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Inkallelseordning för styrelser och nämnder 

Dnr 2015/175 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

15 

l. Kommunfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i 
kommunstyrelse och nämnder under mandatperioden 2015-2018. 

2. Fullmäktige beslutar att ersättare alltid ska inkallas samt att ersättare 
i första hand inkallas från samma parti enligt invalsordningen, i 
andra hand enligt inkallelseordningen. 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen anges att fullmäktige bestämmer i vilken ordning ersättare 
ska tjänstgöra i nämnderna (6 kap, 9 och 10 §§KL). 

För mandatperioden 2015-2018 finns ännu inte beslut i Tingsryds kommun 
om att personliga ersättare ska träda in vid ordinarie ledamots frånvaro i 
kommunstyrelse och nämnder. Därför bör fullmäktige anta en 
inkallelseordning. Syftet är att det inte ska råda tveksamheter vilket partis 
ersättare som ska träda in vid ordinarie ledamots frånvaro. Dessutom får 
sammaträde med "luckor" inte tillåtas. För varje partigrupp bör 
pmtigruppsordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande pmtier. 
Följande partier finns och kommer att finnas representerade i Tingsryds 
kommuns nämnder och kommunstyrelse under innevarande mandatperiod: 
S, M, C, KD, MP, V och SD. Tingsrydsalternativet finns representerat i 
fullmäktige men har ingen representation i kommunstyrelsen eller 
nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Gara Lorfalk och kommunsekreterare Jörgen 
Wijk, 2015-03-26, inkl. bilaga 

l Utdragsbestyrkande 
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T JÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 2015-03-26 

Garo Lorfalk 
0477 441 13 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelse och nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar inkallelseordning för ersättare i kommunstyrelse och nämn
der under mandatperioden 2015 - 2018. Fullmäktige beslutar att ersättare alltid ska in
kallas samt att ersättare i första hand inkallas från samma pmti enligt invalsordningen, i 
andra hand enligt inkallelseordningen. 

Beskrivning av ärendet 
I kmmnunallagen anges att fullmäktige bestämmer i vilken ordning ersättare ska tjänst
göra i nämnderna (6 kap. 9 och lO§§ KL). 

I Tings1yds konunun finns inte beslutat att personliga ersättare ska träda in vid ordinarie 
ledamots frånvaro i kommunstyrelse och nämnder. Därför bör fullmäktige anta en inkal
lelseordning. Syftet är att det inte ska råda tveksamheter vilket pmtis ersättare som ska 
träda in vid ordinarie ledamots frånvaro. Dessutom får sammanträde med "luckor" inte 
tillåtas. För vmje pmtigrupp bör pmtigruppsordningen omfatta samtliga i kommunen 
förekommande partier. Följande pmtier finns och konm1er att finnas representerade i 
Tingsryds kommuns nämnder och kommunstyrelse: S, M, C, K.D, MP, V, och SD. 
Tingsrydsalternativet (TiA) finns representerat i fullmäktige men har ingen representat
ion i kmmnunstyrelsen eller nämnderna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Gara Lorfalk och kommunsekreteraren Jörgen Wijk 

Beslutsunderlag 
Bilaga med föreslagen inkallelseordning 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hems ida 
I<Ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Justerare 

§ 114 

Utredning om kommunens inflyttningsarbete 

Dm 2014/674 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner utredningen om kommunens 
inflyttnings ar b e te. 

2. Kommunstyrelsen ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att: 

• Formulera en övergripande strategi för Tingstyds kommuns arbete med 
inflyttning och integration med utgångspunkt i inflyttares behov och 
möjligheter. 

• Genomföra kompletterande utredningar enligt fårslag samt ta fram en plan 
för vidare arbete med inflyttning från övriga Sverige. 

• Avveckla "Hollandsprojektet" i sin nuvarande fonn, säga upp avtalet med 
Placement A/S och informera berörda intressenter. 

• Undersöka andra och mindre kostnadskrävande sätt att nå målgrupper i 
Europa. 

• Ta fram en plan för fmisatt arbete med attraktivitet och inflyttning från 
övriga Sverige. 

• Samordna kommunens arbete med inflyttning och integration enligt 
föreslagen process. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav chefen för utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
utreda och lägga fram en plan för hur fortsatt arbete med inflyttningsarbetet 
ska se ut, vilka funktioner som ska arbeta med frågan samt hur det ska 
finansieras (KS § 13, 2015-01-12). Den framlagda utredningen beskriver 
inflyttningsarbetets nuläge vid kommunledningsfdrvaltningen, 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen och för fram 
förslag på hur den fortsatta processen och organiseringen av frågorna kan 
utformas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från chefför utvecklingsavdelningen Eva Palmer, 2015-03-
26 

l Utdragsbestyrkande 
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Eva Pa lmer 
Utvecklingschef 

Uppdrag 

Utredning Inflyttning 

Utredning - Kommunens inflyttningsarbete 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
o formulera en övergripande strategi för Tingsryds kommuns arbete med inflyttning och in

tegration med utgångspunkt i inflyttarens behov och möjligheter 

o genomföra kompletterande utredningar enligt förslag samt ta fram en plan för vidare arbete 
med inflyttning från övriga Sverige 

" avveclda "Hollandsprojektet" i sin nuvarande form, säga upp avtalet med Placement A/S 

samt undersöka andra och mindre kostnadskrävande sätt att nå målgrupper i Europa 

" ta fram en plan för fmisatt arbete med attraktivitet och inflyttning från övriga Sverige 

• samordna kommtmens arbete med inflyttning och integration enligt föreslagen process 

Finansiering 
Formulering av strategi och kompletterande utredningar samordnas av utvecldingsavdelning

en och finansieras inom ramen för respektive verksamhets ordinarie verksamhet. Samtliga 

berörda verksamheter förväntas ställa sin tid och kompetens till förfogande. 

Sammanfattning 

För att kunna erbjuda en god kärnverksamhet till medborgarna behövs ett tillräcldigt stmi 

skatteunderlag. Ett aktivt arbete med inflyttning är således ett av verktygen för en god och 

hållbar kommunal service. Inflyttning innebär också ett inflöde av kompetens till så väl nä

ringsliv som kommunens egen verksamhet. 

Arbetet med inflyttning och integration ska vara ett verktyg för 

o att utveckla en attraktiv kommun där människor trivs och vill bo 

o att tillgodose kompetens- och arbetskmftsbehov i samhället alla delar 

o att utgår ifrån inflyttarens möjligheter och behov 

" att bidra till ett öppet och välkonmande samhälle med plats för alla 

Processen bygger på att skapa rätt förutsättningar för och lägga rätt resurser på inflyttaren 

utifrån hens möjligheter. Den som utifrån utbildning och kompetens bedöms befinna sig 

närmast arbetsmarimad och integration har sam1olikt också kortast väg att nå elit. Detta bör 

leda till att fler resurser kan satsas på elen som behöver länge tid för att integreras i samhället, 

och i konsekvens blir även hens väg kortare att gå. 

fl, 
~ 
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Tings1yds kommun saknar idag en övergripande och gemensamt formulerad ståndpunkt kring 

vilket förhållningssätt kommunen önskar ha till inflyttning och integration. Detta leder till 

osäkerhet och otydlighet kring organisation och ansvar. 

Utredningen föreslår att en övergripande strategi tas fram samt att inflyttning och integration 

samordnas under kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Uppdragsbeskrivning 

KS § 13 Dnr 2014/674 106 Beslut om förlängning av avtal med Placement 

punkt4 och 5 

4. Chef för utvecklingsavdelningen vid kommunledningsförvaltningen Eva Palmer får i upp

drag att utreda och lägga fram en plan på hur fmisatt arbete med inflyttningsarbetet ska se ut, 

vilka funktioner som ska arbeta med frågan samt hur det ska finansieras. 

5. Utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i april månad. 

Tolkning av uppdraget 

Inflyttningsfrågorna bedöms idag vara en av de viktigaste :6:ågorna för kommunens utveckl

ing. Uppdraget tolkas så att utredningen ska omfatta all inflyttning till kommunen, oavsett 

varifrån inflyttaren kommer. Dfumed berörs även kommunens arbete med integration. 

Uppdraget är komplext och kräver fördjupade utredningar och konsekvensanalyser inom flera 

områden än vad som varit möjligt att genomföra, givet den satta tidsramen. Utredningen ska 

därför ses som ett första översiktligt förslag till hur arbetet med inflyttning och integration kan 

samordnas och utvecklas. 

Utgångspunkt 
Vid årsskiftet konstaterades att antalet invånare i Tingsryds kommun ökat med 42 personer. 

Det är en förbättringjärnföd med 2013 (+ 15) och nästan 12 200 människor bor och lever nu i 

vår kommun. Utgångspunkten för denna utredning är att Tingsryds kommlm ska fmisätta att 

vara en attraktiv kommun att bo och leva i, både för de medborgare som redan bor i kommu

nen och för de som flyttar hit. 

För att kunna erbjuda en god kärnverksamhet till medborgarna behövs ett tillräckligt stmi 

skatteunderlag. Ett aktivt arbete med inflyttning är således ett av verktygen för en god och 

hållbar kommunal service. Inflyttning innebär också ett inflöde av kompetens till så väl nä

ringsliv som kommunens egen verksamhet. 

Tings1yds kommun salenar idag en övergripande och gemensamt fmmulerad ståndpunkt laing 

vilket förhållningssätt kommunen önskar ha till inflyttning och integration. 

2 
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Med dessa perspektiv konstateras att ett aktivt arbete med inflyttning och integration, oavsett 

varifrån inflyttaren kommer, är en viktig pusselbit och en möjlighet för att Tingsryds kommun 

ska kunna erbjuda en god kommunal service, fortsätta att utvecklas och vara en kommun där 

livet är härligt. 

Syfte 

Att inleda arbetet med att formulera en övergripande riktlin j er och en strategi för Tingsryds 

kommuns arbete med inflyttning och integration, i syfte att underlätta för människor att finna 

sig tillrätta, integreras och känna sig hemma i vår kommun. 

Strategin ska utgå från kommunens värdegrund- Respekt, Öppenhet, Ansvar, Tlygghet och 

Engagemang och beakta de fem perspektiven medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare 

och process. 

Mål 
Utredningen ska beskriva en process där kommunen, med tydlig koppling till regionala och 

nationella aktörer, kan uppnå en sammanhållen, målimiktad, kostnads- och kompetenseffektiv 

kommunal organisation för inflyttning och integration. 

Arbetet med inflyttning och integration ska vara ett verktyg för 

• att utveckla en attraktiv kommun där människor trivs och vill bo 

• att tillgodose kompetens- och arbetskraftsbehov i samhällets alla delar 

• att utgå ifrån inflyttarens möjligheter och behov 

• att bidra till ett öppet och välkomnande samhälle med plats för alla 

Nuläge 

Dagens arbete med inflyttning och integration i Tingsryds kommun sker på många olika ni

våer och inom ramen för flera olika förvaltningar, myndigheter, organisationer, föreningar 

mm, både internt och externt. 

Det finns en ambition att synkronisera arbetet och samverka med varandra hos involverade 

parter. Detta sker också i omfattande grad men i avsalmad av en övergripande strategi och 

målsättning upplevs insatserna som svåra att överblicka och organisera. Det innebär en viss 

otydlighet i var ansvaret ligger för olika frågor. 

Arbetet idag är i huvudsak organiserat utifrån varifrån målgrupperna kommer, hur kommu

nens organisation ser ut och vem som finansierar vad. Många aktörer, så som myndigheter, 
kommunala verksamheter, ideella organisationer och näringsliv är involverade i. olika konstel

lationer. En del arbete drivs som projekt, som temporär verksamhet, frivilliga insatser osv. 

Bilden är att arbetet till stor del sker i stuprör, dock med ambitiösa försök till sektorsövergri

pande samverkan. 

