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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Information slutrapport integrationsprojekt 2014 

Förslag till beslut 
Ksau mottager information om slutrapport för integrationsprojekt 2014. 

Beskrivning av ärendet 
2014 stmiades ett integrationsprojekt upp i Tings1yds kommun med syfte att främja in
tegrationen inom kommunen. En projektledare anställdes och tre handlingsplaner togs 
fram för att fokusera på sysselsättning, fadderverksamhet och mötesplatser. slutrappor
ten beskriver vad som har genomförts under 2014 inom ramen för integrationsprojektet 

· Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av projektledare för information Bmma Thioubou och integrations
handläggare Aferdita Doroci. 

Beslutsunderlag 
slutrapporten bifogas. 
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Banna Thioubou 
Aferdita Doroci. 
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Projektledare integration 
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1. Mottagandet i Tingsryds kommun 

Ansvaret för flyktingmottagandet och bosättning av nyanlända är uppdelat på flera olika 
myndigheter. Det är Arbetsförmedlingen som tar fram länstal baserade på Migrationsverkets 
prognoser. Utifrån detta tecknar sedan länsstyrelsen avtal med kommunerna om mottagandet 
av nyanlända genom de anvisningsbara platserna d.v.s. hur många nyanlända som en kommun 
har möjlighet att ta emot (ABOs). Kommunerna ansvarar för att ta emot de personer som fått 
uppehållstillstånd som genom en kommunplacering kan få tillgång till Arbetsfönnedlingens 
etableringsinsatser och etableringsersättning. 

Enligt Migrationsverkets definition, rälmas en nyanländ som kommunmottagen redan när den 
nyanlände/utländska medborgaren beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Med nyanländ avses 
en person som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. Uppehållstillstånd kan man få av olika skäl som flykting, skyddsbehövande, efter 
synnerligen ömmande omständigheter eller som anhörig till en flykting som redan är bosatt i 
Sverige. Därefter finns det flera olika sätt på vilket en nyanländ kan komma till en kommun. 
Dessa olika sätt kan sammanfattas i de 4 vanligaste kategorierna som även används när man 
redovisar statistik över kommunmottagandet Kommunmottagandet avser den processen som 
syftar till att hjälpa nyanlända att bosätta sig i en kommun. 

För vmje kommunn1ottagen person som omfattas av förordningen (2010:1 122) erhåller 
kommunen en statlig ersättning som heter Schablonersättning från Migrationsverket (enligt 
2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar som innebär att kommunen 
har rätt till statlig ersättning för mottagande av utländska medborgare som beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige. Den första ersättningen betalas ut till kommunen månaden efter 
att en nyanländ tagits emot. Månaden efter finns den nyanlände med i Migrationsverkets 
statistik över kommunmottagna vilket innebär en månads förskjutning i statistiken. D.v.s. när 
en nyanländ tas emot i en kommun i januari så får kommunen sin första ersättning i februari 
och den nyanlände fi1ms med i Migrationsverkets statistik över kommumnottagna i mars 
samma år. 

För personer som tas emot på anv1smng (ABOs) erhåller kommunen utöver 
schablonersättningen ytterligare en statlig ersättning som heter prestationsersättning för ett 
ökat mottagande. Det är ett engångsbelopp om 10000kr/ person. Under 2015 har Tingsryds 
kommun åtagit sig att ta emot 50 personer på anvisning. 

Nedan följer en kmi presentation över mottagandet i vår kommun utifrån de olika 4 
kategorierna: ABO:s, EBO:s, Kvot och Anhörig. Antalet mottagna framgår av tabellen i 
anslutning till texten. 

l.lABO 
ABO innebär att den nyanlände asylsökande som beviljats uppehållstillstånd bosätter sig i en 
kommun först efter anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket Kommunen 
ansvarar för att ordna bostäder för att en anvisning ska kunna ske. ABO:s kan även avse 
ensamkommande barn som anvisades kommun redan under tiden som asylsökande. ABO 
rälmas som mottagen det datum personen kommer till km11..munen och blir utsl< .. riven från 
Migrationsverkets mottagningssystem. 

2013 2014 2015 *tom 150316 
AB Os 21 45st 9st 
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1.2EBO 
EBO innebär att den nyanlände asylsökande som beviljats uppehållstillstånd har själv på egen 
hand ordnat boende - antingen under tiden som asylsökande eller i samband med att personen 
fått sitt uppehållstillstånd t.ex. genom att få lägenhet efter att man registrerat sig i den 
kommunala bostadskön eller genom att sluiva sig som inneboende hos vän/bekant. EBOs 
rälenas som mottagen i kommunen och blir utskriven från Migrationsverkets 
mottagningssystem 30 dagar efter uppehållstillstånd (kan finnas undantag om 30 dagar om det 
är en person som tidigare bott i anläggningsboende ). 

Hit hör även personer som utan att ha sökt asyl ändå erhållit uppehållstillstånd (ej som 
flykting/skyddsbehövande) utan efter synnerligen ömmande omständigheter. Här kan även 
finnas tidigare asylsökande som efter uppehållstillstånd har lämnat Migrationsverkets 
anläggningsboende utan att uppge adress och därför blir utskriven från Migrationsverkets 
mottagningssystem med okänd adress. EBO:s räknas som mottagen i kommunen från och 
med den dag som personen första gången folkbokför sig i en kommun. 

Andelen som skaffar bostad på egen hand har ökat under 2014 och 2015. Det ökade antalet 
EBO:s beror på den lagändring som Arbetsfölmedlingen gjorde i april 2014. Vilket innebar 
att den nyanlände nu behöver en bostad för att etableringsinsatsema ska kunna komma igång. 
Tidigare hade man kunna påbö1ja sin etableringsperiod och erhålla etableringsersättning 
samtidigt som man fortsatte att bo kvar på anläggningsboendet i väntan på en bostad. I och 
med lagändringen blev det dä1för mycket angeläget för nyanlända att lämna sitt 
anläggningsboende och hitta en bostad. InströmningenavEBOs i vår kommun är större än 
inflyttningen av AB Os och trenden fortsätter. Under 2015 behöver detta därför balanseras. 

l L_ E_B_O_s _____ __j_l_;~_1_3 _____ _____[_1_~~-1-4---------'-~-22_~ 5 *tom 150316 

1.3 Anhöriga 
Anhöriga kommunmottagna är personer som är anhöriga till flyktingar, skyddsbehövande 
eller personer som fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter. Oftast är 
det maka/make, förälder eller bam som kan rälenas som anhörig. Från den l januari 2014 kan 
även syskon till ensamkommande barn omfattas. Den anhörige söker sitt uppehållstillstånd 
från hemlandet och inom viss tid från det att anlenytningen (den person som redan är bosatt i 
Sverige och som man har en anlenytning till) första gången togs emot i en kommun. Anhörig 
rälenas som mottagen i kommunen från och med den dag som personen folkbokför sig i 
kommunen. Även denna kategori har ökat under 2015. Bostadsfrågan är den största 
utmaningen här eftersom de flesta ensamstående bor i en etta. När resten av familjen sedan 
kommer hit blir det svårt att hitta en stöne bostad. 

2013 2014 2015 *tom150316 
Anhöriga 46 16 18st 

1.4 Kvotflykting 
Kvotflyktingar är personer som blivit uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med 
FN:s flyktingorganisation UNHCR. Det är en organiserad uttagning och överföring av 
kvotflyktingar från krigshäljade länder till olika länder. Kvotflyktingen får sitt 
Uppehållstillstånd redan innan de kommer till Sverige. För att en kvotflykting ska kunna 
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komma till Sverige krävs att det finns en kommun som är villig att ta emot. Ankomsten och 
mottagandet av kvot förbereds före deras ankomst vilket ställer höga krav på den mottagande 
kommunen t.ex. krävs det att kommunen har en möblerad bostad redo för familjen när de 
kommer. Kvotflykting räknas som mottagen det datllm personen kommer till kommunen. 
Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950 och har en årlig flyktingkvot på 1900 
personer, hur många man tar emot bestäms årligen av riksdagen. Tingsryds kommun har 
åtagit sig att för 2015 ta emot minst l O kvotflyktingar. Utöver det har vi kunnat identifiera 
mamman till en ensamkommande pojke som är bosatt i vår kommun. Eftersom hon tillhör 
gruppen som är utvald att flytta till Sverige kommer hon tillsammans med två små barn att 
kunna tas emot av vår kommun och på så sätt återförenas med sin son. Kvotflyktingar ingår i 
de 50 anvisningsbara platserna. Tingsryds kommun är utvald att delta i en delegation som 
kommer att resa till Iran på ett studiebesök i april 2014. Mottagandet av de totalt 15 
kvotflyktingarna planeras att göras under juni 2015. 

2013 2014 2015 
Kvot JO l * 15st beräknas 

kommaijuni 

Nedan redovisas mottagandet i Tingsryds kommun i tabellfonn tom 150317. Sammantaget 
talar siffroma för att vår kommun är attraktiv för nyanlända att flytta till. 

Totalt 2013 2014 2015 *tom 150317 

kommunplacerade 90 93 55 

Varav ABO 21 45 9 

VaravEBO 13 47 28 

Varav Anhörig 46 16 18 

Varavkvot lO l *15 förväntas komma 
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2. Integration 

2.1 Bakgrund 

Tingsryds kommun har ett avtal med migrationsverket om att ta emot femtio anvisningar per 
år. Detta ställer stora krav på kommunen som haft svå1i att få nyanlända att tacka j a till 
anvisningar. Under 2014lade kommunen fokus på boendet med syfte att göra kommunen mer 
attraktiv och få nyanlända att vilja bo kvar även efter att de gått ur etableringen. 
Prestationspengar från migrationsverket användes till att anställa en integrationssamordnare 
som fick en handlingsplan för integration (Ks§200 Dm 2013/460 139) med uppdrag att nå 
följande fastsälida mål : 

Fler utrikesfödda ska få jobb. 

Utanförskapet bland utrikesfödda ska minska 

Möten mellan människor med olika etnisk och kulturell bakgrund ska främjas, 

arbetet och skolan. 

En god boendesituation ska skapas. 

Fördomar och negativa attityder mot och mellan befollmingsgruper ska upphöra, bl.a. 
genom god infonnation och kommunikation. 

Alla ska kutmaleva och växa upp i trygghet och med framtidstro. Alla ska mötas av en 
verksamhet som respekterar olild1eter. Service och tjänster är lika tillgängliga, av lika 
hög kvalitet och lika väl anpassad för alla. 

Alla invånare har en skyldighet att ta reda på och anpassa sig efter de lagar och regler 
som gäller i Sverige samt ta ett ansvar för att engagera sig i samhället. 

Nyanlända invandrare ska få en bra introduktion till det svenska samhället. Individens 
erfarenheter och kompetens ska tas tillvara så att det gynnar individen och samhället. 
Arbete och egen försö1jning är grunden för ett självständigt liv. 

Utifrån dessa mål har integrationssamordnaren tagit fram tre handlingsplaner: en för 
träffpunkter, en för sysselsättning och en för fadderverksamhet. 

2.2 Träffpunkter 

Tanken med träffpunkterna är att skapa förutsättningar för mätmiskor med olika kulturella och 
etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra. Genom studier, föreläsningar och 
kulturaktiviteter försöker vi skapa förståelse och integration bland samtliga boende i 

Tingsryds kommun. 

2.2.1 Träffpunkter i Ryd och Urshult 

Sedan 4-5 år tillbaka fim1s en träffpunkt i Ryd, Torgträffen i Ryd där nyanlända kan vända sig 
till för att få information, hjälp vid kontakt med myndigheter, hjälp vid kontakt med 
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hyresvärd, betala räkningar på internet, boka tid på vårdcentralen/folktandvården etc. 

Torgträffen i Ryd har varit välbesökt sedan den öppnade, vilket visar behovet och vikten av 

en mötesplats. Vi har påbö1jat ett arbete för att ytterligare utveckla verksamheten och 

attrahera fler grupper att besöka Torgträffen. Nu erbjuds ett stö1re urval av aktiviteter som 

tilltalar en bredare grupp i olika åldrar. 

Sedan i juni 2014 är Träffpunkt Urshult öppen tre gånger i veckan: måndag, onsdag och 

fredag, KL 10-19.00. Resten av veckan åker elen anställde till Torgträffen i Rycl och hjälper 

till. 

Seclanjuni 2014 har följande aktiviteter genomförts i Ryd och Urshult 

• 42 föreläsningar kring meclborgarkunskap, vilket har samlat 634 personer. Dessa 

föreläsningar vände sig gentemot nyanlända där de fick en grundläggande infonnation 

om det svenska samhället. 

• 149 föreläsningar i svenska som främmande språk, vilket samlat 2414 personer. Dessa 

har vänt sig till både kommunplacerade och asylsökande och har gett möjlighet till att 

snabbare ta till sig det svenska språket. 

e 6 föreläsningar i engelska, vilket samlat 48 personer 

e 12 föreläsningar i grundläggande clatorkunskap, vilket samlat l O 8 personer. Uneler 

dessa föreläsningar har deltagarna lärt sig grunderna, som hur man skapar ett 

epostkonto, hur man använder Officepaketet m. m. 

