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Tid: Måndagen den 17 augusti 2015, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Patrick Ståhlgren 

3. Samtal om kollektivtrafikfrågor 
Besök från Region Kronobergs trafilmämnd och 
trafikdirektören 
Medverkande gör även: arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor och samordnare för 
samhällsbetalda resor 

4. Ekonomisk månadsrappmi 

5. Hållbar ekonomi 

6. Samtal om Korrö 
Medverkande: Korröstiftelsen, SBN:s presidium 
och samhällsbyggnadschef 

7. Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 

8. Plan för hantering av extraordinära händelser för 
Tingsryds kommun under mandatperioden 2015-
2018 

9. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till 
skydd mot olyckor under mandatperioden 2015-
2018 

10. Pandemiplan för Tingsryds kommun 

11. Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med 
farligt gods inom Tingsryds kommun 

Föredragande 
tjänsteman 

DG 

Anteckningar 

Kl. 13.00 

Kl. 14.30 



12. Yttrande över Sydostleaders begäran om offentlig 
medfinansiering av nytt Leadersamarbete under 
perioden 2014-2020 

13. Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT-system 2015 

14. Reviderad arbetsprocess för budget 2016 

15. Ekonomisk information från Tingsryds AlF 

16. Ansökan om att ansluta sig till samordningsförbund 

17. Yttrande över bidrag för skadeförebyggande 
åtgärder 

18. Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel
och vandringsleder 

19. Ansökan om stöd/ strukturstöd för utveckling av 
Resurscentrum för media i Kronoberg 

20. Årsredovisning 2014 VOB Kronoberg 

21. Protokoll från Tillgänglighetsrådet 

22. Atenapportering av kurser och konferenser 

23. Kommunledningsförvaltningen informerar 

24. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2015-06-15 och 
2015-08-10 samt enligt kultur- och fritidsutskottet 
från sammanträdet 2015-05-27. 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

(\~ 
J"~ n Wijk 
(e;terare 
"'-/ 

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



Ärende nr 3 

Samtal om kollektivtrafikfrågor 

Besök från Region Kronobergs 
trafiknämnd 

Medverkande utöver nämnd: 
arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor 
och samordnare för samhällsbetalda 
resor 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Tingstyd kommun 
Box 88 
362 22 Tingstyd 

2015-06-26 

Länstrafiken 

··-·------. 
· ~mMMUN 

2015 g06- 3 o S"J 

Samtal om dagens och framtidens 
kollektivtrafikfrågor 

Med anledning av att vi sedan årsskiftet har blivit region och med anledning av 
detta, skatteväxlat den tidigare gemensamma kollektivtrafiken. Önskar 
Trafiknämndens presidium och ansvariga *nstemän besöka er för en diskussion 
om hur ni ser på dagens kollektivtrafik och era eventuella synpunkter inför 
framtiden. 

Vi önskar därför förslag på tid och datum mellan 2015-09-01-2015-10-30, då det 
skulle passa bra för oss att besöka er. Vänligen rnaila förslag till: 
thomas.t.nilsson@kronoberg.se 

Med vänlig hälsning 

Peter Freij 

Trafiknämndens ordförande 

Postadress 

351 58 
352 31 Växjö 

Besöksadress 
Nygatan 20 

Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg.se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 

Sida 1 av 1 
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Ärende nr 4 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 5 

Hållbar ekonomi 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

25 (27) :;--

Justerare 

§ 252 

Hållbar ekonomi 
Dnr2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

KommunchefLaila Jeppsson,fick i samband med överlämnandet av 
slutuppdraget till kommunstyrelsen gällande hållbar ekonomi 2015-02-09 
uppdrag att ta fram ytterligare beslutsunderlag. Utredningar med planerat 
politiskt ställningstagande i samband med beslut om budget 2016 är nu 
fårdigställda och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Rapport om hållbar ekonomi redovisad för kommunstyrelsen 2015-02-09. 

fl l lV 
l Otdragsbestyrkandc 
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r.lTingsryds 
\:!:) kommun 

Kommun lednings· 
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-11 

Till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

Underlag för ärendet Hållbar ekonomi 

För underlag i ärendet hållbar ekonomi hänvisas till rapporten som ligger utlagd under 
nyheter på kommunens hemsida. 

För de partier som är representerade i arbetsutskottet har det redan delats ut pappersex
emplar. 

Om någon av er andra vill ha ett pappersexemplar, är ni välkomna till medborgarkon
toret för avhämtning. 

Jö1~nWijk \..:::=:::.._ 
ko unsela·eterare 

telefon fax e-posUhemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kom m unen@ti ngsryd.se 
www.tingsryd.se 6



Ärende nr 6 

Samtal om Korrö 

Medverkande: 
Korröstiftelsen, SBN:s presidium och 
samhällsbyggnadschef 
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Ärende nr 7 

. ' 

Arbetet med krisberedskap i 
Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

9 (27) 

J; 

usterare 

§ 238 

Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 
Dm 2015/394 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till styrdokument; Arbetet 
med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006: 544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap" (LEH) är 
kommunema ålagda vissa uppgifter för att upprätthålla en god 
krisberedskap. För dessa uppgifter erhåller kommunen via Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) en årlig ersättning. 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med MSB gjort en 
överenskommelse för hur korumunemas ersättning ska användas. I 
överenskommelsen finns villkor som kommunema ska uppfylla. Det finns 
även krav på att kommunerna ska följa upp den egna verksamheten samt 
rapportera tilllänsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna 
påverkat krisberedskapen. 

Ett av villkoren är att fastställa styrdokument för planering av kommunens 
arbete med krisberedskap. För Tingsryds del föreslås att detta villkor 
uppfylls genom tre separata styrdokument, varav "Arbetet med 
krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018" är ett av 
dessa. Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till ett sådant 
styrdokument De andra två är "Plan för hantering av extraordinära 
händelser, mandatperioden 2015-20 18" och "Handlingsprogram för 
extraordinära händelser, mandatperioden 2015-2018". De två senare 
styrdokumenten behandlas som separata ärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 2015-08-05 

Rapporten "Arbetet med krisbereskap i Tingsryds kommun mandatperioden 

2015-2018" 
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Bilaga Ks Au § 238 

KommumledningsföJrVaitnin gellil 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd .se 

2015-08-10 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dm: 2015/394 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

1(1) 

Arrröle~~t meco~ k rrisberreds ~i:ap i Tilillgs rryds ~t©mmtum mali1ldatperri= 
©deli1 20~ 5=2041 8 

Förs~ag 11:ill beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till styrdokument; Arbetet 
med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor
dinära händelser i fi'edstid och höjd beredskap" (LEH) är kommunerna ålagda vissa 
uppgifter för att upprätthålla en god krisbereclskap. För dessa uppgifter erhåller kom
munen via Myndigheten för samhällsskydel och beredskap (MSB) en årlig ersättning. 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med MSB gjort en överenskommelse 
för hur kommunernas ersättning ska användas. I överenskommelsen finns villkor som 
kommunerna ska uppfylla. Det fim1s även krav på att kommunerna ska följa upp den 
egna verksamheten samt rapportera tilllänsstyrelsen om de åtgärder sorri vidtagits och 
hur åtgärderna påverkat kris beredskapen. 