Tre huvudspår kan urskiljas för hur kommunen arbetar med inflyttning och med integration 

Enkelt uttryckt arbetar 
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l. Utvecklingsavdelningen med inomeuropeisk inflyttning ("Hollandsproj ektet") 

2. Medborgarkontoret och IFO med utomeuropeisk inflyttning (flyktingar, asylsökande) 

3. Utvecklingsavdelning och Medborgarkontor med övrig inflyttning (inom Sverige) 

Integrationsrapport 2014 
Arbetet med integrationen under 2014 har nyligen sammanfattats i en rappoli, "Slutrapport 

Integration år 2014". Rappalien ger en tydlig bild av integrationsarbetet och är mycket 

läsvärd. Rappmien sammanfattar 2014 i vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. 

Vad har fungerat bra? 

~~ Bra samverkan med olika föreningar 

" Bra bemötande hos näringslivet: praktikplatser 
0 Bra kontakt med nyanlända: känner sig sedda 

" Bra sarnarbete med Lärcenter 
., Två mötesplatser är öppna och det erbjuds många aktiviteter 

., Bra respons om samverkan mellan skola och fadderverksamhet 

Vad kan förbättras? 

" Sarnarbetet mellan mottagande och integration. 

" Sarnarbetet med skolan (förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa) 

" Föreningamas intresse att engagera sig mer i fadderverksamheten. Det har varit svårt att 

hitta faddrar. 

" Arbetsförmedlingen är överbelastad - det fördröjer processen att hitta praktikplatser till 

kornmunplacerade 
., Intern lcmmnunikation mellan olika aktörer: skola, kornrnunhus, socialförvaltning 
" Tydliga rutiner vad gäller ansvar inom olika områden 

Rappalien pekar även på de utmaningar som kommunen står inför år 2015 och föreslår en rad 

punkter där arbetet kan förbättras, bl a 

" Jobba mer strategiskt, större samarbete mellan mottagande och integration 

" Stöne sarnarbete i handläggningen, skapa rutiner kring ansvarsfördelning mellan olika av-

delningar i kommunen 

" Systematiskt samarbete med skolan 

" Personlig kontakt/rådgivning redan vid mottagandet eller via mötesplatserna 

" Statistik:lkunskapsbank om vilken kompetens som finns hos de kornrnurnnottagna 
" Bättre samordning mellan skola och migrationsverk 

" Långsiktig plan för självförsäljning socialt företagande 

" Stöne engagemang från föreningar och politiker i integrationsarbetet 

" Bättre samverkan med andra förvaltningar 

" Bättre och tätare samarbete med stiftelsen Kornmunhus 

" Utveckling av fadderverksamheten 

4 
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Hollandsprojektet 
Tingsryds kommun har under många arbetat med det så kallade "Hollandsprojektet", vilket 

varit mycket framgångsrikt men också resmskrävande. Mot bakgrund av det pågående arbetet 

med Hållbar ekonomi kan det under kommande år vara värt att prova andra och mindre re

sursluävande kanaler. Ur kompetensförsäljningsperspektiv ser vi för närvarande också en 
relativt omfattande inflyttning av kompetensstarka personer från utomemopeiska länder. 

Inflyttning från andra delar av Sverige 
Kommunen har under senare år arbetat med en rad attraktionsprojekt i syfte att skapa en at
traktiv kommun som lockar till inflyttning. För denna grupp av potentiella inflyttare behöver 

kommunen arbeta med delvis andra metoder och kanaler. 

Konsekvens av nuläge 

Vmje enskild aktör eller projekt arbetar inom rmnen för sitt uppdrag. I brist på samordning 

uppstår en otydlighet vad gäller vem som ansvarar för vad. Om involverade verksamheter 

upplever en otydlighet i ansvar och samordning mellan sig, är det inte svårt att föreställa sig 

vad en inflyttare, som måste förhålla sig både till ett nytt språk och en ny kultm, upplever. 

Detta kan i sin tm leda till att en enskild inflyttm·es behov och möjligheter riskerar att hamna 

mellan olika stolar. En inflyttm·e med hög kompetens som relativt snabbt skulle kunna komma 

i arbete kan dä1med få vänta onödigt länge på sin möjlighet. Detta innebär i sin tm att de re

smser som finns till rådighet riskerar att fördelas på ett mindre ekonomiskt effektivt sätt men 

också att inflyttare som skulle kunna bosätta sig pe1manent i kommunen kanske väljer att 

flytta vidare. 

Slutsatsen blir att det är mycket svårt att få en helhetsbild över alla insatser och därmed även 

svårt att mäta och följa upp att kommunen arbetar med rätt saker och att tillgängliga resurser 

används effektivt. Det finns idag ingen övergripande strategi för Tingsryds kommuns inflytt

nings- och integrationsarbete. 

Formulering av strategi för inflyttning och integration 

Ett :fi:mngångsrikt arbete med inflyttning och integration bedöms under kommande år vara ett 

av kommunens viktigare strategiska verktyg för en långsiktig och medborgarvänlig utveckl

mg. 

Att formulera en övergripande strategi för inflyttning och integration är en grannlaga uppgift 

och de resonemang luing riktlinjer, strategi och process som förs här behöver fördjupas och 

förtydligas innan ett förslag till riktlinjer och strategi kan läggas fram för beslut. 

Strategin bör dock ta utgångspunkt i inflyttarens behov och möjligheter och ha en tydlig kopp

ling till de behov av kompetens som finns i vårt samhälle. Tingsryds kom1mms värdegrund -

Respekt, Öppenhet, Ansvar, Trygghet och Engagemang utgör grunden för kommunens arbete 
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och de fem perspektiven- medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process ska 

beaktas. 

Avgörande för ett framgångsrikt och resurseffektivt arbete är gemensamma mål och övergri

pande strategisk samordning. Olika verksamheter så som t ex SFI, IFO, Sysselsättningsgrupp, 

vägledning och infmmation till potentiella inflyttare, skola och inte minst tillgång till bostä

der, ska betraktas som olika verktyg vilka kan kombineras för att vmje enskild individ ska nå 
sina möjligheter inom rimlig tid. 

För att kontinuerligt kunna bedöma att vi arbetar på rätt sätt och med rätt metoder ska tydliga 

mål och handlingsplaner med koppling till den övergripande strategin utarbetas. Dessa ska 

följas upp, utvärderas och bedömmas utifrån uppnådda resultat och delresultat samt kopplas 

till ekonomiskt utfall. Avvikelser ska analyseras och i förekommande fall ska organisation 

och arbetssätt förändras och anpassas. 

Process 

Utredningen föreslår förhållningssätt och process för arbetet med inflyttning och integration. 

Processen ha en tydlig koppling till de behov av kompetens som finns i våti samhälle och ta 

utgångspunkt i inflyttarens behov och möjligheter. 

Processen bygger inte på värderingar utan bottnar i ett sakligt resonemang som väldigt enkelt 

bygger på att skapa rätt förutsättningm· fcir och lägga rätt resurser på inflyttaren utifrån hens 

möjligheter. Den som utifrån utbildning och kompetens bedöms befinna sig nätmast arbets

marknad och integration har sannolikt också kmiast väg att nå dit. Detta bör leda till att något 

fler resurser kan satsas på den som behöver länge tid för att integreras i samhället, och i kon

sekvens blir även hens väg kortare att gå. 

Exempel: 

e En inflyttare med akademisk utbildning och goda engelskakunskaper har rimligen förutsätt

ningar att lära sig svenska snabbare än en person med låg eller ingen utbildning. Med anpas

sad SFI, kopplad till praktik och möjlighet till snabb validering, är förutsättningama goda 

för en relativt snabb självständighet och integration. 
o En inflyttare med låg utbildning kan ha lång erfarenhet som entreprenör och har, med an

passad SFI och kontakt med rätt stöd, möjligheter att fortsätta som entreprenör. 

., En inflyttare med mycket låg eller ingen utbildning behöver längre tid på sig men med rätt 

SFI, bra nätverk och annat stöd, kan vägen till m·bete och integration kmias. 

" Inflyttning inom Sverige beror till stor del på vilken målgrupp en vänder sig till men kan i 

förekommande fall följa samma principer 

Tm1kesättet illustreras av diagrammet nedan. Notera att de värden som ligger till grund för 

diagrammet inte är faktiska utan enbmi avser att beskriva och fötiydliga processen. 

0 Att en plan för vidare arbete med inflyttning från övriga Sverige tas fram 
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Det är viktigt att påpeka att kommunens som organisation inte har rådighet över alla verk

samheter som är involverade i en inflyttares integration i samhället. För att samordna kom

munens organisation i enlighet med föreslagen process, hävs fördjupade utredningar och 

konsekvensanalyser inom flera områden. 

Förslag organisation 
Mot bakgrund i att arbetet med inflyttning och integration under kommande år bedöms vara 

ett av kommunens viktigare strategiska verktyg för en långsiktig och medborgarvänlig ut

veckling, föreslås den övergripande samordningen vara placerad under kommunledningsför

valtningens utvecklingsavdelning. 
~--===--~_:_---·- == --·========= 

c -==- Kommunledningsförvaltning l Utvecklingsavdelning 
strategi och samordning ~ 

--~ ----==-;•-==-~~r 
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Behov fördjupade utredningar och konsekvensanalyser 

Vilka konsekvenser innebär förslaget till ny process och metodikför verksamheter som: 
.. SFI 

• Sicola och elevhälsa 

"IFO 

• M fl. 

Vilka konsekvenser innebär förslaget till ny process och metodikför: 

"' Samverkan andra aktörer/organisationer inom t ex näringslivet 

"' Samverkan med frivilligorganisationer 

"' Samverkan med regionala och nationella aktörer och projekt 

" Finansiering 

Övrigt 

" Plan för att utveckla Tingsryds kommun som attraktiv för inflyttning från övriga Sverige 

(fmisättning och utveckling av tidigare attraktivitetsarbete) 

Finansiering 
Förslaget till ny process och metod för arbetet med inflyttning och integration innebär att 

ekonomiska flöden inom kommunen kommer att behöva förändras. På vilket sätt detta påver

kar ekonomi och finansiering kan inte avgöras fönärr kompletterande utredningar har genom

föiis. 

slutsatser 
Utredningen föreslår 

" att en övergripande strategi för Tingsryds kommuns arbete med inflyttning och integration 

fmmuleras 

"' att strategin tar utgångspunkt i inflyttarens behov och möjligheter enligt föreslagen process 

samt kopplas till samhällets kompetensbehov 

" att kompletterande utredningar och konsekvensanalyser enligt förslag genomförs 

" att "Hollandsprojektet" i sin nuvarande form avvecklas samt att avtalet med Placement A/S 

sägs upp 

" att hitta andra och mindre kostnadskrävande sätt att nå målgrupper i Europa, bland annat 

genom olika webbsidor. 

" Att en plan för vidare arbete med inflyttning från övriga Sverige tas fram 

., att samordning av kommunens arbete med inflyttning och integration organiseras inom 

kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning 

Formulering av strategi och kompletterande utredningar samordnas av utvecklingsavdelning

en och finansieras inom ramen för respektive verksamhets ordinarie verksamhet. Samtliga 

berörda verksamheter förväntas ställa sin tid och kompetens till fö1fogande. 
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Tingsryd s 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

17 

Justerare 

§ 115 

Utvärdering om motivationsprojekt 

Dm 2014/305 609 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner rapporterna om motivationsprojektet 

2. Kommunstyrelsen avslutar motivationsprojektet i och med slutet av 
vårterminen 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 att åta sig huvudmannaskapet för 
ett motivationsprojekt under läsåret 2014-2015. Projektet har riktat sig mot 
barn/ungdomar i riskzonen och har genomförts av Kulturverkstan i 
samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 
Rektorn vid Dackeskolan och IFO-chefen har utvärderat verksamheten och 
översänt rapporter till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från rektor Johan Wingren, 2015-03-25 
Yttrande från IFO-chef Ragnhild Olsson, 2015-03-23 

l Utdrags bestyrkande 
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1:;:-J Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Ragnhild Olsson 
0477 443 16 
Ragnhild.olsson@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2015-03-23 

Till KSau 

1(5) 

Yttrande från Socialförvaltningen angående Motivationsprojektet 2014-
2015 

Förslag till beslut 
Kornmunstyrelsen godkänner yttrandet som en del av utvärderingen av Motivationspro
jektet. 