• 7 Lyssna-fika-fråga föreläsningar, vilka samlade 178 deltagare. Dessa genomfördes 

inför valet elen 14 september och de olika politiska partiema i kommunen fick 

möjlighet att presentera sin politik för allmänheten. 

e 3 nationella temakvällar, vilka samlat 120 personer. Vid dessa temakvällar har Irak, 

Syrien och Samerkulturen presenterats i form av föreläsning, mat och dans. 

Temakvällarna har varit mycket uppskattade och vår förhoppning är att uneler 2015 

fmisätta att låta boende presentera sina hemländer för allmänheten för att på detta sätt 

skapa en förståelse för varandras kultur. 

2.2.2 Träffpunkt i Tingsryd 

Att öppna en mötesplats i Tingsryd har varit ett att våra mål. December 2014 skrev vi ett 

hyreskontrakt med Bö1jes och har numera Centralgatan 2A som Träffpunkt. 

Vi skickade brev till alla studieförbund och frågade om de var intresserade av ett samarbete. 

Träffpunkten invigdes den 7 mars 2015 och intresset var stort. Träffpunkt Tingsryd är öppen 

måndag-fredag, kl. 10.00-19.00. 
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2.2.3 Träffpunkt i Konga 

Att hitta en lämplig lokal och statia upp en träffpunkt i Konga är en prioriterad fråga under 
2015. 

2.3 Sysselsättning 

En sysselsättningsgrupp bildades i september 2014 och den består av arbetsförmedlingen, 
Vägvalet, Vi företagare, Lärcenter, näringslivsutvecklare, IFO och integrationssamordnare. 
Gruppen har träffats regelbundet med målet att få bättre grepp av hur många som är inskrivna 
på arbetsföremedlingen, vad de har för kunskapsnivå och utifrån detta hitta praktikplatser som 
passar till vmje nyanaländs kompetens. Praktiken ska först och främst vara en språkträning, 
under 3-6 månader på deltid då de flesta studerar på SFI. 

Arbetsfölmedlingen har tagit fram en kompetensbank som består av 70 personer, allt från 
läkare ( 01ioped, barnläkare, gynekolog), maskiningenjör till köksbiträde, sömmerskor, el 
ingenjör mm. Därefter plockar gruppen tio namn i taget och undersöker vilka företag som kan 
tänkas ta emot praktikanter. 

Så här långt har vi kommit: 

Yrke Företag Ort Antal månader Kommentarer 

Maskin ingenjör solutions for V äckelsång 3+3 Har funkat bra, 
Tomonow kommer troligtvis 

att få förlängning 

Laboratm·ietekniker sjukhuset Växjö 3 Ska börja snmi 

Sångpedagog AMB Tingsryd 

Logistiker Trensums Tingsryd Ska påbörja 

tmckutbildning i 

april, sedan kan han 

bö1j a sin praktik. 

Fransklärare Dackeskolan Tingsryd 3 Jobbar med 

förberedels eldasser 

Butiksbiträde/köksbiträde Dackeskolan Tingsryd 3 

Köksbiträden Köket på Tingsryd 3 
Dackeskolan 

Elingenjör HoltabAB Tingsryd Varit på 

jobbintervju, väntar 

på besked 

Bilvårdare Volvo Tingsryd Löfte om 

sommmjobb 
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Vi har fått bra bemötande hos företagen vi varit i kontakt med och alla har visat intresse för 

att ta emot praktikanter. Språket har inte varit något stort bekymmer då vi varit tydliga med att 

syftet med praktiken är att den nyanlände får se hur det fungerar på en svensk arbetsplats men 

också får möjlighet att öva på sin svenska. 

Detta sätt att arbeta med sysselsättning har visat sig vara effektivt och det uppmärksammades 

även på regional nivå då Tingsryds kommun fick presentera sitt arbete kring sysselsättning på 

Politikerdialogen i residenset i Växjö den 11 mars i år. 

2.4 Fadderverksamhet 

Syftet med fadderverksamhet är att hjälpa nyanlända att träffa svenskar, lmyta kontakter, byta 
erfarenheter men framförallt få möjlighet att kmruna in i det svenska samhället. Vi har gjort 
en folder om vad det i1mebär att vara fadder, vem kan bli fadder, vilka aktiviteter man kan 
göra tillsammans osv. Dessutom togs en blankett fram som både svenskar och nyanlända kan 
fylla i med syftet att matcha ihop personer med likande intressen. Vi har besökt flera 
föreningar runt i kommunen och berättat om integrationsarbetet i kommunen samt behovet 
och vikten av att hitta faddrar till nyanlända. 
Vi har bl.a. gjort en del satsning på skolan. Ett personligt brev som uppmanar till 
fadderverksamhet har skickats till samtliga lärare. Både grundskola och gymnasium har 
kontaktats och de kommer att införa fadderverksamheten som en del av deras arbete för att 
motverka utanförskapt Vi har även genomfört en affischkampanj på alla kommunens mier. 

Vi åkte på studiebesök till Röda korset i Växjö för att hämta inspiration och tips på hur de 

arbetat med fadderverksamheten. Under första året som de jobbade med mentorskap lyckades 

Röda korset matcha åtta personer. Cirka tre år senare har de minst 150 svenskar som är 

faddrar. Detta bevisar att fadderverksamhet är en lång process som tar tid och som kräver 

ständig nätverkande. Men vi har ändå lyckats matcha ihop åtta familjer, vilket är jättebra med 

tanke på att vi jobbat drygt ett halvt år med det. 

Vi beviljades 226 000 kr av Länsstyrelsen i Kronoberg och för dessa pengar har bland annat 

en folder om fadderverksamhet tagits fram och den tryckts i 1000 ex. Vi har även kunnat 

översätta en folder om hur man bor och lever i Tingsryd till arabiska, dari, somaliska, tigrinja 
och engelska. En person har även anställts under en tre månaders period för ytterligare 

intensifiera arbetet med att utveckla kommunens fadderverksamhet. 

Behovet är stort och vi tror att detta kommer att sprida sig och att fler och fler kommer att bli 

faddrar till nyanlända. 

Nedan kommer en sammanfattning på fadderverksamheten bl. a. vilka som har matchats ihop. 

*de som har sammafärg harmatchats ihop! 
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Civilstånd Ålder Intresse Ursprung Språk 
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"' :'l 11 b·• ' l! Il I l <i , ;,,1 

' 

Barn fa milj 29 och 31 djur, natur, mat, Sverige Svenska, engelska 
år fa milj en 

Barnfa mi lj 54 och 38 Syrien Arabiska, engelska, 
år ryska 

Barnfamilj 37 år Handarbete, Sverige Engelska, tyska 
träclgårcl sskötse l fr i lufts 
liv 

Barnfamilj 38 år Afghan i stan Dari , svenska 

Barnfamilj 32 år Handarbete, läsning, Sverige Engelska, svenska 
bakning 

Barnfamilj 33 år Afghanistan Dari, lite svenska 

Barnfam ilj 44 år Böcker, resa, Sverige Svenska, engelska 
matlagning 

Barnfami lj 38 år Simma och laga mat Afghan istan Dari, li te svenska 

Kvinna 40 år Odling. Pennakultur. Holland Neclerländs!-:a, 
Föreningsliv Enge lska, Tyska, 

Fra;1ska, sven5ka 

Garn fa1 r l i lj 351'11 Kan1psport Afghanistan Dar i. l i te svenska 

Barnfamilj 36 år Hockey, fotboll, Sverige Svenska, engelska, 
teilllis, innebandy Tyska 

Barnfamilj 26 år Fotboll Syrien Arabiska, lite svenska 

1·1an, gift, ett barn 52 år Idrott, Kul tur, Sverige Svenska, engelska 
Samhällsfi·ågor. 

Man, gift, 2 barn 52 år Läsa böcker Syr i en Arabiska, lite svenska 

Vi har också tillsammans med idrottsföreningar i kommunen verkat för att unga nysvenskar 
ska kurma spela fotboll eller delta i andra idrottsaktiviteter som de är intresserad av. Detta är 
ett bra sätt att underlätta integration av unga nysvenskar. 

lO 
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2.5 Andra insatser 

Information Sverige 

Många nyanlända vet för lite om orten dit de ska flytta till, vilket gör att en del tackar nej till 
anvisningar. Tack vare en satsning som Länsstyrelsen i Kronoberg gjorde 2014 fick alla 
kommuner i länet möjlighet att visa upp sina kommuner genom att vara synliga på hemsidan 
www.informationsverige.se Detta är en portal som har kommit till för att göra det lättare för 
nyanlända i Sverige. Här kan man hitta svar på frågor om hur det svenska samhället fungerar 
och vilka myndigheter man kommer i kontakt med under första tiden i landet. Hemsidan är 
översatt till ett flertal språk. För mer information kan man besöka: 

llttps:/lwwJv.in(ormationsverige.se/Svenska/Leva-och-bo/lan-och

kommuner/Sidor/ Tingsryd.aspx 

Förstärkning av kollektivtrafik 

September 2014 lämnade vi en ansökan till Länsstyrelsen för att förstärka kollektivtrafiken i 
Tingsryds kommun. 

Bakgrund till ansökan 
Sara flyttade från Afghanistan till Urshult i Tings1-yds kommun i somras. Hon var en av de 
som ingick i projektet Be-g, Boende och etablering på gång (ett samarbete mellan Tingsryds 
konunun och Länsstyrelsen i Kronoberg) . I samband med detta fick Sara komma på 
studiebesök till Urshult för att se hur det är att bo där. Sedan tackade hon ja och i maj 2014 
bar det av till Urshult 
Sara är väldigt karismatisk, ambitiös och driven. Hennes mål är att lära sig svenska så fort 
som möjligt och skaffa sig körkort och jobb. Men efter ett par månader efter att hon flyttade 
till Urshult berättade hon att hon funderade på att flytta ifrån Urshult till Tingsryd och om inte 
det skulle fungera rent praktiskt ville hon hellre flytta till en am1an kommun. Anledningen till 
att Sara vill flytta från Urshult är att det är dålig kommunikation mellan Urshult och Tingsryd. 
Sara berättade om elen dagen då hon missade bussen som går kl. 17.00 från Tingsryd till 
Urshult Hon fick vänta till kl. 21.00 för att lemma åka hem. He1mes barn satt hemma oroliga 
och ledsna och undrade vart deras mamma hade tagit vägen. 
I samma veva berättade en annan kvitma att hon också hade funderat på att flytta. Hon bor 

också i Urshult och jobbar som restaurangsbiträde i Tingsryd. Hon bö1jar kl. 11 på 
fönniddagen men är tvungen att åka buss kl. 08 .32, eftersom det inte fitms någon buss mellan 
kl. 08 .32 och 14.37. Det fi1ms många nyanlända som har berättar om att kommunikationen 
mellan Tingsryd, Urshult, Ryd och Konga är dåligt och att de vill flytta. 

Tingsryds konunun har gjmi en del satsningar för att få nyanlända att trivas i kommunen och 
att vilja stanna kvar i kommunen. Bland annat har vi öppnat en mötesplats i Urshult med 
många aktiviteter som intresserar både svenskar och nyanlända och konuner att öppna 
mötesplatser även i Konga. Men dåliga kommunikationer gör att nyanlända som tackat j a till 
att flytta till Urshult, Rycl eller Konga efter en kort tid har svårt att bo kvar på dessa ställen. 

Länsstyrelsen meddelade att det fmms pengar att ansöka för att underlätta bosättning och 
etablering. Vi skickade en ansökan och beviljades 70 l 000 kr för 2014-2016 för att förstärka 
kollektivtrafiken. I samarbete med skolskjutsplaneraren och Lärcenter undersökte vi hur 
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behoven såg ut och beställde därefter extra turer till Ryd-Urshult-Konga. Gislaved kornmun 
har hört av sig till oss för att få tips/infmmation om just hur man ansöker för att förstärka 
kollektiv trafiken i deras kommun. 

Folder 
Tack vare ett bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg har vi kunnat översätta faldem 
"Välkommen till Tingsryd" till fem olika språk: arabiska, somaliska, dari, engelska och 
tigrinja. Foldern innehåller allmän praktisk information som är viktig att känna till när man 
bor i Sverige i allmänhet och i Tingsryds kornmun i synnerhet 

Informationsmöte 
Behovet av information är stor bland de nyanlända i synnerhet de kommunplacerade. Ett 
försök att tillgodose det behovet görs nu i form av infmmationsträffar på mötesplatsen i 
Tingsryd. From mars 2015 kommer vi att hålla infmmationsrnöte varannan månad där alla 
nyinflyttade bjuds in men även skola, vårdcentral, hyresvärd och kultur- och fritid får tillfålle 
att informera om sin verksamhet. Syftet är att informera om ekonomi, boende, skola, hälsa, 
hur man betalar en faktura osv och på så sätt bidra till en ökad förståelse för hur det är att leva 
och bo i Sverige. Ett första infmmationsrnöte hade vi den 5 mars 2015 där vi bjöd in alla nya 
kornmunmottagna som hade tagits emot under januari- mars 2015. Totalt korn det ca fernton 
personer. Till mötet korn även personal från SPI, Stiftelsen kommunhus, Kultur och fritid, 
Skola för att informera om sin verksamhet. Mötet upplevedes som positivt och 
kunskapshöj ande. 