Ett av villkoren är att fastställa styrdokument för planering av kommunens arbete med 
krisberedskap. För Tings1-yds del föreslås att detta villkor uppfylls genom tre separata 
styrdokument, varav "Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden 
2015-2018" är ett av dessa. Kommunkansliet har här tagit fram ett förslag till ett sådant 
styrdokument De andra två är "Plan för hantering av extraordinära händelser, mandat
perioden 2015-20 18" och "Handlingsprogram för extraordinära händelser, mandatperi
oden 2015-2018". De två senare styrdokumenten behandlas som separata ärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser. 

KOMMUNKANSLIET 
-· .--- . .. .. ' ------ . ...-· , ,l ~ 

< _/t. t;/·-)t4-t--...-· 
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tings1·yds kommun 
Box 8 8 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04..77 44.1 oo (vx) 0477 313 oo 

-------:-----
e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
Vl'ww· .tingsryd.se 
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Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har under år 2013 gjort en överenskommelse som reglerar kommurremas ersättning för 
de uppgifter kommunema har enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgär
der inför och vid extraordinära händelser i fl' edstid och höjd beredskap (LEH). Överens
kommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2004. Ersättningen utgår från den så 
kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger kommunerna 
också ska finansieras av staten. 

Kommunen ansvarar för att genomföra uppgiftema enligt LEH och för att den statliga ersätt
ning som utgår för dessa uppgifter används i enlighet med de villkor som gäller för använd
ningen av ersättningen. Detta dokument utgör en beshivning av hur Tingsryds kommun avser 
att fullgöra åtagandena i enlighet med överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. 

Villkor för användning av ersättningen 

Följande villkor utgår från LEH och gäller för den ersättning som kommunen får för genom
förandet av uppgifterna i lagen: 

~:~ Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består 
av följande delar: 

Risk- och sårbarhetsanalyser 
- Planering 

Geografiskt områdesansvar 
Övning och utbildning, 

- Rapportering 
Höjd beredskap 

e Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att 
hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. 

e De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verk
samhet samt stärka fö1mågan att hantera extraordinära händelser. 

e Ersättningen enligt överenskommelsen ska utgöra ett komplement till kommunens egen 
finansiering av arbete med krisberedskap. 

;;, Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommuner
na får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska 
inte bekostas av ersättningen. 

13



4 (9) 

Åtgärder~ 

I överenskommelsen finns målbeskrivningar där statens förväntningar på hur uppgifterna ska 
genomföras för att uppnå syftet med LEH är preciserade. Här följer en redogörelse för vilka 
åtgärder Tingsryds kommun ska genomföra eller har genomfört för att uppnå dessa mål. Re
dogörelsen görs för var och en av de verksamheter som överenskommelsen delar in LEH i. 

Överenskommelsens målbeskrivning för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska.· 

o ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinu
erligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

o ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

e ge unelerlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt 

<> bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stmi som kan 
påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens geo
grafiska område. 

Tingsryds kommuns åtgärder: 

Risk- och sårbarhetsanalys har utfö1is under första halvåret 2015 och bedöms uppfylla ovan 
nämnda mål. Resultat från tidigare gjorda risk- och sårbarhetsanalyser fim1s också med i ana
lysrappmien. Analyserna har utförts ute på kommunens förvaltningar och bolag. Åtgärdsför
slagen som kommit fram ligger till grund för styrdokumentet "Handlingsprogram för extra
ordinära händelser". Programmet innehåller konkreta åtgärdspunkter där det framgår vem 
som har ansvaret för genomförandet. 

Kommunen kommer årligen att följa upp de åtgärder som beslutats samt rappaliera resultatet 
till länsstyrelsen. 

Planering 

Överenskommelsens målbeskrivning är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla föl
jande: 

l. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske uneler mandatperioden för att 
reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka fönnågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet. 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganelen som beskrivs i denna 
överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur 
samverkansersättningen ska användas. 
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3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden. 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 
- hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

5 (9) 

hur kornmunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säker
ställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

- vilka lokaler med nödvändig telmisk utrustning för ledning och samverkan som dispo
neras vid en extraordinär händelse. 

TingsPylis kommuns åtgärder: 

Tingsryds kommun har valt att dela upp ovan nämnda mål i tre olika styrdokument Alla tre 
styrdokumenten ska beslutas i kommunfullmäktige. 

l. Handlingsprogram för extraordinära händelser. 
Handlingsprogrammet uppfyller de mål som anges i punkt l ovan. Programmet är ett resultat 
av risk- och sårbarhetsanalysen och konkretiserar de åtgärdsförslag som kommit fram under 
analysprocessen. 

2. Arbetet med krisberedskap i Tings1yds kommun. (Detta dokument.) 
Dokumentet är en beskrivning av hur Tingsryds kommun avser att fullgöra åtagandena i över
enskommelsen enligt punkt 2 i målen ovan samt inkluderar en övnings- och utbildningsplan 
enlig punkt 3. 

3. Planför hantering av extraordinära händelser i Tings1yds kommun. 
Ett i huvudsak operativt styrdokument som ska uppfylla målen enligt punkt 4 ovan. 

Förutori1 dessa tre styrdokument ska det finnas en uppdaterad paridemiplan samt att Tingsryds 
kommuns nämnder och styrelser ska ha egna planer för extraordinära händelser. 

Geografiskt områdesansvar 

Överenskommelsens målbeskrivningför kommunens arbete med det geografiska områdes
ansvaret: 

e Kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksaml1et inom 
kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning 
av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse. 

0 Kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för 
kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kornmunens geo
grafiska område bör ingå. 

e Kommunen ska verka för att information tiil allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas. 

@ Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraor
dinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen 
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kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åt
gärder som behöver samordnas. 

Tingsryas kommuns åtgärder: 

Kommunen deltar i den samverkan mellan olika aktörer som sker inom ramen för K.rissam
verkan Kronoberg. Här fim1s flera aktörer som är verksamma inom kommunens geografiska 
område. För arbetet under mandatperioden 2015-2018 inom Krissamverkan Kronoberg finns 
ett särskilt uttalat mål som vi ska jobba mot: 
"2018 har vi en upparbetad samverkan och har klargjorda ansvarsförhållanden med privata 
aktörer och verksamhetsägare. Vi har verkat för att privata aktörers ansvar tydliggörs ji-ån 
nationell nivå. " 

Privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska om
råde och som hamnar utanför arbetsramarna för Krissamverkan Kronoberg, ska kommunen 
ändå försöka få ett samarbete med. Därför fi1ms följande åtgärdspunkt om detta med i kom
munens styrdokument "Handlingsprogram för extraordinära händelser": 
"Skapa dialog med det privata näringslivet ochföreningar inom kommunen i syfte attför
bättra samverkan i en krissituation och informera om kommunensplanering inför en extraor
dinär händelse. " 

Vid en extraordinär händelse har kommunen resurser i krisledningsstaben att ta fram en sam
lad lägesbild samt genom en särskild informationsgrupp ge en samordnad inf01mation till 
allmänheten. Enligt kommunens plan för extraordinära händelser är den prioriterade åtgärden 
vid sanm1ankallande av krisledningsstaben att snabbt kunna ge angelägen och korrekt infOim
ation till massmedia och allmänheten. 