Sammanfattning 
2014-06-16 beslutade Kornmunstyrelsen(Ks) att åta sig huvudmannaskapet för ett Mo
tivationsproj ekt för läsåret 2014-2015. Projektet riktas mot barn/ungdornar i riskzonen 
och skulle genomföras av Kulturverkstan i samverkan med Social-och Bam och utbild
ningsförvaltningama. Fritidspedagoger från KV har utgjmi käman i verksamheten, till
sammans med ett resurstearn, har klasser, grupper och individer valts ut att delta i pro
jektet. Forumteatern harjobbat klassvis med diskussion och teater utifrån teman kring 
konflikter,värdegrund,rnobbing,självkänsla och har nått 240 elever.Andra gruppaktivite
ter har genornfö1is som t ex "läxläsning", matlagning, tjejgrupp m fl fritidsaktiviteter. 
Projektet har jobbat med ca l O individuella kontakter där sammanhållen skoldag/fritid 
planerats utifrån vmje barns behov.Sarnmantaget kan positiva resultat av projektet ses i 
lugnare klasser. Flera ungdornar i riskzonen har genom projektet fått vuxenkontakter 
och kornmit in i ett sammanhang som möjliggör bättre skolresultat. Samverkan mellan 
skola, socialförvaltningen och KV har stärkts och Resurs och Samverkansteam utgör en 
bas för fmisatt samverkan. 
Utvecklingsområden är tydligare mandat och förankring för projektet attjobba i klasser 
och med grupper/individer. Värdegrundsm·bete är långsiktigt och måste förankras väl. 
Projektet har utrymme för att ta emot fler barn och tmgdomar och samverkan kan med 
fördel utökas med fler föreningar. 

Beskrivning av Motivationsprojektet t o m mars 2015 
Bakgrund 
2014-06-16 beslutadeKs att åta sig huvudmannaskapet för ett Motivationsprojekt för 
läsåret 2014-2015. Projektet riktar sig mot bam/ungdomar i riskzonen och skulle ge
nomföras av Kulturverkstan i smnverkan med Social-och Barn och utbildningsförvalt
ningarna. Projektet ska utvärderas i mars 2015 och avslutas efter vå1ierminens slut, 
2015-06-15. 

Organisation och uppstart september 2014 
I projektbeskrivningen fanns angivet strukturen för projektet med ett samverkansteam 
och ett resursteam. 
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Till samverkansteamet utsågs IFO-chef, rektor och biträdande rektor Dackeskolan, chef 
för elevhälsan, rektor KV, samt ungdomsbehandlare från socialförvaltningen. Samver
kansteamet gjorde upp ramama för projektet och följde resursteamets insatser. För att 
informationen skulle gå lätt mellan teamen bestämdes att ungdomsbehandlare var med i 
både resursteam och samverkansteam som en sammanhållande länk. Samverkansteamet 
har haft avstämningsmöte 18/9 och 11/12 2014 och 19/3 2015.Ytterligare ett möte är 
inplanerat 21/5 2015.Minnesanteckningar har förts vid alla möten och har delgetts 
kommunchef. 

Till resursteamet utsågs personal som på olika sätt arbetade nära bam och ungdomar i 
skolan och på fritiden. Från Dackeskolan utsågs fritidsledare, kurator och specialpeda
gog. Från K v arbetar två fritidspedagoger med projektet och från socialförvaltningen 
ingår ungdomsbehandlare. Resursteamet har arbetsmöten var 14:e dag då teamet träffas 
och går igenom och planerar verksamheten. Det är här man diskuterar och planerar 
hing olika individer och grupper som ingår i projektet och vilka fler som kan tänlms 
ingå. 

Utdrag från minnesanteckningar vid möte med samverkansteamet 2015-03-19 
!Ungdomsbehandlare Madelene Johansson 

Dagordning för mötet var: 
l. Har vi nått de barn vi tänkte oss att nå? 
2. Vilka effekter/resultat har vi sett? 
3. Vilka slutsatser drar vi? Hur går vi vidare? 

l. Projektet har nått den målgrupp av barn som man har tänld sig och det finns utrymme 
att arbeta med ännu fler bam. Främst har projektet arbetat med forumteater, vilket har 
inneburit att intensivtjobba i klasser hing värdegrund, mobbning och attityder. 

Forumteatern och Motivationsprojektet har inte varit tydligt förankrat hos lärarna och 
teatem har blivit ifrågasatt då den ordinarie lektionen har uteblivit pga teatem. 
Man har upplevt att lärarna inte vill ge utrymme för teatem på sina lektioner. Projeldets 
personal önskar ett stöne samarbete med de ldassmentorer som man har forumteater i 
samt ett tydligare beslut att få ha forumteater i en klass. 

2. Forumteatern har gett resultat utifrån att elevema har fått refleldera kring sina värde
ringar och attityder gentemot sina klasskompisar. 
I dagsläget har motivationsprojektet 6 elever som de jobbar med på individnivå. Se 
Lottas redogörelse över resultaten för dessa elever. 
Socialtjänsten har haft 2 ungdomar i projeldet samt en ungdom har funnits i åtanke för 
projektet. Men då man inte fick samtycke från föräldrarna kunde man inte använda pro
jektet i detta fallet. 

3. Vilka slutsatser drar vi? Hur går vi vidare? 
• Värdegrundsarbete är ett långsiktigt och "vmje-dag-arbete". Det värdegrundsar

bete som var inplanerat i form av föreläsningm· hm· inte genomförts. Efter "kul
turanalysen" somjust nu genomförs av rektor Johan Wingren är förhoppningen 
att kunna påbö1ja ett långsiktigt värdegrundsarbete på Dackeskolan. 
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t11 Att samarbetet med lärarna kring forumteatem blir bättre och att rektor beslutar 
när forumteatem ska prioriteras i vissa klasser. 

@ Att läramablir mer delaktiga i projektet och framförallt i fommteatem. 

• Oklarhet finns kring sekretessen mellan skolan och Kulturverkstan. Viktigt att få 
klarhet vad som gäller angående sekretessen samt få med detta i det avtal som är 
tecknat. 

@ Arbeta mer med att integrera skolans elever med varandra. 

e Arbeta med de "starka" elevema och hitta kulturer som kan tänkas påverka hela 
klassen. 

@ Samverka med föreningslivet framförallt fotboll och hockey. 

0 Struktmen och organisationen i Motivationsprojektet med ett Samverkansteam 
och ett Resursteam med socialförvaltningen som sammankallande har fungerat 
bra. Organisationen har blivit en plattform för samverkan som kan utvecklas 
vidare. Det har varit viktigt med chefsrepresentation i samverkansteamet och 
praktiker-representanter i resursteamet 

Socialförvaltningens erfarenhet av Motivationsprojektet som insats 
Organisationen med ett Resmsteam som träffas regelbundet har blivit en viktig del av 
samverkan mellan socialförvaltning, skola och fritid. Via dessa möten kan stämningar, 
akuta händelser och behov av insatser uppmärksamnms. En bra bas för förebyggande 
arbete. 
Erfarenheten från socialförvaltningen är att det bästa förebyggande arbetet är att bam 
och ungdomar får en bra skolgång. I de bamavårdsärenden som blir aktuella på 
IFO/Bam och familj, är en av de viktigaste åtgärdema att hjälpa föräldrar att stötta sina 
bam i skolan. Lika viktigt är också att hitta vägar för att nå fram med direkt stöd till 
bam/ungdomar för att få dem delaktiga i ett sanm1anhang och chans att "lyckas" i 
skolan. 
När IFO arbetar med öppenvårdslösningar kan det innefatta många olika delar, som ex 
föräldrastöd, familjesamtal, ungdomsbehandlare, psykologkontakt, kontaktperson, 
fritidsledare m fl. Genom Motivationsprojektet har det möjliggjmis att "sy ihop" 
individuella öppenvårdsprogram där skola-fritid-hem ses i ett sammanhang. En lyckad 
inslussning i fritidsaktivitet kan bli nyckeln till "innanför istället för utanför". För de 
bam som varit aktuella för Motivationsprojektet har insatsen varit mycket betydelsefull, 
(se vidare KV:s sammanställning). 

Insatser via Motivationsprojektet kan utökas och utvecklas. Ett ständigt 
förankringsarbete behövs bland socialsekreterama, ungdomsbehandlare är här en 
nyckelperson. 
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Sammanställning från /(V/Lotta Rössel 
Sammanlagt under läsåret 14/15 fam tills nu, har vi haft ca 240 elever klassvis. 
Individuellt är det ca l O st. 
Klassvis har vi jobbat medforumteater och diskussionsgrupper. Det som genomsyrar 
alla lektionerna är värdegrunder. Forumteater innebär att eleverna spelar upp en scen 
innehållande en konflikt där de tillsammans med publik provar olika lösningar på 
problemet. Amnet som diskuterats är värdegrunder och respekt, mobbning, självkänsla, 
självförtroende. 
Vi har sett att lektionernafått eleverna att tänka till och att de har stort behov av att 
prata och l)fta olika saker. Detta har givit lugnare klasser med elever som fått 
värdefulla värdegrunder att bygga vidare på. 
Vi har haft läxläsning där vi självklart gör läxorna men oxå pratar om skola, familj, 
fitid, vänner och vad som än kommer upp. 
Tjejgrupp för högstadiet. Vi har idag en grupp med 4 st där det pratas, äts, sla'attas och 
gråts. Tjejerna har själva startat ett projekt där de håller en tjejgrupp för mellanstadiet 
under 3 tillfällen. Inför detta har vi tagit hit en tjej fi·ån Ronneby som ideellt startat en 
tjejjour och som berättade om sitt engagemangför unga tjejer och hur man kan hjälpa 
till. Dessa tjejer har verkligen vuxit i sina roller och är storaförebilder på KV. 
Vi har en grupp med killar fi'ån internationella klassen som har startat ett band och de 
får hjälp av Adam Hutler. 
Aven musiklärarna som har olika musiklektioner med eleverna har vidflera tillfällen 
fångat upp elever som mår dåligt och tagit det vidare med det sociala projektet. 
Individuellt har vi jobbat med 6 st elever där målet varit att hjälpa till med att få dem 
att komma in i något socialt sammanhang. Det kan vara att hänga på ccifeKV, spela 
teater, laga mat tillsammans, spela TVspel, tjejgrupp eller vad som. Här börjar vi med 
att en vuxen är med eleven och lär känna denna. Skapa ett förtroende och finna vad de 
brinner för. Mycket prat och lyfta den eventuella problematiken och ge eleven verktyg 
till att kunna hantera olika situationer. 
Nedan följer exempel på tydliga resultat vi sett; 
Kille , utåt agerande, osäker och svårt med tillit för kvinnor. Där har vi tillsammans med 
kuratorn på skolan kunnat hitta ett bra sätt att bemöta honom på vilket nu har gett att vi 
har honom på CcifeKV tisdagar ochfi·edagar och han har ävenfrågat om han 
fårpraktisera hos oss under skolpraktiken 
Kille ,ensamvarg med högfi'ånvaro. Erbjudit honom praktik på CafeKV under 2h/v. 
Fått honom att växa och ändrat sin attityd. Blivit otroligt uppskattad av de yngre 
besökarna. Han tar verkligen ansvar och vill vara delaktig. Lagar gärna mat 
tillsammans med andra. 
Tjej, gymnasiet. Under J, 5 år så har en vuxen pratat och funnits för denna tjej som var 
otroligt blyg och återhållssan1. Väldigt misstänksam och svår att konuna nära. Har 
ändå börjat ta sånglektioner och när det blev problematik hemma så kom hon till KV 
för att få hjälp och stöttning. 
Sociala projektet och CafeKV är viktiga! Det märker vi fi'ämst i samtal med skola och 
socialtjänst att vårt samarbete är viktigt och behövs/Lotta Rössel KV 
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Ärendets beredning 
Yttrandet utgörs av sammanställning och utdrag av minnesanteckningar och diskussion
er i Samverkansteamet, sammanställning från KV har lagts till. IFO-chefhar beskrivit 
specifikt socialförvaltningens erfarenhet av Motivationsprojektet som insats. 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Johan Wingren 
0477 444 30 

Johan.Wingren@tingsryd.se 

Datum (2015-03-25) 

Till KSau 

Yttrande från Dackeskolan angående Motivationsprojektet 2014~2015 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet som en del av utvärderingen av Motivationspro
jektet 