Svenska undervisning 
Idag är väntetiden på Lärcenter ganska lång. Ett exempel är en belgisk familj som flyttade till 
Tingsryd och som har väntat i tre månader för att kunna bö1ja läsa SFI vilket de inte är 
ensamma om. För att underlätta för de personer som får vänta på att bö1ja läsa SFI har 
Tingsryds kornmun tillsammans med Söderpmikyrkan staliat svenskaundervisning. En gång i 
veckan får de som vill komma till Träffpunkt Tingsryd och få hjälp med svenska. Tanken är 
att hitta andra föreningar/organisationer som kan ställa upp och hjälpa till så att det blir någon 
fonn av undervisning dagligen. Vi har tagit kontakt med Lions och Röda Korset och kommer 
även att kontakta Rotm·y och SPF angående detta. 

Internationell dag i Väckels/mg 
Vi anordnade en intemationell dag tillsmmnans med olika föreningar i Väckelsång. Tanken 
var att skapa förutsättningar för nyanlända att träffa svenskar och knyta kontakt. Det bjöds på 
mat från olika länder och det kom mycket folk, de flesta från Kåranäs. Tanken är att införa 
internationella dagar på olika orter i kommunen. 

studiebesök i kommunen 
Med pengarna som vi beviljades av Länsstyrelsen anordnade vi ett studiebesök med syfte att 
visa nyanlända vad som finns i Tingsryds konunun. Ett femtiotal elever från Lärcenter åkte 
på studiebesök hos företag som Trensums, Ljushuset, Rallabroplast och även en gård i 
Urshult och Känasand. Dagen avslutades med lunch på Korrö. Detta uppskattades väldigt 
mycket av både elever och skolledning. 

Stickcafe/Språkcafe 
Sedan ett halvår tillbaka har kommunen tillsammans med Söderportkyrkan och Röda Korset 
startat ett stickcafe. Syftet är att hjälpa kvinnor med annan bakgrund att få möjlighet att prata 
svenska. Tack vare Rotm-y som beviljat ett bidrag på 3000 kr har vi kunnat bekosta bland 
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annat gam. Vmje tisdag kl. 18.00-20.00 träffas gruppen på Träffpunkt Tingsryd. De bö1jar 
med att träna på det svenska språket och pratar till exempel om vad man hm· gjort under 
dagen, sedan stickar man och fikar. Många tar med sig sina barn som riter och målar. Vi har 
även startat ett stickcafe i Ryd tillsammans med Röda Korsett och föreningen Hem & 
Samhälle. Det finns även ett st01i intresse för att starta något liknande i Urshult 

Leksaksinsamling 
Inför jul skickade vi ett meddelande till alla kommunanställda om att vi samlade in leksaker 
till nyanlända barn och till de som bodde på Kåranäs och Blidingsholm. Vi fick en otrolig 
respons. Mer än hundra leksaker lämnades in och de delade vi sedån ut på våra mötesplatser i 
Ryd och Urshult Eftersom det kommit in så många leksaker hade vi även möjlighet att dela ut 
dem även till invandrarföreningar i Ryd och Tingsryd. 

Språkträning inom omsorgen 
Roja är en kvinna som jobbade som frisör i Afghanistan men nu vill hon hellre jobba som 
undersköterska. Tillsammans med socialförvaltningen hjälper vi Roja och andra som är 
intresserade av att jobba inom omsorgen att få in en "fot" inom vården. 
Tanken är att Roja praktisera på ett äldreboende i Tingsryd en till två gånger i veckan, fika 
med pensionärerna och får en inblick i hur det fungerar på ett äldreboende. Samtidigt får hon 
möjliget att prata mer svenska och bekanta sig med de äldre. 

Tjejaktiviteter på J(ulturverkstan 
Tingsryds kommun tillsammans med Kulturverkstan stmiade ifjol ett projekt som riktade sig 
först och främst till unga tjejer med annan bakgrund. Tjejerna som bodde på olika områden i 
kommunen ville ha något att göra vid sidan om skolan. De träffades en gång i veckan och 
tillsammas med en lärare och en sångpedagog lärde de sig att spela instrument, dansa, sjunga 
och laga mat. 

Simning 
Många nyanlända har inte haft möjlighet att lära sig simma i sina hemländer. Kommunen 
anordnare simlektioner för vuxna kvinnor. En grupp åkte till Linneryd medan den andra 
gruppen åkte till Kaskad i Tingsryd. Under tio veckor fick de möjlighet att lära sig simma. 

Urbanodling som integrationsprojekt 
Stickcafegruppen i Tingsryd vill gärna statia ett odlingsprojekt som ett integrationsprojekt 
Vi tycker att ett odlingsprojekt skulle kum1a vara ett bra sätt att "förena" svenskar med 
nyanlända. Problemet är dock att hitta mark till projektet. 

3. Sammanfattning 2014 

3.1 Vad har fungerat bra 

Bra samverkan med olika föreningar 
Bra bemötande hos näringslivet: praktikplatser 
Bra kontakt med nyanlända: känner sig sedda 
Bra samarbete med Lärcenter 
Två mötesplatser är öppna och det erbjuds många aktiviteter 
Bra respons om samverkan från skolans sida angående fadderverksamhet 
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3.2 Vad kan förbättras 

Samarbetet mellan mottagande och integration. 

Samarbetet med skolan (förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa) 

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

att hitta faddrar. 

Arbetsfölmedlingen är överbelastad - det fördröj er processen att hitta praktikplatser 

till kommunplacerade 

Intern kommunikation mellan olika aktörer: skola, kommunhus, socialförvaltning 

Tydliga rutiner vad gäller ansvar inom olika områden 

4. Utmaningar 2015 

Enligt Migrationsverkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd till 

asylsökande att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015-2018. Tidigare år har den siffran 

varit knappt 27 000. Totalt förväntas 160 000 nya asylsökande under 2015 och 2016. (Källa: 

Migrationsverkets hemsida) Det innebär i sin tur ett ökad kommunmottagande som förväntas 

ske ute i kommunerna vilket ställer höga krav på ett bra mottagande och bra integration. 

Nedan presenteras de utmaningar vi har framför oss under det kommande året när det gäller 

mottagandet. 

4.1ABO 

En utmaning vi har framför oss är att få fler att tacka ja till en anvisning. I vår kommun finns 

det lediga bostäder men de ligger ofta i glesbygdsorter med inte så täta kommunikationer till 

hälso- och sjukvård, SFI eller annan samhällsservice. Nyanlända som blir anvisade till en 

kommunplats till dessa orter tacka ofta nej till en anvisning och avstår från att flytta hit på 

grund av bristen på kommunikationer till Tingsryd centralort. Utmaningen ligger i att göra 

dessa orter mer attraktiva och intressanta. Detta har redan gjmis i viss mån med hjälp av den 
ökade kollektivtrafiken mellan olierna Konga-Tingsrydoch Ryd/Urshult- Tingsryd. 

Det är i första hand tillgången på lägenheter och den nyanländas vilja att acceptera en 

anvisning som i praktiken styr till vilken kommun nyanlända som behöver hjälp med sin 

bosättning anvisas. En mman anledning till det låga antalet ABOs är den 

handläggningsprocess som behöver göras mellan kommunen, arbetsförmedlingen och 

migrationsverket innan den nyanlände kan flytta vilket i många fall har inneburit att den 

nyanlände tröttnat på att vänta och löst sitt boende på egen hand med hjälp av släkting. 

4.2 Kvotflyktingar 

Mottagandet av kvotflyktingar ställer höga krav på vår kommun dels före deras anlmmst, 

under sj älva anlmmsten men även efter att de har bosatt sig i vår kommun. Att förbereda för 

en kvotflykting innebär att kommunen tillhandahåller en möblerad bostad samt ansvarar för 

att den nyanlände kvotflyktingen kommer i kontakt med berörda myndigheter t.ex. ansöker 
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om att få ett ID-kmi, anmälas till SFI, arbetsförmedling, skatteverket och försäkringskassan. I 

praktiken innebär det att familjen möts upp och tas emot av kommunens handläggare redan 

vid ankomsten på flygplatsen. Under den närmaste tiden behöver det finnas en person 

tillgänglig som kan följa med och hjälpa familjen med olika ärenden exempelvis att resa in till 

Växjö för att träffa arbetsförmedlingen och skatteverket eller att åka in och handla mat och 

annat nödvändigt. 

4.3 Anhöriginvandring 

Enligt Migrationsverkets prognoser framkommer att det finns en stor majoritet nyanlända som 

är ensamstående men som har maka/make och i vissa fall även bam som förväntas komma hit 

inom kort tid. Den trenden har vi sett både under 2014 och även nu under bö1jan av 2015. 

Utmaningen blir att slussa hela familjen vidare till stöne bostäder eftersom de i bö1jan får en 

etta att bosätta sig i. Den ensamstående som förväntar att anhöriga ska komma på anknytning 

behöver i god tid ställa sig i bostadskön till en stöne lägenhet redan vid kommunplaceringen 

så att man hinner hitta en stöne bostad när familjen väl anländer. Avgörande här är den 

rådande bostadssituationen samt tillgången till bostäder i kommunen. En möjlighet är att man 

jobbar närmare med den privata bostadsmarknaden. 

4.4 Sysselsättning 

Vi har fått bra respons från företagen vi varit i kontakt med. Däremot har det varit svårare att 

hitta praktikplatser inom kommunens olika förvaltningar och det trots att CCG fattat beslut 

om detta. En annan utmaning med sysselsättningen är att det finns en grupp nyanlända som 

inte har med sig en utbildning alls eller för lite utbildning. Dessa klarar inte av att lära sig 

svenska på två år. Vad händer med dem efter SFI utbildningen? Vissa hmnnar på Vägvalet 

och har ingen möjlighet att läsa vidare. För denna grupp skulle socialt företagande i vissa fall 

kunna vara ett alternativ. 

En grupp av tio studenter på SFI åkte till Macken med syfte att få inspiration och tips på hur 

man statiar eget företag. De fick mycket infonnation och träffade även elever som går på 

Mackens företagskola. Utbildnigen är på 20 veckor och efter det får man en bra grund för att 

starta eget. Socialförvaltningen hade en bra kandidat som gäma ville statia ett företag 

(persiska mattor), problemet var ju dock att arbetsförmedlingen inte räknar utbildningen på 

Macken som en aktivitet vilket innebär att hon måste ansöka om försö1jningsstöd under dessa 
20 veckor. Detta im1ebär stora kostnader för kommunen. 

4.5 Fadderverksamhet 

Den största utmaningen är att få föreningar att vilja vara med och samarbeta med kommunen. 

Men med lågsiktigt arbete och mycket marknadsföring kanske kan vi ändra på det. 

5. Förslag på förbättring 

Jobba mer strategiskt: t. ex. stöne samarbete mellan mottagande och integration 
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Stöne samarbete i handläggningen behövs, skapa rutiner kring ansvarsfördelning 

mellan olika avdelningar i kommunen (nätverksträff om barn med funktionshinder 

påbörjad) 

Systematiskt samarbete med skolan 

Personlig kontakt/rådgivning redan vid mottagandet eller senare via mötesplatsema 

statistik/kunskapsbank om vilken kompetens som finns hos de kommunmottagna 

Bättre samordning mellan skola och migrationsverket-

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 Kommunhus 

Fadderverksamheten- kommunanställda/tjänstemän föreslås blir fadder till en 

familj/person 

16 

19



20



Ärende nr 11 

•• 
Askande av medel för 
flyktingmottagande i Tingsryds 
kommun, läsåret 2015/2016 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-20 

11 

Justerare 

§ 133 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds 
kommun, läsåret 2015/2016 

Dnr 2015/19 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen avsätter l 695 000 kr från kommunens 

flyktingkonto för perioden 2015-08-0 l - 2016-07-31 till projekt för 
bättre stöd till gruppen nyanlända flyktingar genom förstärkning av 
elevhälsan och finansiering av ökade kostnader för förberedelseklass 
i Tingsryd i enlighet med skolchefens och socialchefens skrivelse. 

2. Pengarna tillförs barn- och utbildningsförvaltningens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom barn- och 

utbildningsförvaltningen under läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/14 och 2014/15 fått extra resurser för stöd till gruppen nyanlända 
flyktingar. Kommunstyrelsen har även beslutat om extra medel från 

kommunens flyktingkonto för ökade kostnader för förberedelseklass i 
Tingsryd under läsåret 2014/15. I en skrivelse föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt att 
kommunstyrelsen beslutar om motsvarande resurser för nästa läsår, 
2015/2016. 

