra ombyggnad av 
hyresfastighet Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att socialnämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbarnlungdomar. 

Att nuvarande avtal med Rimshult AB säges upp så snabbt som 
medges enligt tecknat grundavtal och tilläggsavtal. 

Reservationer: 
Anna Johansson (C), Ann-ChJistin Johansson (C) och Marie-Louise 
Hilmersson (C). 

l /1/ f), 
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CENTERPARTIET 

Socialnämndens ärende 6 Nytt boende ensamkommande vid 

sammanträde 2014= 11- 18 

Att bygga upp HVB-hem för ensamkommande barn/ungdomar i egen 
kommunal regi är ett stort steg att ta. Idag har kommunen avtal inom denna 

verksamhet med en entreprenör som finns i vår kommun. Fler aktörer inom 

denna verksamhet kan också vara på gång att etablera sig. 

Det vi saknar i utredntngen är en konsekvensanalys. Hur påverkas samhället om 
det blir två HVB-hem på orten, både i kommunal och privat .regi? 

Skofan_. har den möjlighet att växla upp i .samma takt för att tHlgodose 
behoven? 
Bostäder för unga? Kan kommunen eller privata aktörer inom 

hostadsmarknaden möta ett ökat behov av små lägenheter i kommunen? 

Vi yrkar 

.Att-fördelar och nackdelar belyses dels med kommunalt boende och dels drift 

med privat aktör 

Att.en konsekvensana1ys genomförs avseende fortsatt integration i samhället 
gällande skola, bostäder och arbeten. 

Tingsryd den 18 november 2014 
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Socialnämnden 

SN § 297 fmts. 

Exp: 
Kommunfullmälctige 
Socialchef 
IFO chef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12 
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Socialförvaltningen 

Ragnhi/d Olsson 
0477 44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

1 (1) 

Till socialnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Angående ombyggnad av hyresfastighet i Ryd till boende för ensamkom
mande ungdomar. 

Bakgrund 
. Socialnämnden tog imiktningsbeslut 2014-01-21 om att gå vidare med planering av 

ombyggnad av hyresfastighet till boende för ensamkommande barn/ungdomar 

Projektering 
Under 2014 har dialog fö1is med Stiftelsen Kommunhus om möjlig ombyggnad av ak
tuell hyresfastighet. Frågor som ställts är fördelning och utfmmning av HVB uppdelat 
på asyl-del och PUT-del samt utslusslägenheter. Hur stor ombyggnad som behövs på de 
olika våningsplanen har varit avgörande för beräkning av kostnaden. Förslag till tid för 
hyresavtal är satt till l O år. 
Stiftelsen Kommunhus har inkommit med kostnadsförslag för ombyggnad av hyresfas
tighet och med en beräknad årshyra med hyrestid l O år, se bilaga l. 

Finansiering av verksamheten 
Finansiering av driften av det planerade boendet sker helt och hållet genom statliga 
ersättningar från Migrationsverket som regleras genom avtal om antal platser och er
sättning per boendeplats, se bil 2 

Avtal 
Nuvarande avtal med Migrationsverket omfattar 6 asyl+ 21 PUT. 
Avtal mellan socialnämnden och RimshultAB om 20 platser löper från februari 2014 
och tilläggsavtal som reglerar platserna 21-26 från oktober 2014. 

Förslag till beslut: 

Socialnämnden föreslås besluta: 
Att godkänna föreslagna preliminära hyreskostnad och hyresticl. 
Att under förutsättning att Kommunstyrelsen bifaller uppdraget, 
ge Stiftelsen Kommunhus i uppdrag att genomföra ombyggnad av hyresfastighet Stor
gatan 12 D i Ryd, i syfte att socialnämnelen där ska bedriva HVB för ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar. 
Att nuvarande avtal med Rimshult AB säges upp så snabbt som medges enligt tedmat 
grundavtal och tilläggsavtal. 

Ragnhild Olsson 
A vd chef Individ-och familjeomsorg 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dacl<egatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-postlhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Storgatan 12 D HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Tingsryds kommun har en överenskommelse med Migrationsverket att ta emot och ansvara 

för 27 ensamkommande flyktingbarn uppdelat på 6 asylsökande och 21 med PUT 

(permanent uppehållstillstånd). 

Boendet kommer att följa socialstyrelsens (SOSFS 2003: 20) föreskrifter och allmänna råd 

om hem för vård eller boende (HVB). 

Syftet med vistelsen är att ungdomarna skall tillförsäkras ett stabilt och tryggt boende med 

personal dygnet runt eftersom de är minderåriga utan vårdnadshavare i Sverige. De skall få 

stöd och hjälp att hantera sitt nya liv i Sverige utifrån individuella genomförandeplaner. 

Boendet är uppdelat på tre våningar (enheter}, första och andra är /-/VB-hem och tredje 

består av utslusslägenheter. Totala antalet boenderum kommer att bli ca 22st. 

En enhetschef för hela boendet. 

Personalen kommer att ha varierande utbildningar såsom socionomer, fritidsledare, 

behandlingsassistenter mm. 

Första våningsplan kommer att vara ett HVB-hem med plats för 6 barn med PUT 

(permanent uppehållstillstånd) som är mellan 14- 16 år. Förutom pojkarnas rum finns det 

även TV-rum/allrum, kök matsat kontor/samtalsrum och ett jourrum för personalen som 

sover. 