Sammanfattning 
2014-06-16 beslutade Kommunstyrelsen(Ks) att åta sig huvudmannaskapet för ett Mo
tivationsprojekt för läsåret 2014-2015. Projektet riktas mot barn/ungdomar i riskzonen 
och skulle genomföras av Kulturverkstan i samverkan med Social-och Barn och utbild
ningsförvaltningarna. Fritidspedagoger från KV har utgjort kärnan i verksamheten, till
sammans med ett resursteam, har klasser, grupper och individer valts ut att delta i pro
jektet. Forumteatern har jobbat klassvis med diskussion och teater utifrån teman kring 
konflikter, värdegrund, mobbing, självkänsla och har nått 240 elever. Andra gruppakti
viteter har genomfö1is som t ex "läxläsning", matlagning, tjejgrupp m fl. fritidsaktivite
ter. Projektet har jobbat med ca l O individuella kontakter där sammanhållen skol
dag/fritid planerats utifrån vmje barns behov. Sammantaget kan positiva resultat av pro
jektet ses i lugnare klasser. Flera ungdomar i riskzonen har genom projektet fått vuxen
kontakter och kommit in i ett sammanhang som möjliggör bättre skoh·esultat. Samver
kan mellan skola, socialförvaltningen och KV har stärkts och Resurs och Samverkans
team utgör en bas för fmisatt samverkan. 
Utvecklingsområden är tydligare mandat och förankring för projektet att jobba i Idasser 
och med grupper/individer. Värdegrundsarbete är långsiktigt och måste förankras väl. 
Projektet har utrymme för att ta emot fler barn och ungdomar och samverkan kan med 
fördel utökas med fler föreningar. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
2014-06-16 beslutadeKs att åta sig huvudmannaskapet för ett Motivationsprojekt för 
läsåret 2014-2015. Projektet riktm· sig mot barn/ungdomar i riskzonen och skulle ge
nomföras av Kulturverkstan i samverkan med Social-och Bam och utbildningsförvalt
ningama. Projektet ska utvärderas i mars 2015 och avslutas efter vålienninens slut, 
2015-06-15. 
Organisation och uppstm·t september 2014 
I projektbeskrivningen fmms angivet strukturen för projektet med ett samverkansteam 
och ett resursteam. 
Till samverkansteamet utsågs IFO-chef, rektor och biträdande rektor Dackeskolan, chef 
för elevhälsan, rektor KV, samt tmgdomsbehandlare från socialförvaltningen. Samver
kansteamet gjorde upp ramarna för projektet och följde resursteamets insatser. För att 
informationen skulle gå lätt mellan teamen bestämdes att ungdomsbehandlm·e var med i 
både resursteam och samverkansteam som en sammallhållande länk. Samverkansteamet 
har haft avstämningsmöte 18/9 och 11112 2014 och 19/3 2015. Ytterligare ett möte är 
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Till resursteamet utsågs personal som på olika sätt arbetade nära bam och ungdomar i 
skolan och på fritiden. Från Dackeskolan utsågs fritidsledare, kurator och special peda
gog. Från K v arbetar två fritidspedagoger med projektet och från socialförvaltningen 
ingår ungdomsbehandlare. Resursteamet har arbetsmöten var 14:e dag då teamet träffas 
och går igenom och planerar verksamheten. Det är här man diskuterar och planerar 
luing olika individer och grupper som ingår i projektet och vilka fler som kan tänkas 
ingå. 

Utdrag från minnesanteckningar vid möte med samverkansteamet 2015-03-
19/Ungdomsbehandlare Madelene Johansson 

Dagordning för mötet var: 
l. Har vi nått de bam vi tänkte oss att nå? 
2. Vilka effekter/resultat har vi sett? 
3. Vilka slutsatser drar vi? Hur går vi vidare? 

l. Projektet har nått den målgrupp av bam som man har tänkt sig och det finns utrymme 
att arbeta med ännu fler bam. Främst har projektet arbetat med forumteater, vilket har 
inneburit att intensivt jobba i klasser luing värdegrund, mobbning och attityder. 

Forumteatem och Motivationsprojektet har inte varit tydligt förarrluat hos lärama och 
teatern har blivit ifrågasatt då den ordinarie lektionen har uteblivit pga teatem. 
Man har upplevt att lärama inte vill ge utrymme för teatem på sina lektioner. Projektets 
personal önskar ett stöne samarbete med de klassmentorer som man har forumteater i 
samt ett tydligare beslut att få ha forumteater i en klass. 

2. Forumteatem har gett resultat utifrån att elevema har fått reflektera luing sina värde
ringar och attityder gentemot sina klasskompisar. 
I dagsläget har motivationsprojektet 6 elever som de jobbar med på individnivå. Se 
Lottas redogörelse över resultaten för dessa elever. 
Socialtjänsten har haft 2 ungdomar i projektet samt en ungdom har funnits i åtanke för 
projektet. Men då man inte fick samtycke från föräldrama kunde man inte använda pro
jeidet i detta fallet. 

3. Vilka slutsatser drar vi? Hur går vi vidare? 
c Värdegrundsarbete är ett långsiktigt och "vmje-dag-arbete". Det värdegrundsar

bete som var inplanerat i form av föreläsningar har inte genomfö1is. Efter "kul
turanalysen" somjust nu genomförs av rektor Johan Wingren är förhoppningen 
att kunna påbö1j a ett långsiktigt värdegrundsarbete på Dackeskolan. 

e Att samarbetet med lärarna luing forumteatem blir bättre och att rel<tor beslutar 
när forumteatem ska prioriteras i vissa klasser. 

(!l Att läramablir mer delaktiga i projektet och framförallt i forumteatem. 
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• Oklarhet finns kring sela'etessen mellan skolan och Kulturverkstan. Viktigt att få 
klarhet vad som gäller angående sekretessen samt få med detta i det avtal som är 
teclmat. 

• Arbeta mer med att integrera skolans elever med varandra. 

• Arbeta med de "starka" elevema och hitta kulturer som kan tänkas påverka hela 
klassen. 

® Samverka med föreningslivet framförallt fotboll och hockey. 

® Strukturen och organisationen i Motivationsprojektet med ett Samverkansteam 
och ett Resursteam med socialförvaltningen som sammankallande har fungerat 
bra. Organisationen har blivit en plattfmm för samverkan som kan utvecklas vi
dare. Det har varit viktigt med chefsrepresentation i samverkansteamet och pral<:
tiker-representanter i resursteamet 

Rektor på Dackeskolans yttrande kring motivationsprojektet 
Motivationsprojektet är i grund och botten en lyckad satsning, framfårallt ur ett individ
perspektiv där fle1ialet elever i behov av socialt stöd har fått ett positivt utfall. Innehållet 
har dock inte fått maximerad effekt på grund av att det inte funnits en tillräckligt uttalad 
och gemensam kunskapssyn ute i verksamheten. Dä1med har inte heller grundsyftet 
med motivationsprojektet varit tillräckligt föranlaat. Framförallt måste dessa frågor och 
allra främst värdegrundsfrågorna vara fullt ut implementerade i personalgruppen innan 
vi når :fi·am med detta till eleverna. 

Min upplevelse är att det finns ett fle1ial grupperingar och info1mella ledare bland såväl 
personal som elever, vilket därmed kan resultera i att elevemas måluppfyllelse stagnerar 
ifall inte alla drar åt samma håll. Föreningslivet har en stark påverkan på våra ungdomar 
vad gäller positiva fdrebilder och det hade enligt min uppfattning funnits många vinster 
i att även blanda in representanter därifrån i projektetgruppens utfmmning. 

På individnivå har vi sett att samarbetet har varit utomordentligt lyckat. Fle1ialet posi
tiva exempel på individuella framgångar finns, men är mestadels kopplade till det ope
rativa arbetet mellan resursteamet och KV. Jag anser dock att vi på Dackeskolan i dag 
måste påbö1ja ett långsiktigt strategiskt arbete där vi i personalen har en gemensam kun
skapssyn och värdegrund för att sedan gemensamt kunna rota den ända ut på elev- och 
individnivå. Dä1med har vi möjlighet att motverka problemen innan de uppstår. 

Beslutsunderlag 
Yttrandet utgörs dels av den återkoppling till rektor som gjmis av Dackeskolans repre
sentanter från resursteamet och dels den kulturanalys som gjorts under januari och feb
ruari månad 2015 då nytillträdde rektorn träffat samtliga klasser och personal inom sko
lenheten 4-9 på Dackeskolan. 

J o han Wingren 
Rektor 4-9 
Dackeskolan 
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Tingsryd s 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

21 ' l; 2015-03-30 

§ 119 

Rapport om Tingsryds deltagande i Framtid Kronoberg februari 2015 

Dnr 2014/243 106 

Kommunstyrelsens arbetsutslwtts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att avtalet med Framtid Kronoberg 
gäller under åren 2015-2017. 

Beskrivning av ärendet 

Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012-2014, 
finansierat av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet syftade till att 
minska ungdomsarbetslösheten och utanförskap bland ungdomar och unga 
vuxna 16-29 år. Projektet drevs i samverkan mellan länets alla kommuner, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Regionförbundet 
Södra Småland. 

Från och med den l januari övergick projektet till att bli permanent 
verksamhet och drivs vidare av de fem kommunerna Växjö, Alvesta, 
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd samt Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Kronoberg. Verksamheten regleras utifrån ett 
3 årigt samverkansavtal2015-2017. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 84,2015-03-10 

Justerare l Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

2015-03-30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2015-03-10 

Justerare 

§ 84 

Rapport från Tingsryds deltagande i Framtid Kronoberg 
februari 2015 
Dm 20141142 SN 701 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner rapport om Tingsryds deltagande i · 

Framtid Kronoberg och att inga förändringar görs i avtalet inför: 
2016. 

2. Finansiering av verksamheten 2015 är beslutad i Ks 2014-06-16 och 
till en kostnad av 439 193 kr, varav 127 000 la :finansieras av medel 
från KS, resten fördelas mellan IFO och flyktingkonto. Samma 
fmansieringsmodell föreslås gälla för 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012-2014, 
finansierat av ESF( europeiska ~ocialfonden). Projektet syftade till att minska 
ungdomsarbetslösheten och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna 
16-29 år. Projektet drevs i samverkanmellan länets alla kommuner, 
Arbetsfö1medlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Regionförbundet 
Södra Småland. 

Från och med l januari 2015 övergick projektet till att bli pmmanent 
verksamhet och ·drivs vidare av de fem kommunerna Växjö, Alvesta, 
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd samt Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och Region Kronoberg. Verksamheten regleras utifrån ett 
3 årigt samverkansavtal2015-2017 . 

. När beslut togs i KS att sicriva under 3-årsavtalet, sades att rapport om 
alctuell situation skulle ges till Socialnämnden och KS i mars 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslcrivelse fråniFO chefRagnhild Olsson, 2015-02-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
IFO chef 
Socialchef 

Utdragsbestyrkande 

2o1.r- o3- 24 (!__·-~ -
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Socialförvallningen 

Avd chef IFO Ragnhild Olsson 
0477-44316 

ragnhild.olsson@tingsryd.se 

Till Socialnämnden, 
Kommunstyrelsen 

Rapport från Tingsryds deltagande i Framtid Kronoberg februari 2015 

Bakgrund 
Framtid Kronoberg är ett länsprojekt som drivits under åren 2012-2014, finansierat av 
ESF( europeiska socialfonden). Projektet syftade till att minska lmgdomsarbetslösheten 
och utanförskap bland ungdomar och unga vuxna 16-29 år. Projektet drevs i samverkan 
mellan länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Regionförbundet Södra Småland. 
Från och med l januari 2015 övergick projektet till att bli permanent verksamhet och 
drivs vidare av de fem kommunema Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd 
samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg. Verksamheten 
regleras utifrån ett 3 årigt samverkansavtal2015-2017. 