Beslutsunderlag 

skrivelse från skolchef Yngve Rehnström och SocialchefKatarina Carlzon 
2015-04-01 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 133 2015-04-20 

Tingsryds 
kommun 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 44401 

barn.utbildning@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-04-01 

Kommunstyrelsen 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds kommun, läsåret 
2015/16 

Förslag till beslut 
Kornmunstyrelsen avsätter 1.695 tkr från kommunens flyktingkonto för perioden 
2015-08-01-2016-07-31 till projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända flyktingar genom 
förstärkning av Elevhälsan och finansiering av ökade kostnader för förbereddseldass i 
Tingsryd i enlighet med denna skrivelse. 
Medlen tillförs Bam- och utbildningsförvaltningens budget. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom Bam- och utbildningsförvaltningen 
under läsåren 2010/11, 2011/12, 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015 fått extra resurser 
för stöd till gruppen nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsen har även beslutat om extra 
medel från kommunens flyktingkonto för ökade kostnader för förbereddseldass i Tingsryd 
under läsåret 2014/15. Med denna skrivelse föreslår Barn- och utbildningsförvaltningen 
och Socialförvaltningen gemensamt att kommunstyrelsen beslutar om motsvarande resur
ser även för nästa läsår, 2015/2016. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har ökat sitt mottagande av både asylsökande flyktingar och flyktingar 
som har fått uppehållstillstånd. Migrationsverket placerar asylsökande på sina olika an
läggningsboenden. Sedan tidigare finns dessa både i Konga och Ryd, men har under senare 
år kompletterats med anläggningar i Kåranäs, mellan Tingsryd och Väckelsång och i Bli
dingsholm, mellan Ryd och Urshult Många flyktingar, t ex från Syrien, söker sig nu till 
Sverige och det är stor efterfrågan från Migrationsverket av boenden för dessa. Vi upplever 
nu en ny situation där asylsökande flyktingar kan bli placerade i alla våra orter. Det är 
också en stor rörlighet bland flyktingarna där deras första boende ofta är kortvarigt. För att 
ta hand om de nyanländabamen på ett bra sätt och ge dem bra förutsättningar för kom
mande skolgång behöver de inledningsvis få sin undervisning i en sk förberedelseklass. 
Målet med verksamheten är att de här elevema efter ett läsår är integrerade i de ordinarie 
ldassema. Vi har svårt att, i den här situationen, organisera förberedelseidasser på alla våra 
skolor i alla våra sju mier. Den stora rörligheten innebär att om vi skulle ha behov av att 
starta upp förberedelseklass i t ex Väckelsång eller Linneryd så kan underlaget ha försvun
nit några veckor senare. Vi har därför tagit beslut om att ha förberedelseklasser inom 
grundskolan på enbart två orter inom kommunen. Dels i Ryd, med fortsättning på den 
verksamhet vi har där, samt dels i Tingsryd. Detta beslut innebär att alla flyktingar som är i 
behov av förberedelseldass och som inte bor i Ryd skjutsas till Tingsryd. Vi behöver då 
bara organisera den här verksamheten på två orter och förutsättningama för att få personal 
med bra kompetens ökar. En annan fördel är att om familjerna flyttar inom kommunen så 
kan deras barn gå kvar i samma förbereddseldass på Dackeskolan (skulle de flytta till Ryd 
så blir det bättre att de går där). Det är också enklare att organisera skolskjuts till Tingsryd. 
Alla kom_munens skolor möter idag nyanlända elever. Antingen är de kommunplacerade 
med uppehållstillstånd eller asylsökande. W asaskolan i Tingsryd har sedan 2008 ett IVIK-

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsrytl.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

program (Individuella programmet, Internationella klassen) som i och med gymnasiere
formen 2011 bytte namn till IMSPR (Introduktionsprogram, Språkintroduktion) där man 
tar emot nya elever, som är i gyrnnasieålder, med annat modersmål än svenska. Lärcenter 
tar emot vuxna nyanlända som ska läsa SFI. Dessutom planeras får ytterligare mottagande 
av ensamkommande ungdornar i ett nytt boende i Ryd. 

Vissa fårändringar i ansvar mellan stat och kornmun har skett fr.o.m. 2010-12-01. Kom
munen har dock ett fortsatt ansvar att tillhandahålla SFI och sarnhällsinforrnation. Detta 
betyder att kommunen fortsatt möter nyanlända vuxna i skolan. Kommunen har fortsatt 
ansvar får de individer som Arbetsfårmedlingen bedömer har en arbetsförrnåga under 25 % 
samt får det fortsatta mottagandet av ensamkommande flyktingbam. Skolan liar även fort
satt ansvar fåi· de barn och ungdornar som kornmer med sina familjer, både asylsökande 
och de med uppehållstillstånd. 

De nyanlända har särskilda behov av stöd och hjälp för att fungera i skola och annan 
sysselsättning. Många bär med sig svåra trauman efter krigsupplevelser och flykt. 
Samhällets förrnåga att möta de särskilda behoven är helt avgörande för det långsiktiga 
resultatet av de nyanländas integration. 

Förslag på förstärkning 

För att fullgöra vårt ansvarstagande genternot gruppen nyanlända flyktingar föreslås föl
jande förstärkning: 

l. Samordning av mottagandet och av undervisning och studiehandledning på mo
dersmålet med 0,25 åa (175 tkr helår inkl sociala avgifter). 

2. Förstärkning av undervisningen av nyanlända i våra förberedelseklasser med 2,0 åa 
(950 tkr helår inkl sociala avgifter). 

3. Utökning av kuratorstjänst med 0,6 åa (285 tkr helår inkl sociala avgifter) för att 
kunna möta individer i samtal och på så sätt avlasta/fårstärka befintliga kurators
tjänster. 

4. Utökning av skolsköterska med 0,6 åa (285 tkr helår inld sociala avgifter) för att 
kunna bidra med breda, utökade hälsosamtaL 

Arbetet riktar sig i fårsta hand mot Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan samt 
Örrnoskolan. 

Finansieringen, totalt 1.695 tkr görs via kornmunens flyktingkonto, avsatt för ändamålet 
nyanländas introduktion. 

Ärendets beredning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har handlagt ärendet i samråd med Socialförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

1 ingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksådress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 444 09 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

/l 
~ 
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Ärende nr 12 

Svar på remiss gällande 
förfrågan att delta i kommande 
upphandling av speciell reguljär trafik, 
skolskjuts och färdtjänst 

25



Tingsryds 
kommun 

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-05-04 

14 

usterare 

§ 153 

Svar på remiss gällande förfrågan att delta i kommande 
upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och 
färdtjänst 

Dnr 2015/115 531 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommun deltar i upphandling av 

speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. 

Besl{rivning av ärendet 

Länstrafiken Kronoberg har skickat en förfrågan till kommunstyrelsen i 

Tingsryds kommun om huruvida styrelsen vill delta i kommande 

upphandling av speciell reguljär trafik, skolslquts och färdtjänst. 

Socialnämnden och barn-utbildningsnämnden har fått ärendet på remiss via 

samordnare för samhällsbetalda transporter Yvonne Martinsson. Båda 

nämnderna har i beslut ställt sig positiva till att delta i beskriven 

upphandling. 

Beslutsunderlag 

Remiss gällande förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell 

reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst 

Barn-och utbildningsnämnden§ 54, 2015-04-22 

Socialnämnden§ 136, 2015-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds 

kommun deltar i upphandling av speciell reguljär trafik, skolskjuts och 

färdtjänst. 
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Bilaga Ks Au § 153 2015-05-04 

~)C IS.S'/3 

~o r ils ~Jl .. ommun 
Kommunled:öings{iinraltningen 

Yv.on.n.e Martinsspn 
0477 444 ()6 
yvonhe.maitinsson@ting~ryö.se 

1(1) 

Socialnamnden 

Förfrråg<3ln i'i!U olef·l:~ i !mmt"'ritnnde tipphai'Bdling mi speciell reguljär trafil\, 
skols!~jub~ och fät·dtjän~t. 

JB'Ql'sla1,{ tm be$~ut 
l. 'Socla.inämnden önskar ~tt.;ddta i 1w.IYJ..m.and~ ll.ppharrdli.ng. 
2. Rept~sental}tei' t111 presfdi~gJ.·ifpp f~h:dtjtlristMui.cteso.r s~mt aibetsgNPP fiird., 

tj ~nst/SJlikre:80r fastställs 1-1tay rtampdeil z01S·-04-i 4. . . 

Sammanfattning 

Det är mi fjä;n:l~i geiiien.Säi)J-l}).a t1pphän.dHng~rt sow.Lfuis{l'~fikeh.Kro:p.öpetg planerat att 
gen.<>.mf9ta· f länet t;J.Y dy.f! h~r i:ypen l1V1raffk. be pxali;tiska fornts.ättnin.gania ~r allt yä
s'(;}ntligt d~(38;1.1lJna som. t.i.dig&reiDen formella .skillnaden är nu något am1m'lunda gm om 
att region Kronobe1:g har:·biidats. Ai'betet handlar i första 'hand·o1n att finna ~n .samsyn. 
1n~Ilmi komnmnerna öni vi.Ika. i<i'äv som skali ställas i·.upphatidUng~n. byn nyä. upp~ 
handHrrgen slcali boiJa gäll~ .med ttafikst.~rt n· o m :zOl8~ö'7-QI. . 

Besla·iv.Jiing ay ·ärendet 

Fö,rfi:ågan från Län:strafib;iiJ. X0·o1;tob.etg med bilagot . 

.AreiiQetS. ~ei·M.~in~ 

Årendet har .utretts. av sarnordnare sairthällsbetalda transpmter Yvönile Mattinsson, sani.
.råd.lfat skett med söcktichefl(åtä_dila Cadzon. Re,ti.liss l&mnacl til'I unQ.el'~Qlm;:td 2.0~5-
02.-24-, FÖtlängd sva1'stid, t1fl Lä~19t:a.fiken Ki·ottob.ergj ha.t bWsä.i'ts filf 2015-05~01. Be
viUci4 av TllQ1);ias Nils~mil Lät1~t~·?.fiken J~qn,obe:Jig cl'a både sooialnä:mnd o:oh barn.~ooh 
l.].tb1ldningsr{äm.nd skall himla' hantera frågan. 

Kqtil't;tlunstyrelsen 

,n_O~A- -1 c.-.__~ ~ l~ i) ~ 
a,

1 
VQ\ID~ Marh sson 

\)amordnare samhällsbetalda transpci1tet 
l 

. 'iJngs<-yqs)wmmlin 
B~4}l8 
362. 22. 'lu,gsiyd 

besöksadress 
;1'~rgg~~~; :1.2 
Tir!gsi'Yd 

tel,efqn .. . fl)l( 
.o4'!7 441 o o (vx) 0477 313·oo 

.\l-p.ost/Mm~ida 
lqJmnmnen@tings.cyd.~fi 
'W)YW, tingsl'yd.s~ 27



Tingsryds 
kommun 

SAM~TRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 
12-
~ 

Justerare 
;i .'' 
\';. \ l l l \ 
1\ \_..,\ ' 

§54 

Upphandling av skolskjuts 
Dnr 2015/59 623 

Beslut 

l. Bam- och utbildningsnämnden önskar delta i kommande upphandling. 

2. Som representanter i presidiegrupp skolskjuts utser barn- och 
utbildningsnämnden Mikael Andersson (C) som ordinarie och Åke 
Gummesson (S) som ersättare. 

3. Som representanter till arbetsgrupp skolskjuts utser barn- och 
utbildningsnämnden Yvonne Martinsson, samordnare samhällsbetalda 
transporter, som ordinarie och Mats Ingolf, planeringsledare, som 
ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Länstrafiken Krononberg har skickat en förfrågan till kommtmstyrelsen i 
Tingsryds kommun om huruvida de vill delta i kommande upphandling av 
speciell reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. Bam- och 
utbildningsnämnden har fått förfrågan på remiss från kommunstyrelsen för 
yttrande kring huruvida de önskar delta i upphandlingen rörande skolskjuts, 
samt för val av representanter till presidiegrupp och arbetsgrupp. 

MBL-information har ägt rum den 17 april2015. 

Beslutsunderlag 

l. Remiss- Förfrågan att delta i kommande upphandling av speciell 
reguljär trafik, skolskjuts och fårdtjänst, Lämstrafiken Kronoberg, 
2015:-03-19. 

2. Tjänsteskrivelse från samordnare samhällsbetalda transporter Yvonne 
Martinsson, 2015-04-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Nilsson (C) föreslår att Mikael Andersson (C) utses som ordinarie 
representant till presidiegrupp skolskjuts. 

Utdragsbestyrkande 28



Tingsryds 
kommun 

S~~TRÄDESPROTOKOLL 16(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 

Justerare 
i) \ j,n 

tU\ 
l 

§ 54 fortsättning 

Gunilla Svensson (S) föreslår att Åke Gummesson (S) utses som ersättare 
for representanten i presidiegrupp skolskjuts. 

Marie Sohlberg (M) fareslår att Yvonne Martinsson, samordnare 
samhällsbetalda transporter, utses som ordinarie representant till arbetsgrupp 
skolskjuts. 

Marie Sohlberg (M) fareslår att Mats lngolf, planeringsledare, utses som 
ersättare for representanten i arbetsgrupp skolskjuts. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samordnare samhällsbetalda transporter 
Planeringsledare 

Utdragsbestyrkande 
29



~ 1rll_rmg§ryall§ 
~~ ·~ lliDmnmnnmn 

~ Socialnämnden 

Justerare 

1./l/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
f). 