Övning och utbildning 

Överenskommelsens målbeskrivning för kommunens arbete med utbildning och övning: 

0 Det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunkt
ioner inom konmmnalteknisk försö1jning, krisstöd m.m. ska vara utbildade och övade. 

<o Kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen ska ge
nomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisled
ningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. 

0 V mje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller kommu
nens egen krisberedskap och fönnåga att samverka med andra aktörer. 

Tings1yds kommuns åtgärder: 

Övning och utbildning under mandatperioden framgår av nedanstående plan. 
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Övningsc och utbildnings plan för Tingsryds kommun 

Övning 

J> K.rissamverkan Kronoberg planerar för två samverkansövningar under mandatperioden. 
Tingsryds kommun ska delta i båda dessa övningar med upprättad krisledningsstab. Vid 
minst en av dessa övningar ska även krisledningsnämnden övas. 

J> En eller två mindre övningar av typen "tabletop-övning" ska genomföras. 

J> En uppstartsövning för krisledningsgrupp och krisledningsstab ska genomföras. 

J> Efter vmje övning ska en utvärdering ske där övningsdeltagarna får lämna synpunkter. 
Synpunktema ska sammanställas skriftligen. 

Utbildning 

J> Krisledningsnänmdens 5 ledamöter och 5 ersättare utbildas i bö1jan av vmje mandatpe
riod. Innehåll: Krishanteringssystemet, nämndens roll, kommunens krisplanering, sam
verkan mm. Längd: 3 timmar. Ansvarig: säkerhetssamordnaren 

J> Regional samverkanskurs (RSK): Målsättningen är att minst två personer från krisorgani
sationen genomgår denna kurs varje år. 

J> Stabschef och stf. stabschefer ska genomgå MSB:s stabschefsutbildning. 

J> Kurser och kunskapsdagar som anordnas av Krissamverkan Kronoberg eller MSB och 
andra myndigheter ska erbjudas till personal och förtroendevalda inom krisorganisationen 
utifrån ämne och vilken rollman har. 

Rapportering 

Överenskommelsens målbeskrivningför kommunens arbete med rapportering: 

0 Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda krisbered
skapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i 
kris. 

o Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbar
heter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en ex
traordinär händelse. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad 
rappo1i om läget i kommunen vid en extraordinär händelse. 

Tings1yds kornmuns cltgtirder: 

Kommunen har flera WIS-användare som övats och utbildats för att använda systemet. Vid 
personalförändringar som i1mebär att WIS-användare slutar kommer nya WIS-användare att 
rekryteras. Kommunen ska sålunda kunna ta emot och dela information med andra aktörer 
samt lämna lägesrappmier i WIS i en krissituation. 

17



8 (9) 

Minst två Rakelabonnemang ska finnas aktiverade för dels en stationär enhet och dels en mo
bil enhet. Enhetema finns på kommunledningsförvaltningen och är avsedda för krislednings
funktionen. Det finns utbildade Rakelanvändare i kommunen. Kommunen har därför för
mågan att kunna delta i t. ex. samverkanskonferenser via Rakel, både i vardagen och vid en 
extraordinär händelse. 

Kommunen har även videokommunikationssystemet Lync installerat och har därför möjlig
heter att delta i eventuella samverkanskonferenser även i detta system. Lync är det system 
som valts av Krissamverkan Kronoberg att användas för samverkan inom länet. 

Höjd beredskap 

Överenskommelsens målbeskrivning för kornmunens arbete med höjd beredskapo0 

0 Säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar 
för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. 

0 Säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommu
nens uppgifter vid höjd beredskap. 

Tingsryds kommuns åtgärder: 

Anläggningar för utomhusvarnare genomljudsändare saknas i Tingsryds kommun. 

Krisledningen tar del av bestämmelsema i LEH om höjd beredskap. Kommunens plan för 
extraordinära händelser är också känd av krisledningen. Planen är tänkt att kunna anpassas så 
att den också kan fungera som plan för höjd beredskap. 
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n v ä n d n i n g a v r s ä t t n i n g e n 

Tingsryds kornmun använder ersättningen i samband med att aktiviteter enligt överenskom
melsen utförs. Största delen går tilllönekostnader för säkerhetssamordnaren 
( =beredskapssarnordnare). Andra kostnader är arbetstid för annan anställd personal fdn 
kommunen, resor, kursavgifter och andra omkostnader för utbildning, övning och samverkan. 

När det gäller samverkansersättningen kan det vara svårt att skilja på om det är den eller verk
samhetsersättningen som finansierar vissa övningar och utbildningar. Regional samverkans
kurs och samverkansövningar skulle kmma falla under båda dessa ersättningar. 

Ersättningen kommer att användas till följande aktiviteter: 

Beredskapssamordnarem arbetstid 
Beräknas till 70-75 procents tjänst. 

Process med risk- och sårbarhetsamdys och handlingsprogram 
Arbetstid för kommunal personal. Processen utförs brett ute på förvaltningar och bolag med 
många personer involverade i analyser och beslut. 

Planering 
Sköts i huvudsak av beredskapssamordnaren men kräver också arbetstid för annan kommunal 
personal och förtroendevalda för förank:ringsprocesser och beslut. Här ingår bl.a. diskussioner 
i säkerhetsgruppen, centrala chefsgruppen samt beslutsprocesser i kmmnunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Utbildning 
Kostnader för kursavgifter, resor och logi. Arbetstid för kommunal personal och föliroende
valda. 

Övningar 
Arbetstid för kommunal personal och föiiroendevalda samt diverse kringkostnader. 

Samverkan 
Kostnader för resor och arbetstid för kommunal personal i samband med nätverksmöten, dis
kussionsmöten etc. inom Krissamverkan Kronoberg. Kostnader för resor och kringkostnader i 
samband med beredskapssamordnarmöten och möten med andra aktörer. (Kostnader för reg
ional samverkanskurs och samverkansövningar.) 

Annan aktivitet 
Processen med Styrel. 
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usterare 

§ 239 

Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds 
kommun under mandatperioden 2015-2018 
Dm2015/395 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till Plan för hantering av 
extraordinära händelser i Tingsryds kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) om konununers och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen 
för vmje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera 
extraordinära händelser. Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till en 
sådan plan. 