Avtalet 
Avtalet är en fotisättning på projektet vad gäller mål, syfte och organisation. Finansie
ringen av verksamheten sker genom att kommunema förbinder sig att betala ett antal 
helårsplatser, för Tingsryds del 8 helårsplatser till en kostnad av 439 193 h(tidigare 
redovisat i beslut Ks § 142 , 2014-06-16). 
Samverkansavtalet omfattar verksamhetsåren 2015-2017. Dah1m för uppsägning eller 
ändring av avtal är satt till 31 mars 2015 avseende 2016 och 31 mars 2016 avseende 
2017_ 
När beslut togs i KS att sla:iva under 3-årsavtalet, sades att rapport om aktuell situation 
skulle ges till Socialnämnden och KS i mars 2015. 

Nuläge för Tingsryd 
Inför övergången till permanent verksamhet intensifierades arbetet med att få med del
tagare från Tingsryd. En lokal "intagningsgrupp" bildades med representanter från Ek 
bistånd, Arbetsförmedlingen, Vägvalet och Framtid Kronoberg. Gruppen har haft täta 
möten i bö1jan av 2015, just för att få koll på antalet tänkbara deltagare och se till att vi 
fyller våra platser. statistiken har varit lite rörig i övergången från projekt till pelmanent 
verksamhet men från och med slutet av februari har vi 8 -9 deltagare inskrivna. Ungefår 
hälften av deltagama är eller har varit/riskerar att bli aktuella på ekonomiskt bistånd, 
övriga är inskrivna från AF. 

Bedömning 
Prognoser och bedömningar gjorda både nationellt och regionalt pekar mot en något 
bättre arbetsmarknad de närmaste åren. Men utsatta grupper bland unga vuxna riskerar 
fortfarande att hamna i långvarig arbetslöshet och utanförskap och där insatser från 
Framtid Kronoberg kan göra skillnad. Genom tät samverkan mellan AF, Vägvalet och 
Ek bistånd fyller vi Tings1-yds 8 platser och bedönmingen är att vi har ett fortsatt behov i 
samma omfattning uneler 2016. 

1(2) 

postadress 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

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

fax 
0477 19fl. 02 

e-post/hemsicla 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag till beslut: 

' 
Socialnänmden godkänner rapp01i om Tingsryds deltagande i Framtid Kronoberg och 
att inga förändringar görs i avtalet inför 2016 .Finansiering av verksamheten 2015 är 
beslutad i Ks 2014-06-16 och till en kostnad av 439 193 kr, varav 127 000 kr finansieras 
av medel från KS, resten fördelas mellan IFO och flyktingkonto. Samma finansierings-
modell föreslås gälla för 2016. · 

Tingsryd 150224 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 

!J 
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Yttrande över förslag 
på åtgärdsprogram 

•• 
Södra Ostersjöns vattendistrikt 
2015-2021 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

23 

Justerare 

§ 121 

Yttrande över Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2015-2021 

Dnr 2014/540 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande som sitt eget och översänder det till 
Vattenmyndigheten för södra Östersjön. 

Beskrivning av ärendet 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har till Tingsryds kommun översänt 
samrådshandlingar angående förslag på åtgärdsprogram för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. Utvecklingsavdelningen har berett 
ärendet och utredningsingenjören och VA-chefen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen har infogat kompletteringar i bilagt 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2015-03-26 

l Utdragsbestyrkimde 
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~Tingsryds 
~kommun 

2015-03-30 

Yttrande 1(6) 

Kommunledningsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 
jorgen.larsson@tingsryd.se 

2015-03-26 TINGSAYOS KOMMUN 

2015 _~03~ 21 t{3 
..;__....._..., 

nmQZo/Y SJ;å·, 
·~ 10:~~"""""',_-..;__-lJ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vatten
distrikt 2015-2021 

Förslag till beslut 
Nedanstående yttrande föreslås antas. 

Sammanfattning 
Vattenmyndigheten för Södra Östers j ön har till Tingsryds kommun för yttrande över
sänt sarmådshandlingar angående Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vat
tendistrikt 2015-2021. I samrådshandlingama fi·amgår att Södra Östersjöns vattendele
gation har prioriterat 4 utmaningar som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åt
gärder. Kommunens övergripande ställningstaganden redovisas sammanfattningsvis 
under varje punkt. · c·--, 

l. Övergödning är fortfarande ett stort problem 
* Tingsryds kommun bedriver tillsyn och kontroll enligt miljöbalken med imik:tning 
mot miljöfarliga verksamheter, lantbrukstillsyn och ensldlda avlopp. 
Vad gäller fosfor har kommunen inga problem att vid de kommunala reningsverken 
komma ner till föreslagna utsläppskrav. Reningen från syreförbrukande ämnen (BOD) 
är känsligare för stömingar. 
Tingsryds kommun ifrågasätter starkt åtgärdsförslagen för reningsverken och redovi
sade kostnader för dessa samt avsaknad av förslag till finansiering. 

2. Dricksvattenförsörjningen måste sälaas 
* Prov på råvattnet före påbörjad rening tas vid samtliga kommunala vattenverk. Tings
ryds kommun ser positivt på att tilllänsstyrelsen fortlöpande tillhandahålla provsvar på 
råvattnet i syfte att på sikt bygga upp en kunskapsbank kring grundvattnets status och 
som efterfrågas i förslaget till förvaltningsplan. Ä ven på denna punkt saknas förslag till 
finansiering. 

3. Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas 
* Ä ven i Tingsryds kommun finns förorenad mark. En prioritering filllls över vilka o b
j ekt som är de mest angelägna att åtgärda. 

4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan 
* Tingsryds kommun vill här framhålla följande slutsatser: 
-Kommunen har stort intresse att i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
övriga samverkanspartners för framtiden arbeta vidare med fi·ågor som rör vandrings
hinder och fysisk påverkan. 
Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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Tingsryd 

telefon fax 
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-Kommunen ser det som självklart att även ägarintressen, kulturmiljövärden etc måste 
vägas in i prövningar angående åtgärder mot befintlig fysisk påverkan. 
-I de lyckade projekten med återskapande av fria vandringsvägar kan Tingsryds kom
mun konstatera att just samverkan är ett mycket betydelsefullt framgångskoncept som 
kommunen gärna vill se kan utvecklas än mer i framtiden. 

* Sammanfattningsvis kan konstateras att Tingsryds kommun inte har ekonomiska eller 
rättsliga möjligheter att finansiera de kostsamma åtgärder som behövs för att uppnå re
sultat. För att åtgärder skall kunna genomföras krävs att finansiering möjliggörs från 
andra hållliknande det som beskrivs ovan. Kommunen hemställer särskilt att Vatten
myndigheten klargör och beaktar finansieringsfrågan i det fortsatta arbetet med förvalt
ningsplanen. 

* Utöver dessa 4 punkter hemställer Tingsryds kommun att Vattenmyndigheten under
söker möjligheterna och på olika sätt aktivt stödjer fortsatta åtgärder för bekämpning av 
den invasiva vattenväxten sjögulL Detta torde vara en viktig fråga även ur ett nationellt 
perspektiv. 

Förslag till yttrande 
Sammanfattande beskrivning av Tingsryds kommun 
Tingsryds kommun är en sjörik skogs- och mellanbygd på sydsidan av Småländska hög
landet. Kommunen ligger i den södra delen av den sydsmåländska urbergsplatån, upp
byggd av mycket gamla gnejser och graniter. Tingsryds kommun täcks huvudsakligen 
av moränjordarter. !jordbruksbygden vid Väckelsång och sydost därom finns sediment 
och torvjordarter. Här ligger kommunens större jordbruksområden. I övrigt karaktärise
ras kommunen av ett småbrutet landskap utan stora jordbruksbygder. 
Tingsryds kommun berörs av 9 vattensystem. De två större vattendragen, Mörrumsån 
och Ronnebyån , passerar kommunen med en medelvattenföring av ca 25 resp 7m3 Is. 
Tre medelstora vattensystem, Mieån, Bräkneån och Nättrabyån har en stor del av sin yta 
inom kommunen. Ytterligare fem avrinningsområden berör mindre delar av kommunen, 
Skräbeån i väster, Årydsån och Vierydsån i söder, Listerbyån i sydost och Lyckebyån i 
öster. 
Tingsryds kommun är mycket sjörik. Utöver de stöne sjöarna Åsnen och Mien finns 
nära 200 sjöar på minst l hektar. Drygt 50 sjöar är större än 20 hektar och 21 sjöar är 
större än l 00 hektar. 
Verksamma Vattenråd finns inom avrinningsområdena för Mörrumsån, Mieån och 
Bräkneån. 

Komplettering och nyansering vad gäller de redovisade utmaningruna 
Tingsryds kommun kan förstå Vattenmyndighetens bedömning i stort kring de redovi
sade 4 utmaningarna inom vattenförvaltningen i Södra Östersjöns vattendistrikt Förut
sättningarna är dock väldigt olika i olika delar av vattendistriktet-t ex har skogsbygden 
i Kronobergs och Jönköpings län inte alls den omfattning på jordbruksverksamheten 
som i Östergötland och Skåne. Således torde utmaningen Övergödning inte vara lika 
aktuell i Tingsryds kommun som i de jordbruksintensiva delarna i vattendistriktet 
I Tingsryds kommun har däremot utmaningen att skapa fria vandringsvägar för fisk en 
stöne aktualitet än vad som kan vara fallet inom vattendistriktet som helhet (se nedan). 
Tingsryds kommun vill som en annan viktig utmaning även lyfta fram området främ
mande arter. I delar av sjön Asnen samt i Mörrumsån nedströms Asnen är det den in
vasiva vattenväxten sjögull (N ymphoides peltata) som har blivit ett mycket stort och 
allvarligt problem. Det är känt att sjögull finns även i vissa andra sjöar och vattendrag 
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såväl inom som utanför Södra Östersjöns vattendistrikt Det ovan redovisade visar att 
det i kommunala och regionala perspektiv kan finnas skäl för Vattenmyndigheten att i 
viss mån nyansera beskrivningen vad gäller de identifierade utmaningarna under den 
kommande perioden 2015-2021. 

Övergödningen 
I Tingsryds kommun utgör åker och hagmade endast några få procent av den totala lan
darealen. Gårdar med djurhållning (nötkreatur och häst) har sett över tiden minskat kraf
tigt även i Tingsryds kommun. En tydlig trend är att de aktiva lantbruk som finns kvar 
har blivit större och med fler djurenheter. Aktiva lantbruk med djurhållning är en förut
sättning för det öppna landskapet och en levande landsbygd. I en landsbygdskommun 
som Tingsryd är djurhållningen viktig för att bibehålla natur- och kultmmiljövärdena 
och en attraktiv landsbygd för boende, inflyttning och besökare. 
Tingsryds kommun vill betona att det krävs en rimlig avvägning i kraven vad gäller att 
begränsa övergödningen kontra värdet av aktiva lantbruk på landsbygden. Kraven på 
lantbruksföretagen bör hållas på rimliga nivåer och kan med fördel kombineras med 
rådgivningsinsatser. 
I Tingsryds kommun bor en stor andel av befolkningen (ca 38%) på ren landsbygd. Så 
gott som alla fastigheter på landsbygden har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 
Kommunen har inventerat de enskilda avloppen. 
Tingsryds kommun bedriver tillsyn och kontroll enligt miljöbalken med inriktning mot 
miljöfarliga verksamheter, lantbrukstillsyn och enskilda avlopp. 
Vad gäller fosfor har kommunen inga problem att vid de kommunala reningsverken 
komma ner till föreslagna utsläppskrav. Reningen från syreförbrukande ämnen (BOD) 
är känsligare för störningar. 
Tingsryds kommun ifrågasätter starkt åtgärdsförslagen för reningsverken och redovi
sade kostnader för dessa samt avsaknad av förslag till finansiering. 

Dricksvattenförsörjningen 
Inom Tingsryds kommun finns volymmässigt god tillgång till grundvatten. Sannolikt 
följer inte gnmdvattenströmmarna gränserna för avrinningsområdena för ytvatten. Såle
des förflyttar sig grundvattnet från ett avrinningsområde till ett annat. Allmänt sett är 
kunskaperna om grundvatten kraftigt begränsade i jämförelse med ytvatten. Detta åter
speglas även i de framlagda sarnrådshandlingarna. 