11(18) ~ 

2015-04-14 

§ 136 

§v~n på Jremnss JFöJrfn1gaum aH dlelb n kommande llllppl!un:nd!Ii:rug 
av spedelll r egulijän· trafilii.:, slimliskjnds och fän:UjällJlst 
Dnr 2015/128 SN 050 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden önskar att delta i kommande upphandling. 

2. Som representanter i presidiegruppen färdtjänst/sjukresor utser 
socialnämnden Magnus Carlberg som ordinarie och Marie Fransson 
som ersättare. 

3. Socialnämnden utser Yvonne Mmiinsson som representant i 
arbetsgruppen färdtjänst/sj ukresor 

Beskrivning av ärendet 
Det är nu fjärde gemensamma upphandlingen som Länstrafiken Kronoberg 
planerar att genomföra i länet av den här typen av trafik. De praktiska 
förutsättningarna äJ: allt väsentligt desamma som tidigare. Den formella 
skillnaden är nu något annorlunda genom att Region Kronoberg har bildats. 
Arbetet handlar i första hand om att finna en samsyn mellan kol11111unerna 
om vilka krav som skall ställas i upphandlingen. Den nya upphandlingen 
skall bö1j a gälla med trafikstart från o ch med 2018-07 -Q l . 

Beslutsunderlag 
·Remiss :6:ån kommunstyrelsens ordförande 2015-02-24: Förfrågan :6:ån 
LäJ1strafiken Kronoberg att delta i kommande upphandling av speciell 
reguljär trafik, skolsl<juts och färdtjänst 

Förslag till b eslut 
l . Socialnämnden önskar delta i kommande upphandling 
2. Representanter till presidiegrupp färdtjänst/sjukresor samt 

arbetsgrupp färdtjänst/sjukresor fastställs utav näl1lllclen 2015-04-14. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Carlberg (S) yrkar att som representanter i 
presidiegruppen färdtjänst/sjukresor utser Magnus Carlberg (S) och Marie 
Fransson (M) samt att utse Yvonne Mmiinsson som representant i 
arbetsgruppen färdtjänst/ sjukresor. 

Ledamot Ingrid Johansson (S) yrkar bifall. 

Utdragsbestyrkande 

'i f'\ l r .<Hi. ') l 
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Socialnämndl.en 

.-lb /} Yl t 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-04-14 

§ 136 forts. 2015/128 SN 050 

Beslutet slöekas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Socialchef 
Samordnare samhällsbetalda transp01tei· 

Utdragsbestyrkande 

')AI~fCilt ')j 'l)'\ 

12(18) 1'];. 
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Länstrafiken 2015-02-17 
Brev Kronoberg 

Thomas Nilsson 

Tel: 0470-72 75 55 

Kommunstyrelsen 
Tingsqds kommun 

Förfrågan att delta i kommande upphandling av 
speciell reguljär traflk, skolskjuts och färdtjänst. 

Vid regiondagarna i Markaryd diskuterades den kommande upphandlingen och 

tidsplanen gicks igenom. Under nuvarande avtalsperiod deltar kommuner och 

landsting i den omfattning som framgår av bill. 

Detta är nu den fjärde gemensamma upphandlingen som planeras att genomföras i 

länet av den här typen av trafik. De praktiska förutsättningarna är allt väsentligt 

desamma som tidigare. Den formella skillnaden är nu något annorlunda genom att 

region Kronoberg har bildats. Arbetet handlar i första hand om att finna en samsyn 

mellan kommunerna om vilka krav som skall ställas i upphandlingen. 

Besked önskas således från Er senast 2015-04-12 om ni önskar delta i den 

kommande upphandlingen, se bil2. 

Tidplanen för upphandlingsarbetet framgår av bil3. För att spara tid, under 

förutsättning att ni väljer att delta i upphandlingen, vore vi tacksamma om ni redan 

nu kan lämna besked om vilka representanter ni utsett i de olika arbetsgrupperna i 

bilaga 2. På det sättet sparar vi också tid. De första överläggningarna i arbets- och 

presidiegrupperna framgår också av bilaga 2. Vänligen informera de som utses att 

företräda kommunen om detta. 

Länstra fiken Kronoberg - Videum Science Park o SE-351 96 Växjö 
Telefon: 0470-72 75 50 o Fax: 0470-72 9710 • E-post: kansliet@lanstrafikenkron.se o www.lanstrafikenkron.se 

32



Ett nytt avtal som reglerar samverkan mellan Er och Region Kronoberg genom 

Länstrafiken har också tagits fram och återfinns i bilaga 4. Avtalet sirrivs under vid 

ett senare tillfåll e, när vi är närmare trafikstatt. 

Om ni bedömer att det föreligger behov av diskutera eventuella o Idarheter inför ert 

ställningstagande är ni naturligtvis välkomna att kontakta antingen undertecknad 

eller Clas Carlsson för en ytterligare diskussion. 

Med vänlig hälsning 

Länstrafiken Kronoberg 

-y: ~>---=-
Thomas Nilsson $ 
Trafikdirektör 

2 (2) 

/L 
~ 
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·~ Bilaga 3 

Tid och aktivitetsplan 

16/2 2015 Förfrågan till kommunerna om att delta i upphandlingen 

12/4 2015 Besked från kommunerna om deltagande i upphandlingen samt vilka företrädare som man 

har utsett i de olika arbetsgrupperna. 

Vecka 19 Arbetet i arbetsgrupperna påbö1jas 

7/9 2015 Annonsering om kvalificering 

15/10 2015 Inlämning av ansökan om kvalificering 

15/12 2015 Beslut om kvalificering 

31/3 2016 Arbetet i arbetsgrupperna avslutas 

25/5 2016 Anbudsunderlaget fastställs i Trafiknämnden 

20/6 2016 U dämning av anbudsundetlag 

15/11 2016 Anbudsinlämning 

31/3 2017 Tilldelningsbeslut 

1/7 2018 Trafikstart 
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Följande trafikslag ingår i nuvarande upphandling av skolskjuts/Serviceresor 

~t@t;:f/i).!l~ ~r0tillk.1 [~~ool~tr " .rE •. ·.~1..\ ®uffili@f@JW ~l! R K~ [(~~l., 

Alvesta x x x x 

Lessebo x )( )( x 

Ljungby x x x x 

Markaryd x x 

Tingsryd x x x x 

Uppvidinge x x x x 

Växjö x x x x 

Älmhult 

Region l<ronoberg/LTI< x x 
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Bilaga 2 

Upphandling av trafikslag 

_________ kommun deltar i Länstrafikens upphandling av speciell reguljär 

trafik, i första hand skolskjuts och färdtjänst/sjukresor. Vänligen kryssa för de trafikslag 
som nu är aktuella för er. 

skolskjuts D 
Särskola D 
Mattransporter inom simlan D 
Färdtjänst D 
Omsorgsresor D 
Sjul<resor D 
Andra transporter D 

Vi anmäler följande personer till de utsedda arbets-och presidiegrupperna: 

Presidiegrupp färdtjänst/sjukresor 

Namn 

Presidiegrupp skolskjuts 

Namn 

E-post 

E-post 
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Arbetsgrupp färdtjänst/sjukresor 

Namn 

Arbetsgrupp skolskjuts 

Namn 

Sammanträdestider för: 

Arbetsgrupp färdtjänst/sjukresor, 7 maj kl. 10.00 

Arbetsgrupp skolskjuts, 6 maj kl. 10.00 

Presidiegrupp färdtjänst/sjukresor, 27 maj kl. 10.00 

Presidiegrupp skolskjuts, 28 maj kl. 10.00 

Inlämnat av: 

Namn 

skickas till 

Länstrafiken f(ronoberg 

Att: Clas Carlsson 

P G Vejdes v. 15 Videum Science Park 

352 52 VÄXJÖ 

E-post 

E-post 

\ 6) fL©1 ffi) !§ftrr(QJ f! n D<\ e f(/] 
·~ Kronoberg 

l~ 
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AVTAL 

Mellan .... .. ...... kommun och Region Kronoberg genom Länstrafiken Kronoberg 
(nedan kallad L TK) avseende upphandling och genomförande av Speciell reguljär 
trafik och Serviceresor. 

Bakgrund 

L TK har åtag it sig ansvaret för upphandling och samordning av Speciell reguljär trafik 
och Serviceresor, enligt den av kommunen inlämnade upphandlingsblanketten 
avseende trafikupphandling 2018-01. 

l L TK:s ansvar ingår att genomföra upphandlingen, teckna avtal med entreprenörer, 
svara för fördelningen av transportuppdragen på respektive entreprenör, utbetala 
ersättning till entreprenörer samt tillse att uppdragen under hela avtalstiden utförs 
rationellt och kvalitetsinriktat i enlighet med anbudsunderlaget och detta avtal. 
Arbetet sker i samverkan med kommunen. 

Serviceresor 

1. Kommunen har överfört myndighetsutövning dvs. beslut om färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt registerhållningen över tillstånden till Region Kronoberg 
genom Länstrafiken Kronoberg. Länstrafiken genom 
färdtjänsthandläggningen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i 
enlighet med personuppgiftslagen. l samband med beslut om färdtjänst 
utfärdar färdtjänsthandläggningen ett färdtjänstkort som skickas till den 
berättigade. 

2. Serviceresors beställningscentral, svarar för beställningsmottagning och 
samordning av resorna. Serviceresor svarar för att uppdragen utförs i 
enlighet med gällande lagstiftning, regelverk och taxesystem. 

3. Regelverk för färdtjänst/riksfärdtjänst fastställs av Region Kronobergs 
fullmäktige för berörda kommuner. En samordning mellan kommunerna i 
länet är nödvändig och ett formellt samråd sker mellan berörda kommuner 
innan regelverket fastställs. Regelverk bör revideras vartannat år. 

4. Taxan/egenavgiften för färdtjänst fastställs av Region Kronobergs 
fullmäktige för berörda kommuner. En samordning mellan kommunerna är 
nödvändig och ett formelit samråd sker meiian berörda kommuner innan 
taxan fastställs. Taxan/egenavgiften är kopplad till gällande taxa i 
kollektivtrafiken. 
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5. Serviceresors kostnader fördelas enligt den modell som gäller och som 
fastställdes av Länstrafikens förbundsfullmäktige 1998-04-02, § 5 (bilaga 
1). 

6. Färdjänsthandläggningen redovisar de statistiska underlag som tidigare 
överenskommits. l takt med att !T-stödet utvecklas ökar antalet uppgifter 
som kan komma att redovisas. 

7. Färdtjänsthandläggningen ansvarar för överlämnande av statistik till 
Trafikanalys (nationell insamlingsmyndighet). 

8. Serviceresor ansvarar för resenärers färdtjänstresor i annan kommun dvs. 
tillhandahåller checkar (mot ersättning) alternativt intyg. 

9. Ett särskilt avtal är tecknat mellan parterna avseende myndighetsutövning, 
regelverk, taxor och trafikförsörjningsprogram. 

1 O Region Kronoberg upprättar i enlighet med Lag om kollektivtrafik 
(2010:1065)) 2 kap. 11 §ett gemensamt trafikförsörjningsprogram för de 
samverkande kommunerna. 

Speciell reguljär trafik 
En ny planeringsprocess som också är EU-anpassad råder from dec 201 O. Det 
innebär att tidtabellsskiftet ligger i mitten på december, mitt i skolans läsår. 

11 Ansvarig förvaltning skall lämna preliminära ruttplaneringar samt 
fastställt ramschema till L TK för den abonnerade skolskjutstrafiken 
senast den 30/5 inför varje nytt läsår. Resursåtgång och rutter skall vara 
färdigt före midsommar. För den linjelagda skolskutstrafiken inklusive 
fastställt ramschema, skall detta lämnas till L TK senast den 1/7 året före 
läsårsstarten. 

12 Definitiv ruttplanering skall avlämnas till L TK senast den 5/8 inför varje 
nytt läsår. Nödvändiga förändringar under respektive läsår skall ske efter 
samråd med parterna. 

13 Ansvarig förvaltning utfärdar efter samråd med L TK ordnings
trivselregler och övriga bestämmelser för skoltransporter. Skolan 
ansvarar för att i förekommande fall nödvändiga resurser tillsätts för att 
nAnnmför~ tr~fik~i::ikr::~ nl"h ::~rbAfc!miliAmt;cc-in+ <:li"'I"'A"'+"'hl, +.."'"'"'"''""+e .. v~··-·•••-•_... ~• ...... •••'"'-''"""''u.....,.. ....,u.,'-' .._..._...._, liiiJVIII'-...4.~\,;11~\. CA.\JVV_tJLCA.f.JJO. l.ICA.IIVfJVIl l. 