Personal: 8 handledare som går på ett åttaveckorsschema med sovande natt. Schemat 

kommer att läggas så att det är mest personal på eftermiddag och kväll. 

Andra våningsplan kommer att vara ett HVB-hem med plats för 8 asylsökande barn som 

är mellan 14- 18 år. Förutom pojkarnas rum finns det även TV-rum/allrum, kök matsal, 

kontor/samtalsrum och ett jourrum för personalen som sover. När ungdomen får PUT flyttar 

de antingen till första våningen om det finns plats eller till en utslusslägenhet på tredje plan 

om de är något äldre och har förmågan att klara sig själv. 

Personal: 8 handledare som går på ett åttaveckorsschema med sovande natt. Schemat 

kommer att läggas så att det är mest personal på eftermiddag och kväll. 
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På båda HVB-hemmen kommer det att vara gemensamma måltider. På vardagar frukost och 

kvällsmat och på helger alla måltider. Den av personalen som arbetar dagtid tillagar 

kvällsmaten. Målet är att ungdomarna skall vara med vid matlagningen och övriga 

hushållsgöromål enligt miljöterapeutiskt förhållningssätt. 

Tredje våningsplan kommer att vara fyra utslusslägenheter med plats för 8 ungdomar. De 

kommer att bo två och två i lägenheten med gemensamt kök och toalett. Dessa ungdomar 

kommer att sköta sin matlagning och övriga hushållsgöromål själva med stöd från personal. 

För alla boenderum gäller att ungdomen skall ha möjlighet att låsa sitt rum. 
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Här kommer förslaget på hyreskalkyl för storgata n 12 D, detta är bara en tidig kostnadsbedömning 
och om projektet blir av kommer hyreskostnaderna att baseras på verkliga kostnader för projektet, 
vilket innebär att det kan bli både dyrare och eventuellt något billigare beroende på de anbud som vi 
får in . Det ska också påpekas att det kan bli tal om ett ökat tillgänglighetskrav från Bygg och Miljö 
vilket innebär att investeringskostnaderna kommer att bli högre än idag beräknat. 

Med vänliga hälsningar 
Björn Davidsson 
Administrativ chef 
stiftelsen Kommunhus/ 
Tingsrydsbostäder AB 
0477-44184 
072-544 41 84 
bjorn.davidsson@tingsryd.se 
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Ombyggna.tion HVB-hem Storgata.n 12 D, Ryd 
Ryd 25:7, Ryd 

Fastighetskalkyl Om byggnation 862 m2 
avser fastigheten Beräknad inv.kostn. 5 993 750 kr 

Ränta 3,20 % ( Internränta 
kommunen 

Ryd 25:7 Kalk. Avskrivningstid 10 år 2015) 

år perm2 

Kapitalkostnad inkl. avskrivning 709 841 823 

(Avskr. Ca 604 tkr, internränta ca 1 05 tkr) 

Hyra/år 709 841 823 

Hyra 

Grundhyra 821 kr/m2 

Investering 823 kr/m2 

To t. 1 644 l<r/m2 

Hyra per år 1 417 543 kr 

Månadshyra 118 129 kr 
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Kostnadskalkyl på HVB-hemmet Storgatan 12D för ensamkommande 

flyktingbarn. 

storgatans HVB kommer att ge plats till ca 22 ensamkommande flyktingbarn. 

Kommunens nuvarande överenskommelse med MIV är 27 st. 

Intäkter: 

10 platser x 1900 kr.:::: 6.954.000 kr. 

16 platser x 1900 kr.= 11.126.000 kr. 

22 platser x 1900 kr.= 15.215.200 kr. 

27 platser X 1900 kr.= 18.775.000 kr. 

Ungefärliga utgifter vid en beläggning på: 

Ett HVB-hem Två HVB-hem Två HVB-hem 

10 platser 16 platser 22 platser 

1 först, 8handl 1 först, 15 hndl. lförest, 16 hand!. 

Drift, mat, tolk aktiviter = 900.000 = 1.300.000 = 1.500.000 

Lokalhyra :::: 1.400.00 =1.400.000 ::: 1.400.000 

Personal, ::::4.200.000 ::: 7.600.000 :::: 8.100.000 

Totalkostnad per år = 6.500.00 =10.300.000 =11.000.000 
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Ärende nr 10 

Rapport och framställan om 
fortsättning på projekt 
arbetsmarknadsanställningar 
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~Tingsryds 
'\!!:,) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr7 

Rapport och framställan om fortsättning på projekt gällande 
arbetsmarknadsanställningar 

2014/692 023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Socialnämnden får fortsätta med projekt gällande 

arbetsmarknadsanställningar under en tvåårsperiod 2015-01-0 l - 2016-12-

31. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade § l O l, 2013-06-17, att 

arbetsmarknadsanställningar skulle inrättas under perioden 2013-01-01-

2014-12-31. I projektet har personer med långvarigt ekonomiskt bistånd fått 

det stödet omvandlat till en ettårig anställning i form av nystartsjobb. Till en 

del har anställning betalts av Arbetsförmedlingen och resterande del hämtats 

från budgeten för försörjningsstöd. 