I Tingsryds kommun finns följande 5 kommunala vattentäkter: 
Ryd: Tillstånd och vattenskyddsområde i vattendom från 1982 
Linneryd: Vattenskyddsområde från 1974, 07 SF 1974:41 
Konö: Tillstånd från 1976 och vattenskyddsområde från 1989, 07 SF 1989:7 
Hensmåla: Tillstånd från 1971 och vattenskyddsområde från 1989, 07 SF 1989:20. Vat
tenskyddsområde saknas för infiltrationen i Flishult 
Yxnanäs: Vattenskyddsområde från 2013, 07 SF 2013:4 
Tillstånd för vattenuttag salmas således för vattentäkterna i Linneryd och Yxnanäs. 

Prov på råvattnet före påbö1jad rening tas vid samtliga kommunala vattenverk. Tings
ryds kommun ser positivt på att tilllänsstyrelsen fortlöpande tillhandahålla provsvar på 
råvattnet i syfte att på sikt bygga upp en kunskapsbank kring grundvattnets status och 
som efterfrågas i förslaget till förvaltningsplan. Ä ven på denna punkt saknas förslag till 
finansiering. 
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Ägare av fastigheter med enskilt vatten svarar själva för att kontrollera att vattenkvali
teten är bra. Socialstyrelsen rekommenderar alla med enskild vattentäkt att prova sitt 
dricksvatten vart tredje år. 

Effekterna av milj ö gifter 
Även i Tingsryds kommun finns förorenad mark. En prioritering finns över vilka objekt 
som är de mest angelägna att åtgärda. 

Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fYsisk påverkan 
Tingsryds kommun berörs av många åar som alla rinner mot Södra Öster sj ön. De stora 
nivåskillnaderna har medfört att åama tidigare i samband med investeringar i elkraftsan
läggningar, levamanläggningar mm blivit åsamkade stora förändringar i vattenflödet. 
Dessa flödesförändringar, orsakade av människan, har medfö1i en negativ inverkan på 
spridnings- och vandringsmöjligheterna i de olika vattensystemen. Samtliga sjöar och 
vattendrag i Tingsryds kommun är idag mer eller mindre påverkade av regleringsföretag 
från Östersjön och uppströms. Många är belägna i Blekinge län och andra inom Tings
ryds kommun. 
Genom samverkan mellan Tingsryds kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kam
mm·kollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och berörda företag/fallrättsinnehavare har i 
närtid betydande resultat uppnåtts i syfte att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra 
mier. Här kan nämnas mark- och miljödomstolens domar 2014 angående Fridafors 
nedre och övre kraftverk i Mörrumsån samt Hakaforsdammen i Mieån som genom läns
styrelsens föreläggande 20 14 kunde rivas ut. 
Med stöd av beviljade.statliga bidrag från havs- och vattenmiljöanslaget l :12 har Tings
ryds kommun 2014 åtagit sig att i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län upp
handla förprojektering av fiskvägar och regleringar m fl åtgärder vid sjön Åsnens utlopp 
i Mörrumsån vid Hackekvm·n. Projekteringen skall vara klar under år 2015. Åsnen och 
Mörrumsån är klassade som nationellt särskilt värdefulla vatten och är av stor betydelse 
för turism och friluftsliv. Om åtgärder för fiskvandring genomförs vid Hackekvarn bi
drar det till att fria vandringsvägar på sikt kan skapas mellan Östersjön och Åsnen. 
Detta bidrar till att öka de höga natur- och nyttjandevärden som idag redan finns i Ås
nenområdet. Åtgärden bedöms även bidra till att nå miljömålen "Levande sjöar och vat
tendrag" och "Ett rikt växt- och djurliv". 
Tingsryds kommun vill med ovanstående redovisning framhålla att kommunen, Läns
styrelsen i Kronobergs län och övriga samverkanspatier är i full gång med olika åtgär
der som just har bäring på den av Vattenmyndigheten för Södra Östersjön redovisade 
utmaningen (öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan). 

Tingsryds kommun vill här framhålla följande slutsatser: 
- Kommunen har stmi intresse att i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
övriga samverkanspartners för framtiden arbeta vidare med frågor som rör vandrings
hinder och fysisk påverkan. 
-Kommunen ser det som självklart att även ägarintressen, kulturmiljövärden etc måste 
vägas in i prövningar angående åtgärder mot befintlig fysisk påverkan. 
-I de lyckade projekten med återskapande av fria vandringsvägar kan Tingsryds kom
mun konstatera att just samverkan är ett mycket betydelsefullt framgångskoncept som 
kommunen gärna vill se kan utvecklas än mer i framtiden. 
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- Tingsryds kornmun har inte ekonomiska eller rättsliga möjligheter att finansiera de 
kostsamma åtgärder som behövs för att uppnå resultat. För att åtgärder skall kunna ge
nomföras krävs att finansiering möjliggörs från andra hållliknande det som beskrivs 
ovan. Kommunen hemställer särskilt att Vattenmyndigheten klargör och beaktar finan
sieringsfrågan i det fmisatta arbetet med föryaltningsplanen. 

Främmande arter- den invasiva vattenväxten sjögull 
Tingsryds kornmun har ovan lyft fram problemen med den främmande vattenväxten 
sjögulL Kommunen vill framhållajust detta problem som en ytterligare viktig utmaning 
i Vattenförvaltningen 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt 
Med stöd av statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA) har Tingsryds kornmun 
i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hönsbyltefjordens nya fiskevårdsorn
rådesförening, Åsnens fiskevårdsområdesförening samt Urshults Sockenråd under åren 
2011-2014 arbetat med att bekämpa vattenväxten sjögull i delar av sjön Åsnen och i 
Mörrurnsån. I Brändeborgs-och Hönsbyltefjorden täcker sjögullet en yta av cirka 12 
hektar. Från början inplanterades växten vid såväl Åsnen som i Hönshyltefjorden. Ge
nom den snabba spridningen och den täta växtligheten utgör sjögullet ett allvarligt hot 
mot den biologiska mångfalden. Genom att vattendragen växer igen blir sjögullet även 
ett allvarligt hot mot att kunna hålla/behålla en öppen vattenspegel för bad, båtfärder, 
fiske, rörligt friluftsllv mm. Risken är stor att sjögull sprids längre ner i Mörrumsån i 
Blekinge. I dagsläget finns ett tiotal sjögullbestånd i Granödarnrnen. Förekornsten av 
sjögull i delar av Åsnen- Urshultsviken-har medfört att Tingsryds kornmun under 
projektet även har arbetat aktivt med att förhindra att sjögullet sprids till andra delar av 
sjön Åsnen. 

Under projektet har olika metoder prövats och utvecldats för bekämpning av sjögullet 
Ingen tidigare kunskap om sjögullbekämpningen har funnits. Projektet i Tingsryds 
kommun korn därför att bli ett första försöksprojekt i sitt slag. En metod att med fly
tande fiberduk täcka växtområdena har hittills bedömts ge mycket bra resultat. Nuläget 
är sådant att kommunen, Länsstyrelsen och övriga berörda pmier samt även Havs .. och 
vattenmyndigheten bedömer att det är av största vikt att bekämpningen av sjögull kan 
fmisätta. Tingsryds kornmun hm· därför valt att aktivt medverka i de förberedelser som 
för närvm·ande görs av Länsstyrelsen i Kronoberg och Havs- och vattenmyndigheten i 
syfte att upprätta en LIFE-ansökan för att i detta projekt gå vidare med bekämpningen 
av sjö gull. Ett sådant projekt skulle, om det godkänns, kunna få betydande medfinansie
ring från EU. Dock behövs medfinansiering även från andra håll. Tingsryds kornmun 
vill här betona att det ekonomiska läget inte medger någon stor medfinansieringsmöj
lighet från kornmunens sida. 

Tingsryds kornmun hemställer att Vattenmyndigheten undersöker möjligheterna och på 
olika sätt aktivt stödjer fortsatta åtgärder för bekämpning av den invasiva vattenväxten 
sjögulL Detta torde vara en viktig fråga även ur ett nationellt perspektiv. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Ett förslag till yttrande har varit översänt 
till olika handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningsingenjören och 
VA-chefen har redovisat kompletteringar som har inarbetats i yttrandet. 

Kommunens beslut/yttrande skickas till 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
L"ns relsen för Blekinge län. 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

19 

usterare 

§ 117 

Delegationsordning för personalärenden 

Dm 20151106 002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommtmfullmäktige beslutade (kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26) att 
revidera reglemente för styrelser och nämnder vilken även innefattade 
imättandet av ett personalutskott. Mot bakgrund av det har en översyn av 
delegationsordning gällande personalärenden gjorts. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Helena Clemedtsson, 2015-03-25 
Reviderad delegationsordning gällande personalärenden i Tingsryds 
kommun 
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Bilaga Ks Au § 117 2015-03-30 

, 1rnnn~§rrycdl§ 
lk.CIDrrnnmrmmnn 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-03-25 

Kom m unstyreisens arbetsutskott 

Delegationsordning personalärenden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ny delegationsordning för personalärenden. 

Besluivning av ärendet 
Konmmnfullmälctige beslutade (kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26) attrevidera 
reglemente för styrelser och nämnder vilken även innefattade inrättandet av ett perso
nalutskott. Mot bakgnmd av det behövdes en översyn av delegationsordning gällande 
personalärenden. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag om översyn av delegationsordning gällande personalärenden, Kommunstyrel
sen§ 75, 2015-03-16 
Förslag på ny delegationsordning enligt bilaga. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchef Laila J eppsson 
Personalchef Helena Clemecltson 
Samtliga nänmder 

Helena Clemecltson 
Personalchef 

1 (1) 
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Dokumenttyp Dokumentansvarig 
Kommunal författn ingssamling Personalchef 

Delegationsordning 

Faststä~id 
Kommunstyrelsen 
2014-09-15 

Diarienummer 
2014/423 002 

Personalärenden i Tingsryds kommun 

~C) 
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De~egat~onsordning för personalärenden 
Y..omm:.ms~yrelsens arbetsutskott äger att inom de ramar som sätts av delegationsordningen utfärda för för<altningama bindande anvisnin2:ar om 
de1er.:ationsbestämrne1sema. Komnnmstyrelsen är anstälhrin,gsmyndighet för all personaL -

i. ~n räi:tande av tiänster 
a) Inrättande av tjänster och/eller förändring av 1jänster sker i samband med att fullmäktige antar årsbudgeten e-ller kompletteringsbudgetarna. 
Förändringar ska tas app oavsett finansier.dlgsform. Aven pr-ejelctanställningar och förl-ä:RgRjngar av~projelctanställningar ska beslutas av fullmäkti-ge 
om de är kända i förväg. För delegation~ gäller att beslut om finansiering måste vara klar, annars måste ärendet behandlas i kOirumm
fullmäktige. 

b~ Helt ny verksamhet får inte startas cl~an att fullmäktie;e ,godlcän~ densaffifl'rfr: 

~ [j Delegationsbeslut kan inte rörlängas på samma nivå. Den totala tiden avgör var ärendet ska avgöras. 

d) t)] Delegationsbeslut om bemanning, dvs. vem som ska besluta om anställning på inrättade valeanta tjänster fmns under2 Anställning. 