Kommunen ansvarar för kontakterna mellan skola -elev- hemmet och 
L TK för kontakterna med entreprenören. 
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14 Kommunens grundskolor kan använda avtalet till att även beställa 
annan busstrafik genom Länstrafiken för skol- och aktivitetsresor till 
teatrar, simhallar och andra aktiviteter. Resorna måste tidsmässigt hålla 
sig inom ramen för ordinarie skoldag 

15 Ansvaret för hållplatser framgår av skrivelse 2015-02-12 se bil2. 

16 L TK har huvudansvaret för trafiksäkerheten. 

Allmänna villkor 
17 Detta avtal mellan parterna gäller from 2018-07-01. Om kommunen 

förlänger trafikavtalet förlängs också detta avtal. Avtalet följer 
trafikavtalen. 

18 L TK svarar för inrättandet av servicelinjer eller annan 
anpassad/anropsstyrd trafik, efter samråd med kommunen. 

19 L TK har tidigare förbundet sig att anpassa länets kollektivtrafik och f 
förbinder sig att ytterligare utveckla tillgängligheten och informationen. 

20 L TK fakturerar kommunen månadsvis kostnaderna för 
respektive transportslag. L TK slutredovisar årets kostnader och produktion 
till kommunerna senast den 1 februari. 

21 L TK äger rätt att debitera kommun för de övertidskostnader som uppstår 
hos L TK på grund av ofullständigt eller felaktigt underlag från kommunen. 

22 Tvist rörande tolkningar eller tillämpningar av detta avtal, eller med avtalet 
hörande rättsförhållanden, skall avgöras inför allmän domstol. 

23 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

2015-

kommun ----------------
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Länstrafiken Kronoberg 
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~~ FÖRBUNDSFUL LNÄK T IGE 

:# . 
Länstrafiken Kronoberg 1998 04 02 

§ . 5 Dnr 20/98 

_ Förslag till principer för fördelning av kostnader för Länstrafiken 
Kronobergs b~ställningscentral 

Beredande oraan 

Direktören i skrivelse 980126, 980306. 
Arbetsutskottet i § 23/98. 
Förbundsstyrelsen i § i 3/98. 

Beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer principer för fördelning av 
kostnader för Länstrafiken Kronobergs beställningscentral i 
enlighet med upprättat PM 980126. 

Blod 

6 
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Onr 2d/c;p. 

LÄNSTRAF/KEN 
KRONOBERG 

98 01 26 
Lofon'r 15 l 

Förslag till principer för fördelning av kostnader för Länstrafiken 
Kronobergs beställningscentral 

Kostnaderna för beställningscentralens verksamhet delas upp i direkta 
kostnader för transporter och i övriga kostnader för drift av· 
beställningscentral en. 

Direkta kostnader för transporter 

Med direkta kostnader för transporter menas de ersättningar som 
utbetalas till trafikentreprenörerna för utförda transporter. 

Varje uppdragsgivare betalar den del av transportkostnaderna som 
avser de transporter som uppdragsgivaren ansvarar för. Avdrag skall 
göras för de egenavgifter som tillhör respektive uppdragsgivare. 

Beställningscentralen svårar för att kostnaderna för respektive transport 
fördelas på rätt uppdragsgivare samt att fördelning av 
transportkostnaderna görs mellan uppdragsgivarna för de transporter 
som har resenärer från flera uppdragsgivare. Denna fördelning skall ske 
i förhållar.Jde till respektive uppdragsgi.vares andel av transporten. 

Övriga kostnader för drift av beställningscentralen 

Med övriga kostnader för drift av beställningscentralen menas 
beställningscentralens samtliga kostnader exklusive transportkostnader, 
såsom t ex personalkostnader, lokalkostnader, avskrivningar av 
inventarier, telekostnader, förbrukningsmateriel etc. 

De övriga kostnaderna för drift av beställningscentralen fördelas på 
uppdragsgivarna på följande sätt: 

Dels en fast ersättning mqtsvarande 4 kr per invånare och år. 
Landstinget Kronobergs ersättning baseras på antaiet invånare i 
Kronobergs län och respektive kommuns ersättning baseras på antalet 
invånare i respektive kommun. Invånarantalet den 31 december året före 
ligger till grund för fördelning under det innevarande året 

' ~ 
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LÄNSTRAFIKEN 
KRONOBERG 

Dels en rörlig ersättning som baseras på antalet utförda beställningar 
som beställningscentralen administrerar för respektive uppdragsgivare. 
Med beställning avses en enkelresa för en person (samt eventuell 
ledsagare/medföljande) oavsett om transporten samordnas med andra 
resenärer. Förfrågningar etc som ej lett till en beställning medräknas ej. 

Respektive års rörliga ersättning slutregleras med uppdragsgivarna efter 
respektive årsskifte när årets totalkostnad är känd enligt följande modell: 

övriga kostnader för drift av beställningscentralen 
Avgår: Fast ersättning (per invånare) 
Återstår: Total rörlig ersättning 
Antalet beställningar under året 
Rörlig ersättning per beställning att fördela 
per uppdragsgivare 

MKR 
-MKR 

:::MKR 
st 

kr/st 

Bes.täflningscentralens reglering av kostnaderlintäkter med uppdragsgivarna 

Varje uppdragsgivare erlägger ersättning till beställningscentralen fr o m 
den dag då de transporter som uppdragsgivaren ansvarar för börjar 
utföras i beställningscentralens regi. 

Beställningscentralen sl\all månadsvis fakturera uppdragsgivarna för 
centralens samtliga kostnader. Vissa kostnader a-contofaktureras av 
centralen för att kvartalsvis slutregleras med respektive uppdragsgivare. 

På samma sätt som för Länstrafiken Kronobergs övr'iga verksamhet skall 
kostnader och intäkter för beställningscentralen regleras mellan de olika 
uppdragsgivarna på så sätt att verksamheten över tiden varken , 
genererar överskott eller underskott Reglering mellan åren skall dock 
kunna ske på samma sätt som gäller vid underskottsfördelningen för 
övrig kollektivtrafik (slutligt budgetöverskott/budgetunderskott år 1 
regleras år 3). 

l 
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2015-02-12 
Bilaga 2 

Ansvarsfördelning hållplatser skolskjutstrafik. 

Hållplatser Linjetrafiken. 
Skolskjuts som utförs i den ordinarie linjetrafiken ansvarar väghållaren för 
hållplatsen, Länstrafiken Kronoberg ansvarar för hållplats stolpen och det som är 
monterat på stolpen (tidtabeller toppskylt) placering av hållplatser bestäms av 
Länstrafiken i samråd med väghållaren. 

Hållplatser abonnerad skolskjuts. 
Hållplatser abonnerad skolskjuts ansvarar respektive kommuns skolförvaltning för att 
skolskjutshållplatserna är rätt placerade även med hänsyn till trafiksäkerheten. 
Samråd sker mellan skolförvaltningen och Länstrafiken Kronoberg. 
Hållplatser i den ordinarie linjetrafiken kan även användas i abonnerad 
skolskjutstrafik. 

Anthony Danielsson 
Länstrafiken Kronoberg 
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Ärende nr 13 

•• 
Andring i kommunstyrelsens 
delegationsordning 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 8 

14.. ~Tingsryds 
l · kommun 
~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-20 

Justerare 

§ 131 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Dnr 2015/20 l 002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen reviderar kommunstyrelsens delegationsordning i 
enlighet med bifogat förslag. 

2. Kommunstyrelsen upphäver befintlig delegationsordning för 
personalärenden, senast reviderad 2015-04-13, § 100. 

Beskrivning av ärendet 

I januari 2015 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett kultur- och 
fritidsutskott samt ett personalutskott under kommunstyrelsen 
(kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26). Utifrån detta finns behov att ändra 
i kommunstyrelsens delegationsordning, för att anpassa denna utifrån de nya 
utskottens uppdrag. 

Kanslichef Garo Lorfalk har tagit fram förslag till delegationsordning och 
föreslår samtidigt att delegationsordning för personalärende införlivas i detta 
dokument. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichef Garo Lm'falk, 2015-04-14 

Delegationsordning, kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

l Utdragsbestydiande 
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Bilaga Ks Au § 131 

r:.:1 Tingsryds 
~kommun 

2015-04-20 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Kommunledningsförvaltningen 2015-04-14 

Garo Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet 
med bifogade förslag. Kommunstyrelsen beslutar även att upphäva befintlig delegat
ionsordning för personalärenden i Tingsryds kommun, fastställd av kornmunstyrelsen 
2014-09-15. 

Beskrivning av ärendet 
I j anum·i 2015 beslutade kommunfullmäktige att imätta ett kultur- och fritidsutskott 
samt ett personalutskott under kommunstyrelsen (Kf2015-01-26, § 10). Utifrån detta 
finns behov att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning, för att anpassa denna 
utifrån de nya utskottens uppdrag. 

Unde1ieclmad har tagit fram förslag till delegationsordning och föreslår att kommunsty
relsen antar denna, samtidigt som befintlig delegationsordning för personalärenden upp
hävs. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo L01Jalk, genom att förslag till reviderad dele
gationsordning för konununstyrelsen har tagits fram. I beredningen har även kultur- och 
fritidsutskottets ordförande, kultur- och fritidschefen samt personalchefen deltagit. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen 
Samtliga förvaltningar och bolag 
Ledamöter i kultur- och fritidsutskottet 
Ledamöter i personalutskottet 

- iUJ~~ 
GaroLoc; 
Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
l<ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Dokumenttyp 
Kommunal 
fö rfattningssamling 

Dokumentansvarig 
Kanslichef 

Senast rev iderad 
2014-08-18 

Delegationsordning 

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

Fastställd 
Kommunstyrelsen 
2009-01-16, § 5 

Diarienummer 
2008/546 002 
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Deleg4§ttionsordning för kommunstyrelsen 

1. Administrativa ärenden 

Nr Äretnde Delegat Anmärkning lagrum 

1.1 Hant1ering av allmänna handlingar 
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av Kanslichef Att lämna ut en handling är att 2 kap 14 §TF 
allmän handling till enslåld eller annan betrakta som verkställighet. 6 kap. OSL 
myndighet samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enslåld 

1.2 Penson uppgiftslagen 
Fullgöra de uppgifter som ankommer på Kanslichef Personuppgiftsansvarig är PuL 
personuppgiftsansvarig i den mån det inte respektive nämnd och styrelse. 
ankommer på personuppgiftsombud 

1.3 Överklagande 
Prövning om överidagande inkommit i rätt tid Kanslichef Om ett överklagande felal<:tigt 24 §FL 
enligt förvaltningslagen samt beslut om inlcommit till kommunen ska det 
avvisning omgående vidarebefordras till 

rätt instans. 

1.4 Omlbud och delgivning 
Befullmälctigande av ombud att föra kommlmens K.ommlmstyrelsens 
talar1 ilnför domstol eller liknande myndigheter ordförande (kommunchef) 
samt vid förrättningar av olika slag 

Utse ombud att företräda kommlmen vid olika Kommlmstyrelsens 
stämmor o.d. ordförande 
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Mottaga delgivning Korrnmmstyrelsens 
ordförande, korrnnunchef, 
avdelningschef, registrator 

1.5 information 
Tillstånd att använda korrnnlmens vapen Informationschef Lag (1 970:498) om 

skydd för vapen och 
vissa andra officiella 
beteckningar 

1.6 Hemvärn 
Yttranden om antaganden av hemvärnsmän Korrnnlmstyrelsens 

ordförande 

1.7 Brådskande ärenden 
Brådskande ärenden där korrnnunstyrelsens e±lef Korrnnunstyrelsens eller 6 kap 36 kap KL 
k:eff>-..m-:.mstyrslssns arbetsutskotts beslut inte kan utskottets ordförande 
avvaktas 

Yttrande till länsstyrelsen gällande tillstånd att Korrnnlmstyrelsens 18 §kamera-
bmka övervakningskamera eller lilmande arbetsutskott övervalmingslagen 

(2013 :460) 
Besluta om yttranden i brådskande fall då Kommunstyrelsens Jfr 6 kap 34 § KL 
korrnnlmstyrelsens beslut inte kan avvalctas arbetsutskott 
(gäller inte yttranden vid överldaganden) 

1.8 Avtal 
Undertecknande av avtal, förbindelser, andra Kommunstyrelsens eller 
handlingar och slaivelser som beslutas av utskottets ordförande 

\~ 
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kommunstyrelsen 

Undertedrna avtal och andra rättshandlingar F örvaltningschef, I övrigt betraktas det som 

avseende löpande ärenden inom det egna avdelningschef verkställighet att den som har 

verksamhetsområdet delegation på att ingå avtal också 
undertedmar detsamma. 