Gällande plan för hantering av extraordinära händelser fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut 2011-11-24. Föreliggande förslag till plan har 
samma sakinnehåll som den nu gällande. Begreppet reserver har tagits bott 
vilket innebär att de som har den benämningen i krisorganisationen 
faitsättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Planen har också anpassats 
till organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om övning 
och utbildning överflyttats till ett annat styrdokument 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte berör 
krisorganisationens funktion eller omfattning har kommunkansliet inte 
ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjöm Ahlgren från 2015-08-05 
Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds kommun under 
mandatperioden 2015-2018 
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Bilaga Ks Au § 239 2015-08-10 

KommunRedningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dm: 2015/395 180 

1 ( 1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

P ~a ll1 förr ha li1l ~e li'n li1 9J a~v e;~~rratoli'd ili1l äraJ hä li1l de ~ser ~ö rr T~ li1lgs ryds 

~'\omm ttm mali1ldattpeli'öodeli1l 20 '115=20 '11 8 

FörsHag mi beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till Plan för hantering av ex
traordinära händelser i Tings1-ycls kommun, mandatperioden 2015-2018. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Lag (2006:544) mn kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor
dinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska leonummen för vmje ny mandatpe
riod fastställa en plan för hur elen ska hantera extraordinära händelser. Kommunkansliet 
har tagit framett förslag till en sådan plan. 

Gällande plan för hantering av extraordinära händelser fastställeles av kommunfullmäk
tige i beslut 2011-11-24. Föreliggande förslag till plan har samma saki1mehåll som den 
nu gällande. Begreppet reserver har tagits bort vilket innebär att de som har elen benäm
ningen i krisorganisationen fmisättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Planen har 
också anpassats till organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om 
övning och utbildning överflyttats till ett annat styrdokument Ändringar jämfört med 
gällande plan har markerats i förslaget så att ny text är rödfårgael och borttagen text är 
överstruken. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte berör krisorganisationens 
funktion eller omfattning har kommunkansliet inte ansett det nödvändigt att remittera 
förslaget till övriga nänmcler och styrelser. 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNK.ANSLIET 

( __ •.. ·- -,--:~~~ . . 14t,{,f ------· 
---. -~ Vv"!'"--·1 1/ 

Torbjöni Ahlgren 
Säkerhetssamorclnare 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04.-77 441 oo (vx) 04..77 313 oo 

e-post/ hemsida 
lcommunen@tingsryd.se 
www .tingsryd.s e 

22



Dofmmentty ~o 

Plan 

Versio!1l 
1 

Do!mmeniansvarig 
säkerhetssamordnare 

Senast revöderad 

FÖRSlAG 

Fasts'i:åilldl 
Fullmäktige 
2015-

Diarienummer 
2015/395 180 

an atpericden .2015 ,. 2018 

g 
i (18) ~ 

23



Sid 

JrNIJEIDN][N G 3 

AN§V AR OCH MÅJL§Ä 'f'fN][NG 4 

JLED NIN G 
Krisledningsorganisation- bemanning, arbetsuppgifter och ansvar 5 

Krisledningsnämnd 
Kommunchef l krisledningsgrupp 
Krisledningsstab 
Informationsgrupp 
Dolcumentations/servicegrupp 
Resurspersoner 
POSOM-grupp 
Förvaltningar och kommunala bolag 
Uthållighet, reserver 

Samverkan 9 
Frivilliga resursgrupperna 
ro&GM;-s Kri sstödgrupper 
Krissamverkan Kronoberg 
Övriga 

Aktivering av krisledningsorganisation vid extraordinär händelse l O 
Avveckling av krisledningsorganisation - utvärdering 13 

Utbildning och övning 13 

JrNFORMATION 
Mål och riktlinjer 
Informationsgruppens uppgifter och arbete 
ISAK 
Lokaler 

.KOMPJLETTERANDE DO.KUMEN'f 

Bilagor: 

14 

14 

···15 

16 

18 

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

- Krisledningsnämndens reglemente. 

2 (18) 

24



3 (18) 

Enligt "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser ifi,·edstid och höjd beredskap" ska kommunen för vmje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Denna plan för Tingsryds kommun 
anger riktlinjer för konmmnens ledning, information och de nödvändiga åtgärder som initialt 
behöver göras då kommunen drabbas av en extraordinär händelse. Planen innehåller också 
delegation av befogenheter och beslutsrätter till krisledningsnämnden och vissa befattnings
havare i leonummens organisation. 

En extraordinär händelse är en händelse som 
, l. avviker från det nom1ala, 
2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig stöming i viktiga 

samhällsfunktioner, 
3. kräver skynelsamma insatser av kommunen. 

Tingsryds kommun har i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser identifierat ett antal 
tänkbara extraordinära händelser som skulle kmma drabba konununen, samt vilka konsekven
ser händelserna kan få för kommunens olika verksamheter. Här följ er några tänkbara händel
ser som kommunens förvaltningar har analyserat: 

o Extrema vädersituationer med storm, snö och kyla samt isstorm. 
o Bussolycka med skolbarn inblandade. 
o sjukdomsutbrott genom matförgiftning eller pandemi. 
o Översvämningar med otjänligt dricksvatten mm som följd. 
o Vägtrafikolycka med utsläpp av farligt änme. 
o Störningar i kommunens IT -system. 
o Brand på äldreboende, skola, hyreshus och publik plats. 
(j) Sabotage mot viktiga samhällsfunktioner. 

Värmebölj a 

Denna plan ska tillämpas i de fall en extraordinär händelse inträffar eller är på väg att inträffa 
i eller utanför Tingsryds konm1un, och som påverkar eller kan påverka lemrummen på det sätt 
som beskrivs i purilet 1-3 ovan. Tillämpliga delar av planen kan användas även vid händelser 
och kriser av mera lindrig karaktär som inte betecknas som extraordinära. Det kan t. ex. uppstå 
situationer där det räcker med en samlad informationsinsats från kommunen eller att det en
bart finns behov av psykosocial krishjälp till drabbade mä1miskor. 

Vid behov kan dem1a plan kompletteras och anpassas så att den vid ett mmat säkerhetspoli
tiskt läge också kan vara lemrummens plan för höjd beredskap. 
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Kommunens ansvar och skyldigheter inför och vid en extraordinär händelse kan sammanfat
tas i följande punkter: 

);> Kommunens ansvar för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden 
gäller också under en extraordinär händelse. Kommunen måste således hålla igång 
oumbärlig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. 

);> Kmmnunen har i fråga om extraordinära händelser ett geografiskt områclesansvar. 
Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika 
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förbe
redelsearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempel på andra aktörer är polisen, 
el- och telebolag, trossamfund, länsstyref.s.en Region Kronoberg, posten, försvarsmak
ten, etc. 