Socialnämnden har godkänt en utvärderingsrapport fi:ån IF O-chef Ragnhild 

Olsson och ansöker hos kommunstyrelsen om att få fortsätta med projekt 

gällande arbetsmarknadsanställningar under en tvåårsperiod 2015-01-01-

2016-12-31. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 322, 2014-12-16 

Tjänsteskrivelse från IFO-chefRagnhild Olsson, 2014-12-02 

52



Bilaga Ks Au § 7 2015-01-19 

'f][NGSRYD§ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

~( 
{1 

2014-12-16 

. ... . ' ,.:__ ,..., ' 021 

~o; y 109 z 
SN § 322 2013/160SN 750 

Rapport och framställan om fortsättning på projekt 
arbetsmarknadsanställningar 

Bakgrund 

12 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-17 att arbetsmarimads
anställningar skulle få imättas enligt förslag fdn socialnämnden under 
perioden 2013-07-01 - 2014-12-31. 
Målsättningen med projektet var att få fler biståndstagare i arbete och 
på sikt minska kostnaderna för försö1jningsstöd. 

Sammanfattning projekt 
Resultatet från projektet hittills är positivt. Fler personer med 
långvårigt försäljningsstöd har kommit i arbete och blivit helt eller 
nästan helt självförsö1jande. Det är svrui att berälma 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. 
Förvaltningen föreslår socialnämnden och vidare Kommunstyrelsen att 
få fmisätta projektet arbetsmarknadsanställningru· i samma omfattning 
(max l O anställningar) under ytterligare två år, 2015-01-01 -2016-12-
31. 

Socialnänmden beslutru· 

att godkänna rappolifrån projekt Omvandling av försörjningsstöd till 
anställning samt 

att ansöka hos Konm1unstyrelsen att få fmisätta med projektet i 
samma omfattning och med sarruna fmansiering under yiterligare en 
tvåårsperiocl2015-0l-01 -2016-12-31. 

Exp: 
Socialchef 
IFO chef 
Kommtmstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 /lf- 12- z q IL r 
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l~ Tingsryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

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 (forsörj
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
söijningsstöd. Deltagare som inte fick fmisatt anställning skulle kunna få sin fårsärjning 
genom A-kassa istället. 

Sammanfattning projektet 
F örsärjningsstödet 
Utbetalat försäljningsstöd har stannat upp under 2014 och t o m minskat något. Den 
ökade totalkostnaden for forsö1jningsstöd 2014 hänger ihop med ökade kostnader för 
arbetsmarlmadsanställningarna(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 påbö1jats, två har avslutats i fo1iid. 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 for 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 fi:ämjar människors inträde på arbetsmarknaden. 
-Samverkan mellan AF och IFONägvalet har ökat och fördjupats. 

besöksadress .te.lefon e-postlhemsida ,.,: 

023 

[O 
1(4) ~ 

postadress 
Box99 
362 22 Tingsryd 

s. Storgatan 92 0477 441 00 (vx) 
Tingsryd 

f ax 
0477194 02 socialtjansten@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 54



-Förvaltningar och foreningar har fått möjlighet att anställa och få arbetsuppgifter ut
forda som annars man inte skulle haft råd med. 

2(4) 

-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. 

F ortsättning 
Resultatet från projektet hittills är positivt. Fler personer med långvarigt forsärjnings
stöd har kommit i arbete och blivit helt eller nästan helt självförsö1jande. 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 foreslår socialnämnden och vidare Kommunstyrelsen att ra 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 for 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 försäljningsstöd har legat ungefår 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 ungefår lika många som avslutas. 

Antal hushåll som erhåller försäljningsstöd vruje 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 forsärjningsstöd efter genom
gången etablering(2 år) nov-14ligger på ca 45%. 

. . ·~- ... · . "·'·'•--:•·"·-- ·•'·-·· 
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l~ 3(4) 

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 l år. Anställningen ska vara utöver ordinarie 

personalstab. 

Arbetsmiljöansvar och arbetsledning åvilar på respektive arbetsplats/arbetsledare. 

I oktober 1ll~na~ bestämde vi att stoppa med l O anställningar och att yi ~lmlle utvärdera 
hur det gått med dessa anställningar. 

statistik 

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

Nystartsjobb 7 st. utvecklingsanställning l st. lönebidrag 3 st. 

A v 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 ~tt A-kassan-fungerar. 
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4(4) 

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 l års anställning 

l Arbetslös, stämplar är anmäld till städavdelningen som timanställd. 

l förlängning av nystalisjobbet (förvaltningen blir arbetsgivare) först 2 månader. 

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

l Arbetslös, stämplar. 

5 anställningar går ut under våren 2015. 

Catarina Thor 

Samordnare för Vägvalet 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta: 

Att godkänna ovanstående rappmi från projekt Omvandling av försö1jningsstöd till an-
stälin1ng, · 
samt att ansöka hos Kommunstyrelsen att få fortsätta med projektet i smnma omfattning 
och med samma finansiering under ytterligare en tvärsperiod 2015-01-01 -2016-12-31. 

Tingsryd 2014-12-02 

Ragnhild Olsson 
AvdchefiFO 
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Ärende nr 11 

Inrättande av ny tjänst som 
miljöinspektör med inriktning mot 
lantbruks- och industritillsyn samt 
enskilda avlopp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 r."ITingsryds 
~ \;!:/ komnmn 
:.j/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

~ 

§nr8 

Inrättande av ny tjänst som miljöinspektör med inriktning mot 
lantbruks- och miljötillsyn samt enskilda avlopp 

2014/698 023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige godkänner nyinrättande av en tjänst som miljö

och hälsoskyddsinspektör vid bygg- och miljöavdelningen. 