1.9 För1troendevaldas kurser, konferenser o.d. 
Beslut om deltagande i kurser, konferenser o.d. Komrm.mstyrelscns p eltagande i kurser, konferenser 

för samtliga utom kommunstyrelsens eller arb ctt~tskott o.d. mer än 2 dagar beslutas av 

utskotts ordförande. Max 2 dagar Kommunstyrelsens eller kommunstyrels~ 

utskotiets ordförande 
Kemnr..mstyrclsens ordförande mer än en vecka Kommunstyrelsens 

arbets-.._::t:skott 

1.10 Arvodesregler 
Tolkning och tillämpning av arvodesregler för K.ommlmstyrelsens 
förtroendemän i ärenden av principiell betydelse arbetsutskott 

Tolkning och tillämpning av arvodesregler för Personalchef 
förtroendemän i ärenden av mindre betydelse 

1.11 Lotterier 
BeviUa lotteritillstånd och lotteriregistrering Kultur- och fritidsutskotten Lotterilagen 
enligt lotterilagen (1994: 1 000) 

1.12 Lokaluthyrning 
f~~lma avtal ~m nyttjandetider vid idrotts- och A vdelningsch~ 
fntidsanläggnmgar samt konse1i- och 
konferenslokale1f 

~~ 
53



5 (26) ~~ 
2. Ekonomiärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

2.1 Omfördelning av budgetmedel 
Omfördelning av budgetmedel inom ramen för Kommlmstyrelsens 
en verksamhet (lmderstigande 2 positioners arbetsutskott 
ansvar och verksamhet) 

Omfördelning av medel ur centralt anslag för Ekonomichef 
löneökningar 

2.2 Likvida medel samt donationsfonder 
Placering av medel Ekonomichef 

(bitr. ekonomichef) 
Placering av donationsmedel Ekonomichef 

(bitr. ekonomichef) 
Utdelning från donationsfonder Resp. kommitte 

2.3 lån 
Placering av lån sker inom ramen för kommlmens fmanspolicy 
Upptagande av nya lån inom den av Ekonomichef 
kommlmfullmäktige beslutade låneramen samt 
förändringar i den befintliga lånestocken, såsom 
konvertering, långivarbyte eller liknande. 

Underskrift av skuldebrev Ekonomichef med 
kontrasignering av ekonom 
(bitr ek.chef) 

Underskrift av övriga handlingar avseende lån Ekonomichef 

,,~ 
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l 

2.4 Borg,ensåtaganden 
Beslut om borgen och borgensram fattas av kommunfullmäktige. 

l 
Till koncernföretagen: 
Beslut om borgen inom av kommunfullmäktige Ekonomichef (bitr ek. chef) 

fastställd borgensram 

Underskrift av borgensförbindelse Ekonomichef 

Till övriza: 
Underskrift av borgensförbindelse Kommtmstyrelsens ordf 

(ekonomichef) 

2.5 Avskrivningar 
Beslut om bokföringsmässig avslaivning av l 
fordringar: 

Understigande 'l4 basbelopp per gälderräT Kommunchef 

Understigande Yz basbelopp per gäldenär Ekonomichef 

Överstigande Yz basbelopp per gäldenär Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2.6 Externa medel 
Ansökan om externa medel för beslutade projekt- Kommunstyrelsens Ej förpliktande ansökningar om 
och utvecklingsarbeten, t. ex. stats- och EU- arbetsutskott externa medel betraktas som 
bidrag (medfinansiering) verkställighet. 
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2.7 Kommunal medfinansiering av EU-projekt 

Finansieringen ska beslutas inom ramen för gällande anslag. 

Understigande l basbelopp Kommunstyrelsens 
ordförande 

Överstigande l basbelopp Komnllmstyrelsens 
arbetsutskott 

2.8 Tillfälliga lån inom EU-projekt 

Beviljande av tillfälliga l~m inom ramen för EU- Kommlmstyrelsens 
projekt arbetsutskott 

2.9 Allmänna bidrag 
Bidrag till föreningar, aktiviteter, uppvaktningar Komrmmchef 
o.d. upp till lO 000 kr inom ramen för beviljat Kommunstyrelsens 
anslag (kommtmchefens och kommlmstyrelsens ordföra11de 
ordförandes förfogandemedel) 

Beslut om allmän annonsering, marknadsföring Kommtmstyrelsens 
m.m. av kommunen upp till l basbelopp (utöver ordförande 
budgeterade medel) Kommtmchef 

Bidrag till studieorganisationer enligt antagna Kultur- och fritidsutskotie~ Kof § 36/2004 
riktlinjer för verksamhetsbidrag och riktat bidr~ 

!Bidrag till samlingslokalägande föreningar, Kultur- och fritidsutskottet !(of§ l 0/2006 
enligt fastställda riktlinjet 

Bidrag till föreningar, avseende sta1ibidrag, Kultur- och fritidsutskottet Vid lokal- och driftsbidrag ska Allmänna 
!okalbidrag, aktivitetsbidrag, lokalen vara godkänd av bidragsbestämmelser 
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ledarutbildningsbidrag, bidrag till förfogande Kommunstyrelsen 2008, antagna av 
samt bidrag till drift av egna anläggningar. fullmäktige (Kf § 

118/2008) 
Besluta om förskottsutbetalning av beviljat l!_(ultur- och fritidsutskottet Omfattar endast beslut som 
bidra a b. 

delegerats till kultur- oc,b 
fritidsutskottef 

l 

~idrag till underhåll och renovering av Kultur- och fritidsutskottd Kof § 66/2008 och 
kulturföreningars, samlingslokalägande 
föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars 

Ko f§ l 03/2008 

~okaler, till ett högsta b~RP .... 91.11 lO 000 
kr/tillfälle 

l 

2.10 Atte!s.tanter 
Utse beslutsattestanter enligt gällande Ekonomichef 
attestreglemente 

Utse ersättare för viss tid avseende rätt att Avdelningschef 
beslutsattestera fakturor (ekonomichef) 

2.11 leasing och hyra 
Beslut om leasing/hyra mer än 2 år Ekonomichef 

(bitr. ekonomichef) 

2.12 Kassation och försäljning 
Beslut om kassation och försäljning av egendom Avdelningschef, IT strateg 
som inte längre kan användas i förvaltningens (ekonomichef) 
verksamhet 
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2.13 skadestånd 
Beslut i civilrättsliga skadestånds- och Kommunchef A vs er inte arbetsrättsliga 

ersättningsärenden understigande Yz basbelopp skadestånd. 

3. Upphandlingsärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

3.1 Fullmakt 
Lämna fullmakt att för kommunens rälening 
upphandla ramavtal gällande vara eller ijänst 

Kommunstyrelsens Gäller även då SKL Kommentus 
Lämna fullmakt att föra kommlmens talan vid ordförande Ink:öpscentral eller 
överprövningsärenden av länsgemensamma Kammarkollegiet genomför hela 
upphandlingar upphandlingen 

3.2 Kravspecifikation 
l Kommunledningsförvaltningens upphandlingar Kommunstyrelsens Med kommunövergripande 

samt kommunövergripande upphandlingar arbetsutskott upphandlingar avses upphand-
lingar som rör mer än en nämnd. 

Beslut om godkännande av underlag för 
upphandling (laavspecifikation) gällande vara Samråd ska vid behov ske med 
eller tjänst överstigande gränsen för upphandlaren. Se Inköps- och 
direktupphandling upphandlingspolicy för 

Tingsryds kommun, gällande 
beloppsgränsen för 
direktupphandling 
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3.3 Anteagande av leverantör 

Beslut om antagande av leverantör i ärende om Gäller även då upphandling genomförts via 

upphandling av vara eller tjänst: direktupp handling. 

Komxmmledningsförvaltningens upphandlingar Kommunchef Gäller även beslut om att avbryta 
A v delningschef en upphandling. 

Gäller inom budgetramarna; 
skulle värdet överstiga 
budgeterade medel ska ärendet 
lyftas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kormntmövergripande upphandlingar Kommunchef Gäller även beslut om att avbryta 
(Ekonomichef) en upphandling 

3.4 Teckna avtal som genererats ur en upphandling 
Kommtmledningförvaltningens upphandlingar 

Upp till 50 basbelopp/upphandling Kommunchef, 
A v delningschef 

Överstigande 50 basbelopp Kommunstyrelsens 
ordförande 

K.ommtmövergripande upphandlingar Kommunstyrelsens 
ordförande 

3.5 Öve~rprövningsärenden 
Undertecknande av svar till förvaltningsdomstol Avdelningschef Samråd ska ske med 

kommunjuristen 
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3.6 Avropa från ramavtal 
2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp Komrmmchef Avser avrop från t.ex. 
är verkställighet) A v delningschef Länssamverkru1, SKL 

Kommentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet 

Löpande anskaffningsbeslut som 
följer ramavtal, 
direktupphandlingar rälmas som 
verkställighet. Ansvar och 
befogenheter i detta hänseende 
regleras genom attestlistan. 

3.7 Överstigande 50 basbelopp/avrop Kommunstyrelsens 
ordförande 

4 Konst 

Nr. Ärende Delegat Anmärkn ing Lagrum 
4.1 !Besluta om utställningar i biblioteken och andra ~(ultur- och 

kommunala lokaler lfritidsutskottet 

4 .2 Jnköp av konst från utställningar inom ramen för Kultur- och 
budgeterade medel fritidsutsko~ 

4 .3 IBidrag srunt inköp av konst, musik, teater. ~(ultur- och 
~fotografier, dans, folkbildning, museiverksamhet fritidsutskottet 
bch andra kulturella sektorer, inom ramen för 
budgeterade medef 

,, ....... 
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Nr. 

5.1 

5.2 

12 (26) ~ 

Person a lär e n d e n 

!KOmmunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal 

Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

Inrättande av tjänster 
a) Inrättande av tjänster och/eller förändring av tjänster sker i samband med att fullmäktige antar årsbudgeten. För delegation enligt nedan 
gäller att beslut om finansiering måste vara klar, armars måste ärendet behandlas i kommunfullmäktige. 

b) Delegationsbeslut kan inte förläng~på samma nivå. Den totala tiden avgör var ärendet ska avgöras. 

c) Delegationsbeslut om bemam1ing. dvs. vem som ska besluta om anställningy å inrättade vakanta tjänster finns under rubriken 
Anställning 

Nytillsättningar av tjänster som inte kan vänta på budgetbeslut får ske Qå följande sätt: 

iför tjänster från 6 månader och däröver ~(ommunstyrelsens 
[JJersonalutskoH 

iFör tjänster .!:!12P till 6 månader Förvaltningschef 

E9!· tjänster ugp till 3 månader Resultatansvari~ 

Anställnin~ 
a) Alla delegater är skyldiga att kontrollera om någon har företrädesrätt till nyanställning och att kontinuerligt samråda med 
personalavdelningen i rekryteringsfrågor. 

,,~ 
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5 .2. ~ 

5.2.2 

5.2.3 

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

Anställning av alla förvaltningschefer (utor 
kommunchef), avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen samt bygg- och 
miljöchefen 

Anställning av chefer och arbetsledare 

Övriga anställningar 

~(ommunstyrelsens 
[personalutskot1l 

Förvaltningschd' 

Avdelningschef. rektorer 
och områdeschef 
( förval tningschef) 

Vid anställning av 
orvaltningschef hos mmm 

nämnd än kommunstyrelsen ska 
samråd ske med nämnden. 

(ommunchef anställs ~ 
kommunstyrelsen. 

~nligt kommunens 
rekryteringspolicy ska 
!Personalavdelningen vara med 
vid all rekrytering av chefer och 
arbetsledare. 

örvaltningschefen ska samråda 
1111ed sin nänmds presidium om 
mr tillsättning av rektorg 
avdelningschefer och 
områdeschefer ska gå till. 

Finns inte avdelningschef, rektor 
eller områdeschef inom en 
förvaltning ligger rekryteringen 
[på förvaltningschefen. 
nom skolområdet har 

f laneringsledaren ansvar för 
samordning av anställning inför 
terminsstarten. Slcolans delegater 
ska samråda med 
f laneringsledaren före beslut. 
Skolchefen kan utse mman 
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tjänsteman att ha dem1a uppgift. 

5.2.4 Anställningar pga. beslut från Arbetsförmedlingen. Personalchef 

Anställningsfrämjande åtgärder som 
kostnadsmässigt belastar centralt konto 

5.3 Organisationsfrågor 
a) Beslut om sammanslagning av förvaltningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fullmäktige . Vid beslut om 
·start av ny verksaml1et som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och som varar mer än l år ske~ 
beslut i fullmäktige även ond inansieringen äi· klar. 

b) Förvaltningschef ska smm·åda med sin nämnd om hur informationen ska ske i frågor där förvaltningschefen fattar beslut. Innan ett 
ärende behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott och det inte kommer från kommunstyrelsens egen förvaltning. ska det beredas i nämnd. 
När ett organisationsärende nått kommunstyrelsens arbetsutskott gör en p..2..litisk prövning av __på vilken beslutsnivå som ärendet ligger. 

5.3.1 Beslut om redm1 finansierad förändring av Kommunstyrelsens !Principiella beslut och beslut av 
verksamhet upp t.o.m. förändringar mellan enheter arbetsutskott r örre vikt fattas alltid av 
(skolor. servicehus samt avdelningar inorr[ _ <:mmnunfullmäktige 
förvaltningen o.d.). Beslut om nedläggning av 
enhet/ enheter 

5.3.2 Beslut om redan finansierad verksamhet upp till Förvaltningschef 
förändringar inom respektive enhet (lokal sko_ill. 
[okalt servicehus samt avdelning inom, 
förvaltningen o.d.) 