);> Kommunen är skyldig att hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som 
vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lärrum lägesrappmter och infmmation 
om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser. 

Inför och vid en extraordinär händelse har kommunen som målsättning att klara av följande : 

);> Kommunens förvaltningar och bolag ska i största möjliga utsträckning fungera enligt 
sin ordinarie organisation och kunna klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet. 

);> Kommunens krisledningsorganisation ska inom 3 timmar efter lmmning ha en för
måga att leda, samordna och informera i den utsträclming händelsen kräver, samt att 
upprätthålla dern1a förmåga till dess att hisledningsnämnden beslutar att krislednings
organisationen ska avvecklas. 

);> Att så snabbt som möjligt efter det att krisledningsstaben sammankallats kunna ge an
gelägen och korrekt information till massmedia och allmänheten, verksamheter och 
myndigheter. 

);> Att efter begäran kunna bistå andra leonummer med hjälp vid hantering av en extraor
elinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid dem1a tidpunkt. 

);> Att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär· händelse genom att se till att 
personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna 
om innehållet i dem1a plan, samt att löpande revidera planen så att elen hela tiden hålls 
aktuell. 

);> Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska utifrån risk- och sårbarhetsanalyser 
m.m. förbereda sig genom att ha en planering för hur deras samhällsviktiga verksam
het ska kunr1a hållas igång vid en extraordinär händelse. 
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DNI G 

Krisledningsorganisation = bemanning, arbetsuppgifter och ansvar 

Organisationsschema vid extraordinär händelse: 

KOMMUNFULLMÄ~'\TIGE 

Krisledningsnämnd 
(KSAU) 

Kllisledningsgrupp 

Socialchef 
skolchef 

Sam hällsbyggnadschef 
Kommunchef 

~'-----------------------------~------~ 

Dokumentations-/ 
servicegrupp 

Dokumentatörer 
Servicepersörial 

!T-tekniker 

Informationsgrupp 

Krisledningsstab 

stabschef 
Stf stabschef 
Stf stabschef 

'---+--J~ Dokumentatör l 
Informatörer 

Webbadministratörer 
Tolkhjälp r---+---JI Informatör l r--

~~l 
L__::_j 
Resurspersoner l 1 

Räddningstjänst (RÖK) 
etc. 

Lägesansvarig 

Repr. SOF 

R.epr. BUF 

Repr. SBF 
Ersättare i stab l 

IT, VA 

.__________, ~-

r------L--....1 __ _ 
Socialnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Tingsrydsbostäder 
Tingsryds Industristiftelse 

TU FAB 

TEAB 

- POSOM-gruppen 

l 
Krisstödgrupper 

7 st 

FRG 
'-- (Frivilliga resursgruppen) 
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KJrisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden utgör kommunens strategiska (och politiska) ledning vid en extraordi
när händelse och består av de fem ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ersättare är ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska huvudsak
ligen inrikta sig på följande uppgifter: 

J;> Tolka och bedöma den uppkomna situationen samt besluta om de ekonomiska, perso
nella och materiella resurser som krävs för att hantera händelsen. 

J;> Fatta de övergripande och långsiktiga imiktnings- och prioriteringsbeslut som krävs 
med anledning av händelsen. 

J;> Besluta att öve1ia hela eller delar av övriga nämnders verksamhet i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens mi och omfattning. 
Med verksamhet menas här i första hand personella och materiella resurser. Nämnders 
och förvaltningars samhällsviktiga verksamhet ska så långt som möjligt utföras inom 
befintlig nämndsorganisation. 

J;> Besluta om förändringar i kommunens servicenivå inom olika delar av kommunens 
verksamheter om det krävs med anledning av händelsen. 

J;> Begära hjälp av mman kommun samt besluta om att bistå annan kommun med hjälp 
om sådan hjälp begärs. 

J;> Besluta om att ge ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 
J;> Besluta om att krisledningsorganisationen ska upphöra och att kommunen återgår till 

normal organisation. 

Krisledningsnänmdens ordförande, eller då denne fått förhinder, vice ordförande får i bråds
kande fall då situationen så kräver fatta beslut innan krisledningsnämnden har samlats. 
För mer detaljerade upplysningar angående krisledningsnämndens uppgifter, se nämndens 
reglemente (Bilaga) 

I<risledningsnänmdens beslut ska ann1älas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Kommunchef l krisledningsgrupp 

Tillsammans med socialchefen, skolchefen och samhällsbyggnadschefen bildar kommunche
fen en krisledningsgrupp och utgör kommunens operativa ledning vid en extraordinär hän
delse. Gruppen träffas vid behov för att diskutera beslutsförslag till krisledningsnämnden samt 
direktiv till krisledningsstaben. Kommunchefen sköter alla kontakterna med krisledningssta
ben och är föredragande i krisledningsnämnden. Kommunchefen kan ta vissa beslut såsom att 
begära hjälp från frivilliga resursgrupperna och att ge inriktningsdirektiv om vad krisled
ningsstaben ska jobba med. 

Kdsledningsstab 

Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden. Staben består av följande 
representanter (sammanlagt 9 personer) med åtföljande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

J;> Stabschef Leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningssta ben. Ska ta vissa be
slut, t.ex. om det fortlöpande arbetet i staben såsom bemmming, skiftgång mm, samt 
delta i framtagande av beslutsförslag till krisledningsnämnden. 

J;> Två ställföreträdande stabschefer. När dessa ej tjänstgör som stabschef ansvarar de 
bl. a. för att bereda ärenden till krisledningsnämnden, göra analyser och bedömningar 
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av läget, följa upp beslut, leda och samordna externa resurser samt att ta fram inform
ationsunclerlag. 

P.. Informatör. Upprättar och formulerar utgående infonnation. Ansvarar för kontakter 
med massmedia. Leeler och samordnar informationsgruppens arbete. Informatören har 
två minst fyra ersättare. 

P.. Dokumentatör. Ska dokumentera stabens inre arbete samt göra lägesrapporter. Leder 
och samordnar stabens administrativa och praktiska service med hjälp av resurserna i 
dokumentations- och servicegruppen. Dokumentatören har två minst fyra ersättare. 

P.. Lägesansvarig Har det övergripande ansvaret att skapa en aktuelllägesbild genom 
fortlöpande kontakter medlänsstyrelsen och andra myndigheter, andra kommuner, 
privata aktörer etc. Slca tillsammans med de andra i staben göra analyser och bedöm
ningar samt ta fram besluts- och informationsunclerlag. Lägesansvarig har två ersät
tare. 

P.. Representant för vardera socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
samt telfl'l:i8-ktt samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarar för stabens kontakt mot för
valtningen och att presentera aktuelllägesbild på förvaltningen. Deltar tillsammans 
med de andra i staben i analys- och bedömningsarbetet samt att ta fram besluts- och 
informationsunclerlag. Ska delta i stabsarbetet ifall elen egna förvaltningen är berörd av 
händelsen. Vmje representant ska ha en ersättare. 