2. Finansieringen sker genom avgifter i enlighet med tillsynsplanen, 

miljötaxan och miljöbalkens krav. 

Beskrivning av ärendet 

Ett antal nya lagar, förordningar och nationella projekt har aviserats eller 

påbörjats, vilka alla ställer ökade krav på miljöförvaltning, kompetensbredd 

och ett ytterligare strategiskt tänkande i miljöfrågor. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att nämnden tillåts att inrätta en 

tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot lantbruk

och industritillsyn, samt fortsatt arbete med ett pågående avloppsprojekt 

Ett eventuellt inrättande av denna tjänst gör det möjligt för förvaltningen att 

frigöra tid för miljöstrategiska frågor. En 25 %tjänst gällande 

miljöstrategiska frågor (ansvar för energiplanering, energihushållning samt 

energi- och klimatrådgivning) flyttades över från kommunstyrelsen till 

samhällsbyggnadsnämnden i och med beslut i nya kommunfullmäktige § 31, 

2014-11-2 7. Förvaltningen räknar med att total tid för milj ö strategiska 

frågor kommer att uppgå till 50 %. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 221, 2014-12-09 

l Utdragsbestyrkande 
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bilaga Ks Au § 8 2015-01-19 

~Ting§ryd§ 
~kommul1l 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-09 

28 (44) 

Justerande 

l J . ' C rfl· 

§ 221 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr: 2014 1489 023 

r:-:#· . -. ··---... __ 

l
u1,1 - · ~·r --~.i .. ~ .. I~·T·.s l'n,··.nn ::, •1., 1· . ' \'' Il , J(}., 

l 2014 -);• ' 1( 0.2# 
i"~'~ '~j 

Inrättande av ny tjänst. Miljöinspektör med inriktning mot lantbruks- och 
industritillsyn samt enskilda avlopp 

BESLUTSUNDERLAG 
Tjänsteskrivelse från Anette Andersson, bygg- och miljö chef, 2014-11-12. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-11-24, § 226. 

SYFTE 

Utökningen syftar främst till att möjliggöra för ett miljöstrategiskt arbete och 
enligt Miljöbalken ålagd tillsyn, samt en mer effektiv organisation med 
möjlighet till uppföljning, genomförande och säkerställande av tillsyn på bland 
annat lantbruk och industrier. Tjänsten syftar även till att säkerställa 
långsiktigheten i det pågående avloppsprojektet 

BAKGRUND 

Under hösten 2014 har Kommunledningsförvaltningen genomfört en översyn 
av personal med vissa förändringar som resultat. Klf har med anledning av 
detta aviserat att man avser att flytta en 25%-tjänst till bygg- och 
miljöavdelningen för hantering av milj ö strategiska frågor. 

Parallellt med detta hm ett antal nya lagar, förordningar och nationella projekt 
aviserats och påbötjats, vilka alla ställer ökade krav på miljöförvaltning, 
kompetensbredd och ett ytterligare strategiskt tänk för tillsynsfrågor. 

För att kunna ta emot denna 25%-tjänst behöver bemanningen på miljösidan 
utökas med ytterligare en tjänst. Vi arbetar med viss miljöstrategisk inriktning 
redan idag men detta arbete har som konsekvens att vi tappat tillsynstimmm 
och därmed finansiering. 

Utdragsbestyrkande 

#-/ {/ 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-09 

29 (44) 

Justerande 

(ffi-l 

§ 221 forts 

I en historisk tillbakablick på verksamheten kan ses att i stort sett ingen tillsyn 
skett på anläggningar, ambitionen har under 2014 varit att göra en satsning på 
detta genom utökad tillsyn vilket inte varit möjligt med nuvarande 
personalstyrka. Planer för samverkan med länsstyrelsen finns även, planerna 
avser att se över möjligheten att ta över tillsyn för täkter och B-verksamheter. 

I arbetet med framtagande av tillsynsplan för 2015 och i från klf föreslagen 
överflytt av tjänst ser vi inte att det finns utrymme inom ramen för befintliga 
tjänster att lösa de önskemål och krav som finns för miljöstrategiskt arbete. 
Tillsynsmålen skall bygga på en tillsyns- och kontrollutredning som successivt 
kommer att vara miljömålsstyrd avseende prioriteringar. Kommunens miljömål 
är från 2005, sedan dess har inget uppdateringsarbete skett, ett miljöstrategiskt 
arbete behöver prioriteras. 

FÖRSLAG 

Genom att acceptera att ta emot 25%-tjänst för miljöstrategiska frågor 
möjliggör vi för en långsiktig och utvecldande miljötillsyn. Tillsammans med 
ett fokus på, för kommunen strategiskt viktiga fi·ågor, som exempelvis vatten-, 
natur- och biotopskydd, möjliggörs för en projektbaserad tillsynsmodell i 
enlighet med föreslagen ny taxa. 
Vidare ses avdelningens sårbarhet inom miljökompetenserna väsentligt 
minskas. 