Nytillsättningar av ~jänster som inte kan vänta på budgetbeslut får ske p'å följande sätt: 

N Il" Än·ende 
'L~ För 1jänster från 6 måJ.iader och dätövet 

1 .2 l För 1jänster upp till 6 månader 

11 .3 l För 1jänster upp till3 månader 

Delectat 
f<-ommuns~)Telsens 

arbetsutskott 

~~~;-~~-~ <--:?.:~-~ 
·~ 
Förvaltningschef 

Resultatansvarig 

Anmärknnn la a rum 

~ 
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2. Arustäm1ing 
a) Alla delegater är skyldiga att kontrollera om någon har Töreträdesrätt till nyanställning och att kontinuerligt samråda med personalavdelningen i 
relayieringsfrågor. 

b) Förvaltningschefen kan utfärda anvisningar som gäiier den egna förvaltningen, om de inte strider mot övriga anvisningar. 

Nr Är~nde Delegat Anmärlming l<!_grum 
2.'~ Anställning av alla förvaltningschefer (utom Kommunstyre 1-seRS Vid anställning av 

kommtmche±), avdelningschefer inom a:fflet:s::..-itsl<:et=t: förvaltningschef hos annru1. nämnd 
kommtmledningsförvaltningen samt pla11.- och ~ än kommtmstyrelsen ska samråd 
milj ö chefen 

. ...: . ~ 

ske med nämnden. 

Ko1nmi.mchef anställs av 
kommtms1-yrelsen. 

2.2 Anställning av chefer ~ m·betsledare 6€h F ötvaltningschef Enligt kommtmens 
fiandläggare :P.l~ rekryteringspolicy ska 

gäller handläggare. personalavdelningen vara med vid 
all relaytering av chefer och 
arbetsledare. 
Förvaltningschefen ska samråda 
med sin nämnds presidium om hm 
tillsättning av reldorer, avdelnings-
och områdeschefer ska gå till . 

2.3 Övriga anställningar A v delnings chef, reldorer och Finns inte avdelningschef, reldor 
områdeschef eller områdeschef inom en 
(förvaltniri.gschef) f'örvaltning ligger rekryteringen på 

förvaltningschefen. 
Inom skolområdet har 

l 

~ 
\~ 

~~ 
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planeringsledaren ansvar får 
san1ordning av anställning inför 
terminsstarten. Slcolans delegater 
ska samråda med 
plane1ingsledaren före beslut. 
Skolchefen kan utse annan 
tjänsteman att ha denna uppgift . 

2.4 Anställnillgar pga. beslut från Arbetsförmedlingen. Personalchefen 
Anställningsfrämjande åtgärder som 
kosinadsmässigt belastar centralt konto. 

~ . .. . ,, . 

. 3. Organisationsfrågor . ' ' 
' 

a) Beslut om sammanslagning av f'årvall:ningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fulJmäktige. Vid beslut om start av ny 
verksamhet som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och varar mer än l år sker beslut i fullmäktige även 
om fmansie1ingen är klar. Besnrt om personaltäthet för omfattande verlcsaml::et ska slEe--i--:fu!lmäktigc. 

b) Förvaltningschefska samråda med sin nämnd om hur infmmationen ska ske i frågor där förvaltningschefen fat tar beslut. ll.man ett ärende 
! 

behandlas i kommUilStyrelsens arbetsutskott och det inte kommer från kommunstyrelsens egen förvaltning, ska det beredas i nämnd. När ett 
organisationsäl-ende nått kommunstyrelsens arbetsutskott görs en politisk prövning av på vilken beslutsnivå som ärendet ligger. 

Nr Ärende Delegat Anmärrkning lagrum 
3. "U Beslut om redan finansierad förändring av Kommtmstyrelsens Principiella beslut och beslut av 

verksamhet upp t.o.m. fårändringar mellan enhetet arbetsutskott större vikt fattas alltid av 
(skolor, servicehus samt avdelningar inom kommunfullmälctige. 
förvaltningen o.d.). Beslut om nedläggning av 
enhet/ enheter. 

3.2 Beslut om redan finansierad förändrad verksamhet Förvaltningschef 
upp till fårändringar inom respektive enhet (lokal 
skola, lokalt servicehus samt avdelning inom 
förvaltningen b dyl.) 

~~ 
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l l l 

4. Anställmingens upphörande 

N Il" Äll"ende Delegat Anmärkning Lagrum 
4.1 På den anställdes egen begäran att godkänna Densomhar 

entledigandet med iakttagande av gällande anställningsrätten på 
uppsägningstid befattningen 

4.2 Förkomring av uppsägningstiden Förvaltningschef 
Kormmmchefen för plan-
och rniljöchefen. 
Kornmunchefen för anställda 
på plan- och 
milj öavdelningen. 

4.3 Slaiftlig varning Förvaluringschef Samråd ska ske med personalchef 
Kommtmchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

4.4 A vstän.g:tring Förvaltningschef Samråd slca slce med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommtmchefen för anställda 
på plan- och 
miljöavdelningen. 

4.5 Uppsägning pga. personliga skäL Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
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Kommlmchefen för anställda 
på plan- och 
mi~i öa v delningen. 

4.6 Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i Respektive nämnd 
verksamheten 

4.7 Uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommunchefen för anställda 
på plan- och 
milj ö avdelningen. 

4 .8 Avskedande Kommcmstyrelsens 
aFl3 etsl:Hslcett 

~ 

5. Tjäl11lstledighet 

Se även anvisningar om tjänstledighet. 

Tjänstledighet ska enbart beviljas om det kan ske utan men för verksan1heten. 

IN I!' Ärende l Delegat l Anmärkning l Lagrum 
Tjänstledighet med lön: 

··---'~ 223
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' • •• SfHA"rn: för arbetstagare och enhgt de an~ ' y, ~ 

ko mnmnstvrel sen s arbetsutskott anta::Jt 

Närmaste ch&f 

5.t1] Beslut om tjänstledighet hleö ]ö~ P ersanalchefen 

TjäiDlstlledighet vid konferenser, kutser och studier med lön eller del av lön: 

5.~ 

5.~ 

~ 

Kmser och konferenser upp till en vecka 

Ledighet vid utbildning med lön understigande 22 
arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare och 22 
ru:betsdagar per kalenderår får ö·v1iga arbetstagare 

Örcrstigcmde 23 kalende~·d.f!:gar 

Tjänstledighet utan !ön: 

5.~ l överstigande en månad 

Närmaste chef 

Förvaltningschef 
Kommunchefen för plail-
och miljöchefen. 
Kommtmchefen for anställda 
paplan- och 
milj ö avdelningen. 
KommanstyTelsens 
~lltskott. 

I~r-~ 
affiets.Htsk-ett-lum 
vidaredelegera än::RtleHi-1+ 
fö~·valtningschef eller t i J I 
mman tjänstemar: efter att 
"l:ltskottet tagit principiellt 
ställningstagru"1de i ärende:. 

F örvaltningschef. 
K.ommtmchefen för plan
och miljöchefen. 
Kornmunchefen för anställda 

7 (13) ~ 
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på plan- och 
milj ö avdelningen. 

5.~ Understigande en månad Närmaste chef 

Tjäl!llstledighet utan lö"l!l !or art pröva annat arbete; 

5.~ Överstigande 12 månader K:emm-:.:-Rsf)•relsefls 
areet:sut:slffitt 

~-~~~ 
5UJ Understigande 12 månader Förvaltningschef. 

Kommunchefen för plan-
och miljöchefen. 
Kommtmchefen för anställda 
på plai1- och 
mil i ö avdelningen. 

5 .~ Övriga tjänstledigheter Se anvisning om 
~jänstledigheter 

6. la!QJ oclh avtalsfrågor 
•:. 

U\llr Ärende Delegat Anmärkning lagrum 
6.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan Konamunstyrel s ens 

komrotmen som arbetsgivare och dess arbetstagme ffi'B CtSBtS!ffitt 
genom lag eller kollektivavtal med bindande 

~ verkan för kommtmen 

6 .2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchefen efter samråd 
med lEemmBHS~'.'felsefl:S 
~ 
ordförande 

~~ 
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6.3 F ör handla på komrotmens vägnar enligt gällande I~rnst)Telsefi§ 

lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gället afBCtS'dtS!Ee# 
11-12 §§och 38 §lagen (1976:580) om ~ 

' 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

l 

6.4 Förhandlingar enligt 11-12 §§och 38 §MBL Den tjänsteman som är 
ansvarig inför sin nämnd i 
denna typ · av frågor har även 
skyldighet att MBL-
förhandla. Om 
beslutanderätten har 
delegerats till tjänsteman har 
hon/han även skyldighet att 
J\!ffiL-förhandla 

6.5 Beslut om stridsåtgärd Kommmus"t)q·elsens 
arbetsutskott 

[ • j. _3. ~.'.: ....... .:'~~ ;r--' 

6.6 A v göra frågor om tollming och tillämpning av Kemmunstyrelseft5 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande areetsu-tsl<:::ott 
:förhållandet mellan konimtmen som arbetsgivare ~-och dess arbetstagare 

6-,-7 Lämna-1:1-ppdrag sem avses i de11 kommunala K:e-rrHFHmstyrelsens 
sel egffii ons-l-agen-(-19§ 4: ± ~ Gj affiets.Hts.k:ett 
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7. löneöversy.nsförhandlinaar 
Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för grupperna kommunchef/förvaltningschefer och avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen samt övrig personal f"ör sig inom hela komrmmen. 

Löneöversynsf"örhandlingar och fastställande av lönen f"Or: 

NIT' Ä~re111dle Delegat Anmä~rknön9.1 lagrum 
7."u Kommunchefen Kommunstyrelsens 

ordförande 
7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer i Kommunchefen 

kommunledningsförvaltningen samt plan- och 
miljöchefen 

7.3 Övrig personal P ersanalchefen Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef och/eller 
avdelningschef. 

8. lön e- och pensionsförmåner 

N Il" \Ärende Delegat AnmärkninQJ Lagrum 
8.1 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag Kommunsl:yreJ..s.ei:J-& 

are etsHtsk:ott 

l-~ .. .,.~ . '1E~ 

8.2 För kommunchefen Kommunstyrelsens 
ordfårande 

,~ 
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8.3 Förforvaltningschefer, avdelningschefer i Kommunchefen 
kommunledningsförvaltningen samt plan- och 
milj ö chefen 

8.4 För övTiga Personalchefen som kan 
vidaredelegera med 
anvisningar. 

9. Omp~acerångall" 

Nr Ärrende Del e~ at Anmärllmong lagrum 
9.1 Omplacering upp tilll8 månader (medicinskt Personalspecialist med 

betingade) ansvar för 
omplacelingskontot 

Övriga omplaceringar av förvaltningschefer, Kommtmchef 
avdelningschefer i kommmliedningsförvaltningen 
samt plan- och miljöchefen 

9.2 Övriga omplaceringar· Förvaltningschef Samråd ska ske med personalchef 
Kornm1mchefen för plan-
och miljöavdelningens 
anställda. 

<~~ n RE. _..,,..;.;.,.,.,. , .,....,.. _, ,, ..,. .... ~+;.; u .,;,..,., ........ h ........... +;.;. n ... ; ... ,..,... .... .,.,.. ...... _ . ... v .... 00 ·~ • • ,._..J ._. . '"'L'-'' , ,~..,.-~p · 

* ÄFeREle M.. l ... Anmärkning la~ rum 
4Q.A. R&H aH Ht:ffiraa Wf aRara E:ämnEier eifl<:-limtle KommunstyTelsen 

~ingar om central annonsering och kungörelse arbetsu~ 

a'< j~ ä:Hs:tef 

~~ 
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~ M.ee ei'f!Elafl:Ele 'o'Oi'l€6fl eesl:.:i=a em aEstäHfl:i:'flgsstOi3J9 K: e fR:ffitH'l:St)'Fels efi:S 

fer gR:t:f~i3ef a,,, aES't:äHEla iBera kela ±~efR:ffi'..IB:eE: areets'dtsl<ett 

44.-Ame~ 

Nr- Ä -rteR de !Delega-t Anmärkning Lagrum 

44-A- Gj9pettider fur kerruntmalkenter e ch expeditioner ~mm:.mstyrelsens 

ttl'betsl:ltslEett 

~ 1.2 · /\vsteg från öppettiEler K:eR'I:Hl:BRst)•relsens 
ordftirande cl<8ffiffi'i:lflCfle:fj 

11 O. Bisyss~a 

Nr Äre01dle Delegat A 011märkning Lagrum 
Fråga om bisysslor är förenliga m ed anställning i Enligt gällande riktlinjer Samråd ska ske m:ed 

kommunen. närmaste chef. Vid oenighet förvaltningschef 
om bisyssla ska upphöra 
K:emmBBst)<relsefl:s 

i 
: areetsl:ltSfEOtt 

' [ ... ... . : .>~·:.~ .' r---' 
i --

1 ~. Arbets m UJö ' 

Nr \Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
l Ansvaret för arbetsmiljön inom forvaltningskontor F örvahningschef med rätt att 

enligt 3 kap arbetsmiljölagen (2014-07-01) '<'idareE1elegera -

'~ 229
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Sä1rskliU om phm.- och miljöavdelningen 