Informationsgrupp 

Slca under ledning av informatören ta fram och sprida infom1ation på det sätt som är lämpligt 
med hänsyn till händelsen. I gruppen ingår informatörens Maa ersättare, ytterligare minst två 
informationssakkunniga, tolkhjälp, samt webbredaktörer. Till gruppen hör också ISAK (se 
sid. 15). För ISAK:s rälmingska det också fim1as minst 2 st. redaktörer och 6 st. kommunika
törer. (Se vidare kapitlet "Information"). 

Dokumentations/servicegmpp 

Ska förse krisledningsstaben och krisledningsnämnden med service och administrativ hjälp 
som t.ex. sekreterarskap, utskrifter, kopiering och andra pappersarbeten, !T-service, mat- och 
fikaleveranser. I gruppei1 fitms clokumentatörens Maa ersättare, ytterligare minsttvå doku 
mentationssakk<mniga, IT-telmiker, samt kontors- och vaktmästeripersonaL De som är lmutna 
till gruppen kan vid en extraordinär händelse arbeta som vanligt med sina normala arbetsupp
gifter, men ska vara tillgängliga för staben då deras tjänster behövs. 

Restu-spersoner 

Här fitms personer från kommunens förvaltningar, förbund, stiftelser och bolag med olika 
specialistkunskaper som kan behöva tillföras i stabens arbete med att ta fram besluts- och in
fonnationsunderlag. Det ingår bl. a. fym-ersättare för stabsrepresentanter, personal som repre
senterar räddningstjänst (RÖK - Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), miljö- och 
hälsa, !T/telefoni, vatten och avlopp, fjärrvärme, fastigheter, kost, skolan, samt saldcmmiga i 
social- och personalfrågor. De som fitms upptagna som resurspersoner kan arbeta med sina 
normala arbetsuppgifter vid en extraordinär händelse, men ska vara beredda på att kallas in 
för tjänstgöring i staben eller att utföra uppdrag åt staben uneler kortare eller längre perioder. 
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lP'OSOM-grupp, krisstödgrupper 

POSOM-gruppen (Psykiskt Och Socialt OMhändertagande) är en samordningsgrupp med 
representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten Östra K".J:onoberg, lands
tinget, kyrkan och polisen. För det direkta krisarbetet har POSOM-gruppen tillgång tilllokala 
krisstödgrupper ute i de olika kommundelama. 
Målet med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade mä1miskor vid stö1Te olyckor 
och katastrofer för att förebygga psykisk ohälsa. POSOM-gruppen kallas in vid akut händelse 
i eller utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inblandade och behöver 
psykosocial hjälp, och då normal organisation bedöms som otillräcklig. Det behöver inte vara 
en extraordinär händelse för att POSOM-gruppen ska kunna kallas in. 
Socialchefen är elen som organiserar, leder och samordnar POSOM-gruppens arbete. HaR So
cialchefen är också den som sammankallar och aktiverar gruppen. Förutom socialchefen har 
följande personer befogenheter att aktivera POSOM-gruppen: 

}> Kommunchefen 
}> Tjänstgörande stabschef 
}> Räddningschef och stf räclclningschef, Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
}> säkerhetssamordnaren 

JFö:rrvaltningar och kommunala företag 

Kommunens ordinarie verksamhet i förvaltningar och företag (bolag och stiftelser) ska fort
sätta -sitt dagliga arbete i normal utsträckning så långt som det är möjligt med hänsyn till den 
uppkomna situationen. Ordinarie förvaltningsorganisation består vid en extraordinär händelse, 
även om krisledningsnämnden har beslutat att överta hela eller delar av berörda förvaltningars 
resurser. Förvaltningama ska alltså ges förutsättningar att i första hand klara av sina sam
hällsviktiga verksamheter såsom drift av anläggningar, vård och omsorg, unelervisning samt 
viss myndighetsutövning och service. 

Uthållighet, reserver 

Målsättningen är att krisledningsorganisationen ska kum1a hållas igång, elygnet runt om så 
krävs, under hela den tidsperiod som är nödvändig med anledning av händelsen. För att uppnå 
detta krävs det att det fim1s tillräckligt med personal som kan bemmma de olika funktionerna. 
Det är inte nödvändigt att samtliga nio representanter i krisledningsstaben finns på plats hela 
tiden. Däremot måste de tre funktionema stabschef, informatör och dolmmentatör alltid vara 
på plats för att staben ska anses vara aktiverad. 

I krisledningsorganisationenstaben fim1s en ordinarie och två ställföreträdande ersättare f6f 
respektive stabschefer, en informatör och en dokumentatör. Med tanke på eventuella bortfall 
på grund av sjukdom, skiftgång eller mmat, är det befogat att det för dessa tre funktioner äveR 

fim1s tillräckligt många ersättare reserver att kalla in om så skulle behövas. Reserver Ersättare 
för stabschefsbefattningen är i första hand ställföreträdande stabschefer, kommunchefen, i 
andra hand kommunchefen eller någon av förvaltningschefema för socialförvaltningen, barn
och utbildningsförvaltningen ooh eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Vem av dessa som 
kallas in bestäms av vilken arbetsbelastning elen extraordinära händelsen inneburit för respek
tive förvaltning och vem som vid den tidpunkten kan avvaras från sin förvaltning. Reserver 
Ersättare för informatörs- resp . clokumentatörsbefattningen är de informatörer och clolm 
mentatörer som romtom ersättarna fim1s upptagna i respektive grupp att arbeta med inforrnat-
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ion eller dokumentation. Det kan även vara möjligt för de andra stabsrepresentanterna att till
fälligt gå in som informatör eller dolmmentatör om så skulle erfordras. 

JFd.villiga R esursgmpperna (JFRG) 

Tingsryds kommun samverkar med Tingsryds Civilförsvarsförening och deras Frivilliga Re
sursGrupper (förkortas FRG). Avtal om frivilligtjänstgöring finns upprättade med respektive 
deltagare. Syftet med avtalen är att förstärka leonummens organisation med frivilliga perso
nella resurser i händelse av en krissituation. I första hand kommer deltagarna att engageras för 
logistik·· , transport- och informationsuppgifter. För närvarande fim1s avtal skrivet med ett tju
gotal personer. 

~ Krisstödgn 1pper 

I var och en av Tingsryds konm1lms sju församlingar fim1s en frivillig krisstödgrupp. Dessa 
står till POSOM-gruppens förfogande i en krissituation för att förebygga psykisk ohälsa hos 
drabbade människor. POSOM-gruppen kan besluta att kalla in en eller flera krisstödgrupper 
om gruppen anser att det behövs, oavsett om händelsen är extraordinär eller inte. 