Förslaget är att imätta en ny tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör med 
imiktning mot lantbruk- och industritillsyn, samt fortsatt arbete med 
avloppsprojektet Detta möjliggör för att inom befintlig personalstyrka frigöra 
50% för miljöstrategiska frågor och dänned möjliggöra för uppfYllande av 
tillsynsplan och övriga åtaganden enligt miljöbalken. 

Förslaget finansieras i sin helhet genom avgifter i enlighet med tillsynsplanen, 
miljötaxan och miljöbalkens krav. 

En av de befintliga tjänsterna kommer att få inriktning mot och arbeta med 
miljöstrategier och projektstyrning med en omfattning av 50%, resterande del 
av tjänsten kommer att utgöras av miljö- och hälsoskyddsfrågor. Beroende på 
projekt och behov kommer samordning av de strategiska frågoma att ske 
mellan inspektörerna. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerande 

CHI-l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (44) 

2014-12-09 

§ 221 forts 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

att länma in förslag till kommunfullmäktige om att godkänna nyimättande av 
en miljö- och hälsoskyddsinspektörstjänst vid bygg- och miljöavdelningen 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna in förslag till kommunfullmäktige om att godkänna nyinrättande av 
en miljö- och hälsoskyddsinspektörstjänst vid bygg- och miljöavdelningen 

Exp 
Kommunstyrelsen . 
Anette Andersson 

Sammanträdet ajourneras för lunch 
Sammanträdet återupptas 

Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 12 

Inrättande av två tjänster vid 
barn- och utbildningsförvaltningen 
gällande flyktingmottagande 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 13 ~Tingsryds 
:} \;!!:) komnmn 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr9 

Utökning av två tjänster vid barn- och utbildningsförvaltningen 
gällande flyktingmottagande 

2015/19 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Barn- och utbildningsförvaltningen utökar samordningstjänsten för 

flyktingmottagande från 25 % till 50 % samt utökar tjänsten som 

skolsköterska i Ryd och Urshult från 60% ti1180 %. 

2. Ökningen av tjänstegraderna finansieras genom pengar från 

Tingsryds kommuns flyktingkonto (tilldelade från Migrationsverket.) 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att ett ökat 

flyktingmottagande medför behov av större personalresurser för att ge 

undervisning och elevhälsa åt nyanlända elever. Samordnaren samordnar 

alla kontakter inom förvaltningen mellan Migrationsverket och rektorerna på 

skolorna och andra aktörer inom kommunen. Tidigare har barn- och 

utbildningsförvaltningen fått mer pengar från kommunens flyktingkonto för 

satsningar gällande elevhälsa på W asaskolan och Dackeskolan, men 

förstärkningar behöver även göras i Ryd och Urshult 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2015-01-10 
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]k((Drnmnmmnnn 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

2015-01-10 

Till 
Kommunfullmäktige 

Utökning av tjänster för flyktingmottagandet 

Tingsryds kommun får ta ansvar för ett ökande flyktingmottagande och Barn- och ut
bildningsförvaltningen har ansvar för att ge undervisning och elevhälsa åt alla nyan
lända elever. Detta kräver ökade personalresurser. 

Vi ser akuta behov av att dels utöka vår samordnartjänst från 25% till 50% av en hel
tidstjänst och dels att utöka tjänsten som skolsköterska i Ryd och Urshult från 60% till 
80% av en heltidstjänst. 

Samordnaren samordnar alla kontakter inom Barn- och utbildningsförvaltningen mellan 
Migrationsverket och rektorema på skolorna och andra aktörer inom kmmnunen. På 
grund av att antalet nyanlända har ökat kraftigt räcker inte längre 25% tjänst till för allt 
arbete som den här personen måste utföra. 

På motsvarande sätt har elevhälsan blivit mer ansträngd. Vi har tidigare äskat och fått 
medel från kommunens flyktingkonto för att förstärka elevhälsan på W asaskolan och 
Dackeskolan, men vi behöver nu förstärka även i Ryd där vi har ett stoli mottagande. 

Vi äskar däremot inte mer pengar utan rälmar med att finansiera dessa ölmingar med de 
medel vi får från Migrationsverket 

Tingsryds kommun kommer att ha ett stort flyktingmottagande under överskådlig tid 
ochjag ser inte att vi kommer att få problem om vi ökar de här tjänsterna tills vidare. Vi 
har en omsättning inom personalen och skulle flyktingmottagandet minska har vi mö j
lighet till omplacering inom vår förvaltning. Att anställa på tidsbegränsade tjänster är 
inget bra alternativ då det är svårt att rekrytera pedagogisk personal och skolsköterskor. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsförvaltningen, inom given bud
get, får utöka samordningstjänsten för flyktingmottagandet inom förvaltningen från 
25% till 50% samt att utöka tjänsten som skolsköterska i Ryd och Urshult från 60% till 
80%. 