5.4 Anstä llnin!:tens upphörande 
5.4.1 IPå den anställdes egen begäran att godkärma Den som har 

entledigandet med iakttagande av gällande anställningsrätten på 
UQpsägningstid befattningen 
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5.4.2 l Eörkmining av lDJ_psägningstiden 

5.4.3 Shiftlig varning 

5.4.4 l Avstängning 

5.4.5 Uppsägning_.Qga. personliga skäl 

5.4.6 l Beslut om att arbetsbrist enligt LAS llRPStår ~ 
verksamheten 

5.4.7 l Uppsägping_Qga. arbetsbrist 

f örvaltningschef 
~(ommunchefen för bygg
och miljöchefenl 
(ommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

Förval tningschefl 
Kommunchefen för bygg
och miljöchefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
milj öavdelninge 

Samråd ska ske med 
personalchef 

Förvaltningschefl l Samråd ska ske med 
[(ommunchefen för bygg- .Q_ersonalche 
och miljöchefe 
(ommunchefen för 
anställda på bygg- ocl 
1p iljöavdelningeril 

f örvaltningschef 
Kommunchefen för bygg
och miljöchefen 
(ommunchefen för 
anställda på bygg- och 
milj ö avdelningen 

espektive nämnd 

IF örvaltningschef 

Samråd ska ske med 
personaich e 

Samråd ska ske med 
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Kommunchefen för bygg- !Personalchef 
och miljöchefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- o.E.!J, 
miljöavdelningen 

5.4.8 Avskedande Kommunstyrelsens Samråd ska ske med 
personalutskotl ru:rsonalche~ 

5.5 Tjänstledighet 
Se även anyj.sningar om tjänstledighet 

Tjänstledighet ska enbmi beviljas om det kan ske utan men för verksamheten 

5.5.1 ffjänstledighet med lön 

Beslut om tjänstledighet med Lön Personalchefen 

5.5.2 Tjänstledighet vid konferenser, kurser och 
studier med lön eller del av lön 

[(urser och konferenser 1dJ2P....illl en vecka Närmaste chef 

~edighet vid utbildning med lön understigande 22 ~ örvaltningschef 
arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare och 22 (omn:-t~~chefen för bygg-
arbetsdag~er kalenderår för övriga arbetstagare och milJochefen samt för 

r nställda på bygg- o.E!J, 
J1ilj ö avdelning~ 

5.5.3 Tjänstledighet utan lön 
Översti;;;ande en månadl f örvaltningsche~ 

~~ 
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~(mmnunchefen för bygg-
och milj öavdelningE! 
Kommunchef för 
anställda 

l Understigande en månad 
Närmaste chef 

5.5.4 Tj änstledighet utan lön för att J?rÖva annat 
arbete 

Överstigande 12 månader 
f-mmnunstyrelsens 
a:2ersonal utskott 

Förvaltningschef 
lUnderstigande 12 månader Kommunchefen för bygg-

och miljöchefen samt för 
anställda på bygg- och 
[pi~ öavdelningen 

5.5.§ Övriga tjänstledigheter r e anvisning om 
j änstledigheter 

6.6 Lag och avtalstrågo rr 
5 .6.1 f-eglering av frågor rörande förhållandet mellarL Kommunstyrelsens 

kommunen som arbetsgivme och dess arbetstagme rgersonal utskoif 
genom lag eller kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen 

5.6.2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchefen efter 
sanu·åd med 
Eersonalutskottets 
ordförande 
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5.6.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande Kommunstyrelsens 
r 

~agstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller personal utskott! 
11-12 §§och 38 §lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

5.6.4 iFörhandlingar enligt 11-12 §§och 38 §MBL p en tjänsteman som är 
ansvarig inför sin nämnd i 
denna typ av frågor har 
r en skyldighet ati MBL-
örhandla. Om 

beslutanderätten har 
delegerats till tjänsteman 
har hon/han även 
skyldighet att MBL- l 
rörhandla 

5.6 .5 Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens 
personal utskot1J 

5.6.6 A v göra frågor om tolkning och tillämpning av Ko mm unstyreisens r 
~ agar, avtal och andra bestämmelser rörande personal utskott! 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

5.7 Löneöversynsförhandlingar 
a) Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för gruppema kommunchef/förvaltningschefer och avdelningschefer inQID 
~mmunledningsförvaltningen samt övrig personal för sig inom hela kommunen. 

~) Löneöversynsförhandlingar och fastställande av lönen för: 
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5.7.1 iKQmmunchefen Kommunstyrelsens 
ordförande 

5.7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer L Kommunchefull 
kommunledningsförvaltningen samt bygg- och 
rrtilj öchefen 

5.7.3 Övrig _gersonal Personalchefen Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef och/eller 
avdelningschet' 

5.8 Löne- och pensionsförmåner 
5.8.1 ~ön e- och 12ensionsfrågor av _principiellt slag Kommunstyrelsens 

.12.ersonalutskotl 

5.8.2 F ör kommtmchefen Ko1mnunstyrelsens 
ordförande 

5.8.3 f ör förvaltningschefer, avdelningschefer i T(ommunchefen 
~communledningsförvaltningen samt bygg- och 
miljöchefen 

5.8.4 IE..Q_r övriga Personalchefen, som kan 
vidaredelegera med 
anv1smngar. 

5.9 Omplaceringar 
5.9.1 OmplaceringJ:!PR till 18 månader (medicinskt r ersonalspecialist med 

betingade) ansvar för 
omplaceringskonto11 
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5.9.2 Övriga omplaceringar av förvaltningscheferL- Kommunchef 

avdelningschefer i kommunledningsförvaltningen 
samt bygg- och miljöchefen 

5.9.3 Övriga omplaceringar Förvaltningschef Samråd ska ske med 
Kommunchefen för bygg- [JJersonalcheff 
och miljöavdelningens 
anställda 

5.10 Bisyssla 
5.10.1 Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i Gnligt gällande riktlinjer Samråd ska ske med 

kommunen. ärmaste chef. Vid förvaltningsch et' 
oenighet om bisyssla ska 
upphöra avgörs ärendet av 
~ommunstyrel ~ens 

ers o n al utskott 

5.11 Arbetsmiljö 
5.11 .1 Ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningskontor Förvaltningschef med rät1l Arbetsmilj ö lag 

enligt 3 kap~rbetsmiljölagen att fördel a._ (1977 :1160) 
arbetsmil~ppgifter 
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21 (26) '~ Särskilt om bygg- och miljöavdelningen 
IFör att säkerställa att inte jävssituationer uppkornmer rörande bygg- och miljöavdelningen har förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, i enlighet med vad som stadgas i de1ma delegationsordning, en begränsad rätt att beslutm ersonalfrågor som 
rör bygg- och miljöavdelningens chef och anställda. 

Ersättare 
Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande får 
beslut fattas av kommunstyrelsens vice ordförande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef 
Vid förfall för kommunchef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av kommlmstyrelsens ordförande. Varje överordnad chefhar minst 
samma befogenhet som lmderställd personal. 

Bilaga l 
Rilctlinjer för delegation 

Bilaga 2 
Lista utvisande namn på vissa befattningshavare 

\\'
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Bilaga 1 

Riktlinjer för delegation 

Revideringar 

Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Syftet med delegation 

Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaldär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 
frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara ett vilctigt medel för att 
förbättra servieen och effelctiviteten inom förvaltningen. 

Nämndens ansvar 

Varje nämnd beslutar själv inom de ramar som lagen anger vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till en anställd hos 
kommlmen. Detta är bl.a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden 
kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. En nämnd kan när som helst återkalla delegation. Det kan göras generellt men 
det kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan 
tänk:as förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vild och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden 
har dfu·emot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

Delegation 

Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 
fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överidagas på samma sätt. 
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. A v 6 kap 3 3 § KL följ er att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till: 

e ett utskott till nämnden, t. ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium) 

e en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), t.ex. ordförande. 

e en anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 

\\~ 
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Det går inte att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (t. ex. en beredning) eller till en gmpp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation. 

Delegationsförbud 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 34 §KL): 

<~~ ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

<!Il framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats, 

~~~ ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 

~~~ vissa ärenden som anges i särskilda fcireskrifter. 

För den som är beslutsdelegat innebär detta att, trots att beslutanderätten är överförd till delegaten, varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det 
sig att ett ärende utvecldar sig till att innehålla någon del av delegationsförbudet, måste nämnden kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för 
ärendet tillbaka till nämnden. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överidaganden av beslut som nämnden i dess helhet har fattat. 
Däremot är delegation möjlig om det överldagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som 
fattat det överldagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden ska hålla sig underrättad om hur delegationsuppdraget 
utövas kan det emellertid fim1as skäl att inte delegera befogenheten att avge yttranden. 

Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller också uttrycldiga delegationsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens 
principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från nämnden. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Av 6 kap. 35 §KL framgår det att beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning 
detta ska ske. Det finns två skäl för detta. För det första har nämnden alltid det övergripande ansvaret för nämndens verksarnhet. Nämndansvaret 
sammanfaller med revisionsansvaret. Nämnden har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär 
det en rättssälcerhet för den beslutet berör. När ett delegationsbeslut rapporteras tillbaka till nämnden, tas rapporten till protokollet vid 
nästföljande nämndsammanträde. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla börjar överldagandetiden att löpa. 
Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av 
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beslutet. Beslut som är vidaredelegerade från förvaltningschef återrapporteras tillbalca till denne, för anmälan till nämnden. Förvaltningschefs 
beslut anmäls direkt till nämnden. 

Kompletterande beslutsdelegation 

I viss speciallagstiftning (t. ex. L VU och L VM) får en nämnd uppdra åt ordföranden- eller en mman ledamot som nämnden har utsett- en 
kompletterande beslutanderätt på nämndens vägnar. Denna möjlighet finns även enligt kommunallagen (6 kap. 36 §). Till skillnad mot 
beslutanderätt genom delegation är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av nämnden eller delegat inte går 
att avvalcta. Det rör sig alltså här om ärenden som olmdgängligen måste avgöras. Vilka beslut som km1 delegeras och om det finns några 
begränsningar framgår inte av lagtexten. Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt de1ma bestämmelse med hänsyn till ärendenas 
art finns inte. Den här möjligheten till delegation till ordförande har betydelse bl.a. vid överldaganden, yttranden vid överidaganden samt begäran 
om inhibition. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 36 §KL ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

I delegationsordningen bör ersättare för delegat vid t. ex. sjukdom och semester utses. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till 
någon annan utan nämndens uttrycldiga tillåtelse. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller 
inte. Om ett sådant beslut överidagas kan en förvaltningsdomstol upphäva beslutet och återförvisa det till nämnden. 

Vidaredelegation 

I 6 kap. 37 §KL finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Denna möjlighet har införts för att liDderlätta utveclding av målstyrning av 
verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef rätt 
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningscheffår endast använda sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt 
att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut. 

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef Någon uttrycldig skyldighet för förvaltningschef eller 
delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna 
vidaredelegation. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som förvaltningschef Dessa kan även föregripa ett beslut 
genom att ingripa i ärendet och överta beslutsfattandet. 

Om en nämnd med stöd av 6 kap. 33 §KL uppdrar åt en anställd att besluta å nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de 
som utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas (6 kap. 38 §KL). Nämnden får 
också föresicriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. 
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Lämplig beslutsnivå 

Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegationen, men det innebär inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet, t.ex. till 
handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt ur verksarnhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens 
kompetens och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karalctär för den enskilde m.m. I vissa fall bör beslutanderätten således läggas på 
politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller handläggande tjänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare. 

Verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 
ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt Idar. Följande skillnader kan dock 
uppmärksammas. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunlction, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska 
kunna överldagas, antingen genom kommunalbesvär eller förvaltnings besvär. Ä ven att avge yttranden i1111ebär självständiga bedömningar, trots 
att yttrm1den normalt inte kan överklagas. Verkställighet i1111ebär däremot en åtgärd som normalt fi1111s inom tjänstema1111ens område. I dessa 
ärenden salmas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 

Exempel på verkställighet är 

• Avgiftsdebitering enligt fastställd taxa 

e Tilldelning av förskaleplats enligt klar turordningsprincip 

e Ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut 

• Åtalsanmälan, polisanmälan 

• Bevilja semester 

e Fastställa arbetsrutiner 

Ärendegrupp eller enskilt ärende 

Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när näm..11den tagit ställning 
i sal<: i ett visst ärende, men det laävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direlct. I stället för att nämnden tm· upp 
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras. 
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Bilaga 2 
Befattnin~~ar 

Befattning . Namn 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Förvaltningschefer: 
Kornimmchef 
Samhälls byggnadschef 
Socialchef 
Skolchef 

Avdelningschefer: 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Personalchef 
Informationschef 
Utvecldingschef 
Näringslivsutvecldare 

Mikael Jeansson 

Laila J eppsson 
J onas Weidenmark 
Katarina Carlzon 
Yngve Rehnström 

Garo Lorfalk 
Daniel Gustafsson (biträdande ekonomichef Agneta Karlsson) 
Helena Clemedtson 
Pia Steinbach Mastenstrand 
EvaPalmer 
Thomas Mattsson 

Senast uppdaterad 2015-03-31. Listan över befattningshavare revideras av kanslichefen. 
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