Krissamverkan Kronoberg 

I Kronobergs län fi1ms en organiserad samverkan som går under nanmet "Krissamverkan 
Kronoberg". Det är ett brett nätverk med representanter från olika aktörer, bland mmat kom
munerna, länsstyrelsen, polismyndigheten, landstinget, försvarsmakten och SOS Alarm. Både 
elen politiska nivån och de som operativt arbetar inom krishanteringssystemet är på olika sätt 
med. Vid en allvarlig händelse upprättas en samverkansstab som fim1s placerad i Växjö. Sam
verkansstaben öve1iar aldrig något ansvar från respektive organisation utan syftar till att ut
göra ett ledningsstöd åt de samverkande organisationerna. Samverkansstaben sm1ll11anställer 
en gemensam lägesbild, överblickar det samlade resursbehovet, kallar in förstärkningsresurser 
och analyserar olika scenarier för hur händelsen kan utvecklas. Vid sammankallandet av en 
samverkansstab skickar respektive organisation en eller flera representanter. Vem som ska 
representera Tingsrycls konunun i samverkansstaben beslutas av stabschefen utifrån elen rå
dande situationen. 

Genom ISAK-systemet samverkar länets aktörer med att i en krissituation hantera information 
till allmänheten. ISAK kan sägas vara en del i Krissamverkan Kronoberg. (Mer information 
om ISAK fim1s på sid. 15.) 

Övriga 

Vid en extraordinär händelse kan det bli aktuellt att begära hjälp från ytterligare externa aktö
rer, t.ex. näringslivet eller försvarsmakten. Det är krisledningsnämnden som beslutar om att 
begära sådan hjälp och krisledningsstaben som svarar för den operativa samverkan som kan 
bli aktuell. Andra samverkansparter som kan bli aktuella är länsstyrelsen Region Kronoberg, 
polisen, ytterligare frivilligorganisationer, föreningar, etc. 
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Vid en extraordinär händelse som berör kommunen måste ledningsarbetet startas upp snabbt 
och på ett strukturerat sätt. Följande översiktliga flödesschema sammanfattar de bedömningar, 
åtgärder och beslut som skall göras i inledningsskedet av en krissituation. A v den efterföl
jande beskrivningen till flödesschemat framgår bl.a. befogenheter för särskilda befattningsha
vare och tillgängliga lokalresurser. 
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la. Förvarning om händelse 
Kommunen får förvarning om en am1alkande händelse som kan utvecklas till en extraordinär 
händelse i kommunen, t.ex. vädervarning, vaming för höga vattenflöden eller sjukdomssmitta 
(pandemi). 

l b. Händelse 
En händelse inträffar i eller utanför kommunen som avviker från det normala och som kan 
tänkas innebära en allvarlig stöming på en eller flera av kommunens verksamheter. 

2. Bedömning om åtgärder vid förvarning om händelse 
Kommunchefen eller dennes ersättare informeras om varningen och meddelar sedan vidare till 
berörda förvaltningar så att förberedande åtgärder kan vidtas så långt det är möjligt. Beroende 
på varningens art kan det bli aktuellt att kommunchefen sammankallar berörda förvaltningar 
till ett möte för att eliskutera läget och eventuella förberedelser inför händelsen, samt om det 
finns behov av att gå ut med allmän och/eller riktad information med anledning av förvar
ningen. Vid vädervamingar finl1S särskilda rutiner framtagna enligt kompletterande dokLlmen
tet "Beredskapslägen - åtgärder vid väclervarningar". När händelsen inträffat eller är på väg 
att inträffa görs bedömning enligt punkt 3. Anteckningar om vamingen, kontakter, åtgärder 
etc. dokumenteras lämpligen på fö1iryckt anteclmingsblad. 

3. Bedömning om åtgärder vid inträffad händelse 
Kmmmmchefen och/eller andra personer med befogenheter att sammankalla krisorganisation
en bör så snali som möjligt få kännedom om händelsen. Efter samråd med berörda förvalt
ningschefer samt räddningschefen och/eller andra personer som kan ha kännedom om händel
sen, ska en bedömning göras ifall händelsen kan betecknas som extraordinär eller inte. Kris
ledningsnämndens ordförande/vice ordförande bör också vara infmmerad. Om händelsen inte 
är extraordinär kan bedömningen göras att konsekvenserna av händelsen kan klaras inom be
fintlig organisation, eventuellt med förstärkt insats av t. ex. POSOI\ii gruppen krisstödgrupper. 
Om händelsen bedöms som extraordinär ska krisorganisationen aktiveras genom att krisled
ningsstaben omedelbart kallas in. 
OBS! Om det redan från bö1jan är uppenbart att händelsen är extraordinär behövs inget sam
råd. Då räcker det med att någon av de som har befogenheter att kalla in staben får kännedom 
om händelsen och omedelbart aktiverar staben. 

- Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en 
svår ak'ut ledningsuppgift med behov av samordning och snabba beslut, samt att 
det föreligger ett stort informations behov. 

Anteclmingar om händelsen, kontakter, åtgärder etc. görs lämpligen dokumenteras på för
tryckt anteckningsblad. 

4. Sammankallande av krisledningsstaben 
Vid extraordinär händelse ska krisledningsstaben kallas samman så snart som möjligt. I inled
ningsskedet kallas alla tillgängliga ordinarie representanter i staben fD personer). Ifall någon 
inte är tillgänglig kallas dennes ersättare. Beroende på händelsens art kan det även bli aktuellt 
att initialt inkalla någon eller några resurspersoner som har nödvändig specialistkompetens. 
Följande personer har befogenheter att inkalla och aktivera staben: 
', )::> Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande 

~ Kommunchefen 
~ Kanslichefen 
~ Ekonomichefen 
~ Personalchefen 
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~ säkerhetssamordnaren 

5. Iordningställande av lokal och utrustning 
Samtidigt som kallelse går ut till staben ska hisledningsplatsen iordningställas. Krislednings
staben disponerar som ledningsplats sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, 2:a våningen, i 
Tingsryds samhälle. Alternativ ledningsplats är räddningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i 
Tingsryds samhälle. Aktuellledningsplats ställs i ordning med hjälp av materialet i bered
skapslådan som finns i närarkivet på 2:a våningen, Torggatan 12 i Tingsryds samhälle. Båda 
ledningsplatsema kan försöljas av reservhaft För krisledningsstabens rälening fi1ms 2 st. sa
tellittelefoner samt 2 st. Rakelterminaler (en stationär och en mobil) tillgängliga. satellittele
fonerna förvaras på II-avdelningen, Torggatan 10. Se vidare kompletterande dokument 
"Checklista för iordningställande av leclningsplats". 

6. Aktivering av krisledningsstab 
Samtliga ordinarie stabsrepresentanter bör fim1as på plats senast 3 timmar efter det att kallel
sen gått ut. För att staben i sitt fo1isatta arbete ska anses vara aktiv hävs att minst följande tre 
stabsrepresentanter fim1s på plats; stabschef, informatör samt dokumentatör. 