*~a~~ 
Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hem sida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 13 

Förslag till uthyrning av 
kommunala lokaler till 
Korröfestivalen 
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11 (!jTmgsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 

\., · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

Justerare 

§ 36 

Förslag till uthyrning av kommunala lokaler till Korröfestivalen 

2015/60 844 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Under ett stort antal år har Korröfestivalen samarbetat med Tingsryds 

kommun. Bland annat har lokaler vid Linnerydsskolan använts för 

undervisning och servering av mat. Ett möte hölls under hösten 20 14 för att 

klarlägga vissa missförstånd och problem som funnits i samband med 

Korröfestivalens nyttjande av kommunala lokaler. Gemensamt har parterna 

kommit fram till hur samarbetet ska se ut under kommande festivaler, vilket 

beskrivs kortfattat enligt nedan: 

• Konöfestivalen kommer att hyra Rävemålaskolans kök och matsal 

för att kunna servera ca 80 elever som deltar i festivalens 

ungdomsverksamhet 

• Konöfestivalen kommer att hyra den del av Rävemålaskolan som 

just nu inte används av kommunen. Den kommer att användas till 

undervisning. 

• Avtal träffas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och 

Korröfesti valen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från fastighetsansvarig Stefan Johansson, 2015-01-21 

l Utdragsbestyckande 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

2015-01-21 

Utvärdering gällande Tingsryds kommuns samarbete med Korröfestivalen. 

Korröfestivalen har under ett stort antal år samarbetat med Tingsryds kommun i 
flera avseende bia. har lokaler på Linneryds skola används till undervisning och 
servering av mat. Samarbetet har i stort fungerat väldigt bra men det har vid 
tillfälle funnits en del missförstånd och saker som inte har hanterats enligt över
enskommelse. 
Ett möte med Korröfestivalens representanter och representanter från sam
hällsbyggnadsförvaltningen och Barn-och utbildningsförvaltningen anordnades i 
höstas där parterna ringade in de missförstånd och problem som funnits under 
2014 år festival och kom fram till hur det skalllösas till kommande festivaler. 

-Korröfestivalen kommer att hyra Rävemålaskolans kök och matsal föra att 
kunna servera ca 80 elever till deras ungdomsverksamhet. 

-Korröfestivalen kommer att hyra den del av skolan som just nu inte används, 
lokalerna kommer att användas till undervisning. 

-Avtal ~~r/as med Samhällsbyggnadsf?rvaltningen. 

Z'!Jz11 · · 
Stef . 'IJ(j/sson 
Fa 1 ~nsvarig 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUheinsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 14 

Samverkansavtal mellan 
Polisen och Tingsryds Kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-02 

listerare 

§ 39 

Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds kommun 

2015/61 114 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samverkansavtal 

mellan Polismyndigheten i Kronobergs län och Tingsryds kommun. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Beskrivning av ärendet 

Polismyndigheten i Kronobergs län och Tingsryds kommun samverkar 

enligt ett samverkansavtaL Det förra avtalet gällde t.o.m. 31 december 2014. 

Avtalet innebär att partema åtagit sig att utföra vissa överenskomna åtgärder 

inom definierade problemområden. 

En ny Polisorganisation gäller fr.o.m. år 2015. Avtalet Polis-kommun måste 

därför förnyas år 2015. Förutom redaktionella ändringarjämfört med 2014 

års avtal tas punkt 4 om skadegörelse bort eftersom statistik visar att detta 

inte längre är ett påtagligt problem. Likaså visar trygghetsmätningarna på att 

problemen med störande mopedkörning har minskat. Därför finns heller inte 

samverkansåtgärder mot detta med i förslaget till avtal 2015. 

Avtalet är uppdelat på en avtalsdel innehållande förutsättningar m.m. samt 

en handlingsplan där åtagandena finns formulerade mer precist. 

Handlingsplanen fastställs av brottsförebyggande rådet. Samverkan enligt 

avtal2015 föreslås ske inom följande problemområden: 

l. Trafik- störande bilkörning. 

2. Samverkan för säkerhet och trygghet. 

3. Ungdom i riskzonen. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal mellan Polisen och Tingsryds kommun 

l Utdragsbestyrkande 

74



~Tingsryds 
\"\ ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 39 forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 

2015-02-02 

2015/61 114 

Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2015-01-26 

t-
l Utdragsbestyrkande Justerare 
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Polismyndigheten 

~Tingsryds 
~kommun 

Samverkansavtal mellan polis och kommun 

Avtalande parter 
Polismyndigheten och Tingsryds kommun 

Syfte 
Avtalet ska tydliggöra åtaganden mellan polismyndigheten och Tingsryd kommun när 
det gäller att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Kommunens och polisens verk
samhet är härutöver reglerad och såsom i all samverkan ska det finnas respekt för 
varandras huvud uppdrag. Bägges verksamhet är offentlig och syftar till att tjäna medborgarna på 
bästa sätt. 

Tid 
Avtalet gäller under tiden 2015-01-01 till 2015-12-31. 

struktur på trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
Representant från polismyndighetsledningen ska träffa representant för kommunledningen minst 
en gång under avtalstiden för att övergripande diskutera avtalet och följa upp det pågående arbe
tet. 

Samverkan mellan Polismyndigheten och Tingsryds kommun ska på en övergripande nivå ske 
genom det brottsförebyggande rådet i Tingsryds kommun. Samverkan i vardagsarbetet ska ske . . 
på en nivå som båda parter är överens om. 

Polisbefäl ska finnas representerad i kommunens Brottsförebyggande råd och de möten som 
infaller under avtalstiden. 