För att säkerställa attinte jävssituationer uppkommet rörande plan- och miljöavdelningen har förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, i enlighet med vad som stadgas i denna delegai:ionsordning, en begränsad rätt att ·besluta i personalfrågor som 
rör plan- och miljöavdelningens chef och anställda. · 

En-särta.Jre. 

Eventuell ersättare till delegat anges mom parantes. Där ersättare inte ·anges gäller :följ ande. Vid förfall :för ko:mriilmstyre1sens ordförande får 
beslut fattas av kommtmstyrelsens vice ord:förande. Vid förfa11 för tj ärrsteman f'ar, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef 
Vid förfall för kommtmcheffår, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Varje överordnad chefhar minst 
samma befogenhet som lm derställd per~;onal. Undantag gäller för förhållandet mellan chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen och chefen för 
plan- ochmiljöavdelningeni enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordtling. 

Riktlin j er f"ö1r delegation 
Tingsryds kornimm har utfårdat gemensamma riktlin j er för delegation för stöd vid tolkning och tillämpning av tlelegationsordnlligmna. 

~ 

~ 230



Ärende nr 21 

Översyn av bestämmelser 
om ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

20 

Justerare 

§ 118 

Översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
-fråga om fasta arvoden till fullmäktiges presidium samt ordföranden i 
personal- och fritidsutskotten 

Dnr 2015/597 024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav i mars 2015 kommunchefen i uppdrag att göra en 
översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, § 
76, 2015-03-16. 

Personalchef Helena Clemedtson har lämnat förslag om fasta arvoden för 
förtroendevalda år 2015. 

A v bilagd finansieringsmodell framgår att nuvarande budgetutrymme inte 
medger full täckning för de kostnader som de föreslagna arvodesökningarna 
innebär. Kommunstyrelsen bör därför se över den politiska verksamheten 
och dess kostnader i syfte att uppnå full finansering för de föreslagna 
arvodena. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lorfalk, 2015-03-26 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson 2015-03-25 inkl bilaga 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 118 2015-03-30 

Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477441 13 
garo.lorfall<@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-03-27 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Översyn av bestärnmelser om ekonomisk ei·sättn ing t ill förtroendevalda -· 
fråga om fasta arvoden för fullmäktiges presidium samt ordföranden i 
personal- respektive lmltu r- och fritidsutskottet 

Förslagtiii bes lut 
Kommunstyrelsen fördelar budgetmedel i enlighet med förslag i bilagd finansierings
modell rörande fasta arvoden. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav i mars 2015kommuncheren Lalla Jeppson i uppdrag att göra en 
översyn av bestänunelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda (KS §76, 
20 15-03-16). 

Personalchefen Helena Clemedtson har lämuat förslag om fasta arvoden fot fölttoende
valda för år 2015. 

A.v bilagda finansieringsmodell framgår att nuvarande budgetutryni.me inte medger full 
täclming för de kostnader som föreslagna arvodesökningar innebär. Kommunstyrelsen 
bör därför se över den politiska verksamheten och dess kostnader i syfte att uppnå full 
finansiering för de föreslagna arvodena. 

Äl"eitdets beredning 
Ärendet har beretts hos ekonomiavdelningen och kansliavdelningen 

Beslutsunderlag 
Beräkning, Fasta arvoden 201'5 
Beslutsförslag Översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Kommunf11llmäktiges presidium 
Kommunchefen 
Kanslichefen 
Personalchefen 
Ekonomiavdelningett 

.) 

fltjpH~~4L 
~~ ?ara Loff~lk · 

Kanslichef 

Tlngsryds lwmmun 
Box 88 
362 2 2 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan12 
Tingsryd 

te l~fon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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l itl llfii rlitHiratl X.-sats 
73 38E 
18 347 

18 3•17 

Ölming pga föräoarf!d %-sats (fr 12% till15%) 
Kommunfullmäktiges ordförande 18 347 
1 :e vice ordförande 

2:e vice (lr_dförande 

Summa 

1\F presidiet, utökli fr 12% lill15% 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

1 :e vice ordförande 

1\ultur och frilidsutskottets ordförande 

Personalutskottets ordförande 

Summa 

4 587 

4 587 

~7 520 

27 520 

'45 866 

-11 '467 

30 578 

12 231 

12 996 

PO 
5 764 
•1 441 

1 441 

Tota Ii 
24111 

6 028 

6 028 

8 647 36167 

8 647 36 167 öi<iiing 

-14 411 -6_0 2.71 Minskning 

-3 603 ,1 5 070 Mi~sl1ning 

9 608 40 ·186 Ökning 

3 843 16 074 Ökning 

4 083 17 079 -

Ökningen av arvodet till kf ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (från 12 tilllS procent av l(s 
ordförandes arvode) leder till en kostnadsölming med 36167 kr. lägger man sedan till den nya ersättningen till 
l<ultur- och fritidsutskottets ordförande ( 40 186 kr) och Personal utskottets ordförande (16 074 kr) för att därefter 
minska ner med gamla Kultur- och fritidsordför<Jndes samt l:e viCe ordförandes arvoden (60 277 kr respektive 1S 
070 kr) far man en total ölmlng p<i 17 079l(r In kl PO. 

Finansiering av arvodet till ordförande i Kultur- och fritidsutskottet borde l'imligtvis tas fdm gamla l(ultur- och 
fritidsnämndens budget där utrymme för fast arvodering finns (se nedan). Däi·emotär det Inte självklart att 
samma budgetmedel även ska täcka arvodet till ordförande i personalutskottet eftersom det ~r en annan 
verksamhet som inte är kopplad till kultur och fritid, utrymme finns emellertid till att gör just det. 

När' det gäller ökningen av den fasta arvoderingen till KF presidiet, 36167 kr, finns ingen finansiering. Ett 
alternativ är dock att täcka denna ökning med löneökningspotten, denna pott syftar emellertid Inte till att täcka 
.riågöt annat än den årliga uppräkningen av arvodena (inte ambitionshöjningar). Altemativtvå är att minska ner 
kostnaderna på något annat Inom den politiska verksamheten för att täcka den ökade arvoderingen, 

l(ultur- och fritidsnämndens budget 2015 (övertas av kuitur- och ·frltidsutskottet?) 

S0110 Fasta arvoden (uppräkning 2015 ej med) 56,0 

50121 Sammanträdesarvoden 46,0 

S0122 förrättningsarvoden 25,0 

so löner arbetad tid 127,0 

55;!.10 Bilersättnlngar, skaUefr 2,0 

sszio Eiilersättningar, skattepl 1,0 

55 l<ostnadsersättninga r 3,0 

S5110 Arbetsgivaravg, löner 39,0 

56 Sociala avgifter 39,0 

s Arbctskraftslwstnader 169,0 

54320 'ridningar, tidskrifter 2,0 

64410 livsmedel 1,0 

64 För!Jrulmlngsinv-o mtrl 3,0 
65510 Trychaker för kontor 0,0 
65 l<ontorsrntrl o tryåsaker 0,0 
6 Övr verksamhetskostnader 3,0 
70520 Hotell och logi, Sverige 4,0 
70 Transporter och resor 4,0 
71000 Extern representation 1,0 
71200 Nämndsrepresentation 4,0 
71720 Övriga uppvaktningar s,o 
71 Repreeentation 10,0 
76500 Av.g kurs o konferens 5,0 

16 Diverse kostnader 5,0 
7 Övr verl<samhetsl<ostnader 19,0 

Totaler 191,0 

2J 
~ 
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fASTA AIRVOllEN 20115 höjning (2,7 %) bilagP! 1 

leefattning Arvode 20'13 Höjning 2014 Arvode 2014 Höjning 2015 Arvode2015 Anmärkning 

Kommunfullmäl\tiges ordförande 69 646 1 8'l1 71457 1 929 91 733 15% av k s ord förande lidifjilrP. '!?."t 
1 :e vice ordförancle 17 412 452 17 864 483 22 933 25% av ordförande 

2:e vice ordförande 17 412 452 17 864 483 22 933 25% av ordförande 

Revrsorernas ordförande 34 823 905 35728 965 36 693 6 % av ks ordförände 

5 revisorer vardera 13 929 362 14291 386 14 677 40 % av ordförande 

l<omm~tnstyrelsell!i ordförande 580 385 15 090 595 475 16 078 611 553 

·1 :e vice ordförande 87 058 2 263 89 321 2 412 91 733 15% av l<s ordförande 

2:e vice ordförande 87 058 2 263 89 321 2:412 91733 15% av ks ordförande 

övriga ledamöter l\s au (2 pers.) 34 823 905 35728 965 36 693 6 % av ks ordförande 

övriga ledamäler l(s (8 pers.) 11 608 301 11 909 322 12231 2% av ks ordförande 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförandr 116 077 3 018 119 095 244 621 40 % av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 29 019 755 29 774 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 29 019 755 29 774 36 693 15 % av ordförande 

Ku!luHJe!HflHåSftätTtftåeAS-6fåfufi!flå~ 43 529 ~ ~32 44 664 ~ 295 45 866 l ,§% a•• I<S-tJffiffifaflåe-

+.e-vire-urdfiirande 10-!Hl2 263 11 1'65 362 11 467 25% av O i d föl di ide 

Barn- och utbildningsnämndens ordförar 232 154 6 036 238190 244 621 40% av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34 823 905 35 728 965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34 823 905 35 728 965 36 693 15 %av ordförande 

SoCialnämndens ordföraride 232 154 6 036 238190 6 431 244 621 40 %av ks ordförande 

1 :e vice ordförande 34 823 905 35 728 .965 36 693 15 % av ordförande 

2:e vice ordförande 34 823 905 ~5 728 965 36 693 15 %av ordförande 

Kultur och frilidsutskottets ordförande 30 578 5 % av ks ordförande 

Personalutskottels ordförande 12231 2 % av ks ord förande 

Siift. KommunhusfTingsrydsbosläder on 29 019 is s .29 774 ao4 30 578 5 % av ks ordförande 

Vice ordforande 7255 188 7443 :!01 7644 25% av ordförande 

Tingsryd s Energi AB ordförande 29019 755 29'774 804 .30578 5% av ks ordförande 

Vice ordförande 7255 188 7443 201 7644 25 % av ordförande 

Tufab/lnduslristiftelsen ordförande 29019 755 29774 .804 30578 5 % av ks ordförande 

Vice ordförande 7255 188 7443 201. 7644 25% av ordförande 

Valnämndens ordförande 8706 226 8932 241 9'173 1,5 % av ks ordförande 

Vice ordförande 2176 57 22~3 60 2293 25% av ordförande 

överförmyndare 870.58 2263 8932'1 2412 91'733 15% av I\S ordförande 

Ersältare överförmyndare 130.59 339 13398 362 13760 15% av överförmyndare 

Tikabs ordförande 11608 301 11\109 322 12231 ~ % av !;s ordförande 

Vice ordförande ~992 75 2977 81 3058 25·% av ordförande 

Jävsnämndens ordförande 11608 301 11909 322 12231 2% av ks ordförande 

235



v\ 
1 ·...-==-l 

.~ 1rniTllg§Iryall§ 
· lk@mmrmmnn 

Kommunlednings
förvaltningen 

He!ena Clemedtson 
0477 44140 

helena.Ciemedtson@tingsryd.se 

2015-03-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Översyn av bestämmelser t;m el<onomisl{ ersättning till förtroendevalda 

Förslag tilJ beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget 0111 fasta arvoden för förtroendevalda e11ligt bi
laga. 

Beskrivning av Hrcndei" 
Med mliedning av de nyligen imättade personal- och knltur- och fritidsutskotten samt 
förändrade arbetsuppgifter för fullmäktiges presidium behövs en översyn av bestänunel
ser om ekonomisk ersättning. 

Beslutsunderlag 
K.omJmmstyi"elsens uppdrag till kmun1unchefLaila Jeppson om översyn av bestämmel
ser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda, kommunstyrelsen§ 76,2015-03-16. 

Förslag på fasta arvoden enligt bilaga. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
KommunchefLaila Jeppsson 
Personalchef Helena Clemedtson 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

'l ( 1) 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingslyd 

telefon fax 
0477-44'1 00 (vx) 0477-313 00 

e-p ost/hemsida 
kommunen@tingsrycl.se 
www.tingsryd,se 
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