Kontaktperson för frågor kring det kommunala brottsförebyggande arbetet är: 

- Polisbefäl i Tingsryds lokalpolisområde tfn 010 56 22237 

- säkerhetssamordnare i Tingsryd kommun tfn 0477-44100 

Framtagande av problembild 
Trygghetsmätning och statistik, inventering av underrättelser, rapporter och personliga kontakt
nät ligger till grund för framtagandet av den gemensamma problembilden. Avtalet syftar till att 
gemensamt agera och kraftsamla mot problem där framgång kan bedömas uppnås genom sam
verkande insatser. Problembilden för 2015 visar de problemområden där samverkan ska ske 
mellan Polismyndigheten och Tingsryds kommun under denna avtalsperiod. Numreringen av 
problemområdena innebär inte i något avseende någon inbördes prioriteringsordning. 

Postadress 
· · · Box 100 

362 22 TINGSRYD 

Gatuadress 
, . Polisstationen Tingsryd ···· 

Telefon 
växel11414 
direkt 010-56 22237 
mobil 070-2008777 

Telefax 
.. 010: 56 22667 .. 
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\~ 
Problembild 2015 

1. Trafik- störande bilkörning 
Bilar som framförs inom tätorten ger upphov till otrygghet. Genom hög hastighet bidrar denna 
trafik också till en negativ miljö för dem som bor eller uppehåller sig utmed de starkast trafikerade 
vägarna. 

2. Samverkan för säkerhet och trygghet 
Känslan av otrygghet och oro för vissa personer och att utsättas för inbrottsstöld är relativt stor 
bland kommunens innevånare. Andelen äldre ensamma i eget boende har ökat i samhället, 
känslan av utanförskap ökar medan den sociala kontrollen minskar. Inresande brottslingar från 
andra länder ankommer via Karlshamn och Karlskrona och detta medför direkt exponering av 
Tingsryds kommun som ett närbeläget brottsområde. 
Grannsamverkan i olika former är ett forum för polisen och kommunen att möta och samverka 
med engagerade medborgare i syfte att förebygga brott och bidra med trygghetsskapande åtgär
der i samhället. 
Våld i nära relationer är ett problem som sker lite i skymundan. Det får ofta tragiska följder för de 
inblandade, inte minst för drabbade barn. Genom en nära samverkan mellan polis och kommun 
finns större möjligheter att förebygga och förhindra sådana följder. 

3. Ungdom i riskzonen 
Ungdomars alkoholkonsumtion vid skolhögtider och avslutningar. Våld och otrygghet i offentlig 
miljö förekommer i anslutning till tillfälliga offentliga tillställningar med utskänkningstillstånd, 
marknader o dyl. Viktigt att tidigt vidta förebyggande åtgärder så att ungdomar inte dras med i 
gäng med drogmissbruk och kriminalitet. 

Handlingsplan 
· En handlingsplan beträffande kommunens och polisens specifika åtaganden under avtals- . 
perloden fönespektive problemområde ska utarbeta-s av Brottsförebyggande rådet i Tingsryd. 

Avgränsning 
Ätaganden gentemot samhället som enligt lag, författning eller övergripande direktiv åligger 
respektive avtalspart ska inte ingå i detta avtal. 

Nytt eller förlängt avtal 
Brottsförebyggande rådet bereder frågan för beslut och redovisas för kommunstyrelsen senast 
vid styrelsens sammanträde i december 2015. 

Jonas Eek 
Tf C Växjö/Tingsryds 
Lokalpolisområde 

Mikael Jeansson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ärende nr 15 

Information om slutrapport 
gällande samåkningsprojektet 
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/ l!)Tingsryds 
\~ · kommun 
'(j Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-02 

29 

§ 47 

Information om slutrapport gällande samåkningsprojektet 

2012/369 091 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet överlämnas för handläggning i kommunstyrelsen. 

Justerare l Utdragsbestyrkande 
80



Ärende nr 16 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 17 

Medborgarförslag om 
insamling av trädgårdsavfall 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 14 ~Tingsryds 
(X ~komnmn 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 

Justerare 

§nr 10 

Medborgarförslag om insamling av trädgårdsavfall 

2014/470 929 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget avslås. 

Beskrivning av ärendet 

En person i Tings1yds kommun har i medborgarförslag föreslagit att 

kommunen ska samla in trädgårdsavfall från fastighetsägare och villägare. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Tingsryds kommun för närvarande 

inte inför denna möjlighet. Om medborförslaget bifalls behövs investeringar 

i nya fordon eftersom insamlingen kräver relativt stora kärl. Nämnden anser 

dessutom att det är osäke1t hur många villägare och fastighetsägare som 

skulle vilja ansluta sig till insamlingssystemet Om få ansluter sig, leder det 

till stora kostnader för abonnemangen och bor dessa utspritt leder det till en 

belastning på miljön eftersom tunga fordon ger mer avgaser än mindre 

personbilar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 210, 2014-12-09 

l UtdragsBestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (44) 
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J usterancle 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 210 Dm: 2014 1441 459 
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Remiss. Medborgarförslag, Trädgårdsavfall i Tingsryds 
Kommun. Dnr 2014/470 929. 

BESLUTUNDERLAG 
T j änstesh'ivelse från Am1ika Johansson, renhållnings chef, 2014-11-17. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll2014-11-24, § 217. 

ÄRENDE 

Monica Johansson, Tingsryd, har 2014-09-23 inkommit med medborgarförslag 
enligt rubrik. F örslaget innebär att Tingsryds kommun ska hämta upp och ta om 
hand trädgårdsavfall från fastighetsägare/villaägare i kommunen. 
Kommunstyrelsen har 2014-11-12 översänt förslaget på remiss till 
samhälls byggnadsnämnden. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande: 

Tingstyds kommun har idag 2 st trädgårdskomposter i Väckelsång och Rycl 
som är obemannade och alltid öppna. Det finns även möjlighet att lämna 
trädgårdsavfall i Elsemåla på återvinningscentralen, där det är öppet vmje 
helgfri dag förutom söndagar. Förutom de kommunägda trädgårdskomposterna 
har sockemåclen trädgårdskomposter i Konga, Urshult, Rävemåla och Linneryd 
där kommunen går in och stöttar upp med exempelvis annonseringar och 
tillsynsav gifter. 

F ör att lemma genomföra hämtning av trädgårdsavfall vid fastigheten måste det 
vara ett relativt stort kärl (minst 370 liter) för att det ska få plats något mer än 
enbart gräsldipp. Det måste också göras upp en extra körtur för enbart 
träclgårdsavfall, vilket i dagsläget inte är möjligt med elen fordonsflotta och 
bemanning som finns idag. Detta innebär att vi står inför en stor 
investeringskostnad om vi ska införa elen typen av hämtning av trädgårdsavfalL 
Det råeler dessutom stor osäkerhet om hur många som skulle vara intresserade · 
av ett sådant abonnemang i en kommun med så mycket glesbygd. Är det ett 
fåtal och investeringar gjorts blir det ett dyrt abonnemang för kunden. 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (44) 

2014-12-09 

Justerande 

(/fl-f 

§ 210 forts 

Ur miljösynpunkt kan det bli en viss miljövinst om många ansluter sig. Är det 
däremot ett fåtal som dessutom bor utspritt kan det snarare bli en 
milj ö belastning då tunga bilar genererar mer avgaser än mindre personbilar. 

Vi komposterar redan idag visst trädgårdsavfall och det fi1ms i nuläget ingen 
avsättning för det mer än att använda det som täckningsmaterial på Elsemåla. 

Vi står inför stora förändringar inom avfallshanteringens verksamhet inom 
avfallsplanens mål. Det kan naturligtvis, framöver, blir aktuellt att ta upp 
frågan med en fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall men inte i nuläget 

Motionen anses hänned besvarad 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge följande yttrande: 

Tingsryds kommun har idag 2 st trädgårdskomposter i V äckelsång och Ryd 
som är obemannade och alltid öppna. Det finns även möjlighet att lälillla 
trädgårdsavfall i Elsemåla på återvinningscentral en, där det är öppet vmj e 
helgfri dag förutom söndagar. Förutom de kommunägda trädgårdskompastema 
har sockemåden trädgårdskomposter i Konga, Urshult, Rävemåla och Linneryd 
där kommunen går in och stöttar upp med exempelvis annonseringar och 
tillsynsavgifter. 

För att kunna genomföra hämtning av trädgårdsavfall vid fastigheten måste det 
vara ett relativt stmi kärl (minst 370 liter) för att det ska få plats något mer än 
enbati gräsldipp. Det måste också göras upp en extra kö1iur för enbmi 
trädgårdsavfall, vilket i dagsläget inte är möjligt med den fordonsflotta och 
bemanning som fi1ms idag. Detta innebär att vi står inför en stor 
investeringskostnad om vi ska införa den typen av hämtning av trädgårdsavfalL 
Det råder dessutom stor osäkerhet om hur många som skulle vara intresserade 
av ett sådant abonnemang i en kommun med så mycket glesbygd. Är det ett 
fåtal och investeringar gjmis blir det ett dyrt abonnemang för kunden. 

Ur miljösynpunkt kan det bli en viss miljövinst om många ansluter sig. Är det 
däremot ett fåtal som dessutom bor utspritt kan det snarare bli en 
miljöbelastning då tunga bilar genererar mer avgaser än mindre personbilar. 

Vi komposterar redan idag visst trädgårdsavfall och det finns i nuläget ingen 
avsättning för det mer än att använda det som täckningsmaterial på Elsemåla. 
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Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-09 

9 (44) 

Justerande 

(!il-/ 

§ 210 forts 

Vi står inför stora förändringar inom avfallshanteringens verksamhet inom 
avfallsplanens mål. Det kan naturligtvis, framöver, blir aktuellt att ta upp 
frågan med en fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall men inte i nuläget 

Medborgaförslaget anses härmed besvarat. 

Exp 
Annika Johansson 
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Bilaga Nya Kf § 17 2014-10-30 

Jag föreslår att Tingsryds kommun tar hand om fastighets/villaägares trädgårdsavfalL 

1 Hämtar upp trädgårdsavfallet och kör bort det 

2 Komposterar avfallet för att sedan säljas till intresserade företag. 

Motivering. 

Detta skulle bli en miljöbesparing om en bil kör istället för att varje 
fastighets/villaägare kör. 

Kommunen skulle också kunna göra en ekonomisk vinst genom att 
sälja komposten till intresserade företag. 

Detta sker ju redan i flera kommuner, t ex i Växjö kommun. 

Tin/sryd 201t1~.,22 
;~;c!w ;;:::~/7/(? ~· 
Monica~ansson 
Skytt~atan 6 . 

362 30 Tingsryd 

T el 04 77-464645 
Mobil 073-4172083 
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