7. Krisledningsstabens första uppgift 
Det första som staben ska göra är att sammanställa det aktuella läget och seelan så snart som 
möjligt lämna information om läget till kommunanställcla, allmänheten och tilllänsstyrelsens 
samverkansstab om elen är upprättad. Riktad information direkt till verksamheter, företag, 
myndigheter eller andra kan också behövas beroende på vilken händelse det rör sig om. 

8. Frågeställningar att ta ställning till initialt 
Efter den första infmmationsåtgärclen fi1ms ett antal frågeställningar för krisledningsgruppen 
och krisledningsstaben att ta ställning till för att avgöra hur arbetet skall drivas vidare. 

- Ska la'"isledningsnämnden sanunankallas? Kommunchefen ska hålla regelbunden kon
takt med krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande för att informera om läget 
och att samråda om nödvändigheten att luisledningsnämnden sammankallas. 

- Vilken bemanning ska stabenfortsättningsvis ha? Krävs det skiftgång? s tabschefen har 
befogenheter att kalla in elen personal som hävs för arbetet i staben samt att besluta om 
skiftgång i elen omfattning som krävs. 

- Behövs samverkan med eller hjälp från andra aktörer? Kommunchefen kan besluta om 
att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna. 
-Behöver~ la ·isstödgrupper kallas in? s tabschefen m.fl. har befogenhet

er att kalla sanm1an POSOM-gruppen som samordnar krisstöclsgrupperna. 

9. Inkallelse och aktivering av krisledningsnämnd 
Om kommunchefen och krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande kommer fram till 
att krisledningsnämnden ska smm11ankallas ska kallelse gå ut till samtliga ordinarie ledamöter 
i nämnden. Om någon ledamot inte är tillgänglig kallas en ersättare. Krisledningsnämndens 
ordförande och vice ordförande har befogenheter att sammankalla krisledningsnämnclen. 
Krisledningsnänmclen disponerar som ledningsplats kommunstyrelsens ordförandes och 
kommunchefens tjänsterum i kommunalkontoret, Torggatan 12, 2:a våningen i Tings1-yds 
samhälle. 
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l O. Bedömning an g. beslut om anpassad organisation 
Krisledningsnämnden ska vid sitt första sammanträde göra en bedömning av läget och sedan 
ta ställning till om och i så fall i vilken omfattning nämnden ska övelia beslutanderätten över 
personal från kommunens olika förvaltningar. Krisledningsnämnden bör också besluta om 
riktlinjer för hisledningsstabens fmisatta arbete. 

Avveckling av krisledningsorganisation ~utvärdering 

Krisledningsnänmden ska bedöma ifallläget är sådant att krisledningsorganisationen ska av
vecklas. I sådana fall tas beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra och att kommunen 
ska återgå till normal organisation. Ä ven kommunfullmäktige får besluta om att krislednings
nämnden ska upphöra. När krisorganisationen avvecklas ska all dokumentation från hisled
ningsnänmdens och stabens arbete samlas ihop, systematiseras och arkiveras. 

Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation har varit verksam ska arbetet ut
värderas och granskas. Som grundmaterial vid utvärderingen används den dokumentation som 
skett samt övriga synpunkter och upplysningar från berörda förvaltningar och personer som 
varit verksmmna i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för förbätt
ringar vid revideringar av dem1a plan. säkerhetssamordnaren ansvarar för att utvärderingen 
utförs. 

Utbildning och övning 

Utbildning ska i första hand erbJudas till krisledningsnämndens ordförm1de och vice ordfö 
rande samt till bisledningsstabens ordinarie representanter. Målsättningen är att dessa smnt 
liga ska kmma erbjudas minst två utbildningstillfållen vm:dera under en mm1datperiod. I m1dra 
hand ska krisledningsnämndens övriga ledamöter samt ersättare i krisledningsstaben erbj'c~das 
utbildning. Kurser och seminarier anordnas bl. a. av länsstyrelsen och andra myndigheter. Vii 
kenfvilka kurser 1nan ska gå bestäms av karsens im1ehåll, vem kursen vänder sig till samt vil 
ken roll mm1 har i Juisorganisationen. 

För att se har orgm1isationen fangm·ar när det verkligen gäller bör den övas. Målsättningen är 
att--i--l:Jö1jan av vmje mandatperiod kanna genomföra en stöne övning med hela krislednings 
organisationen samt kommunens alla förvaltningar och b&lag-inblandade. Den bör genomfö 
ras efter det att fhllmäktige inför vmje ny mandatperiod beslatat om konum~nens plan för ex
traordinära händelser. Dessutom ska mindre omfattande övningm· där hela eller delar av kris 
organisationen medverkar genomföras 2 3 gånger under mandatperioden. 
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Må! och riktlinjer 

När händelser inträffar som medför samhällsstörningar av olika slag spelar informationen 
kring händelsen en mycket viktig roll. Allmänhet, näringsliv, organisationer, myndigheter etc. 
har behov av att kunna få snabb, konel<t och lättförståelig information för att själva kunna 
hantera situationen på bästa sätt. Vid olyckor och katastrofer med mfumiskor inblandade är 
det också viktigt med snabb och korrekt information för att minska oron hos drabbade och 
anhöriga och för att förhindra ryktesspridning. 

Tingsryds kommun har som målsättning att uppfylla allmänhetens och samhällets alla aktö
rers krav på snabb, korrekt och lättförståelig information, och att kunna ge informationen kon
tinuerligt i den utsträckning som hävs med hänsyn till händelsen. Informationen ska därför 
göras tillgänglig för alla som är i behov av elen, även för de som inte förstår svenska eller på 
aruiat sätt är svåra att nå ut till med information. 

Vid en extraordinär händelse där hisledningsorganisationen är aktiverad gäller följande rikt
linj er för Tingsryds kmmmms infonnationsinsatser: 

):> Krisledningsnämnden öve1iar förvaltningarnas infmmationsansvar. 

):> Krisledningsstaben ska som första åtgärd prioritera att snabbt få ut korrekt och angelä
gen infmmation om händelsen. 

):> K.risleclningsstabens infmmationsgrupp uneler ledning av informatören sköter all utgå
ende information. Detta för att kmmmmens information ska vara entydig och förhindra 
att dubbla budskap förs ut. 

):> Telefonsamtal som rör händelsen ska så långt som möjligt tas omhand via ISAK
systemet. Konmmnens växel ska fungera så normalt som möjligt. En förstärkning av 
växelns bemmming kan ändå vara nödvändig. 

Vid en allvarlig händelse som inte bedöms son-i extraordinär kan förvaltningschefen för en 
drabbad förvaltning begära hjälp med informationsinsatser från kommunen centralt. Kom
munchefen kan då besluta om att sammankalla krisledningsstabens infonnationsgrupp. 

~ nforrmatuonsg n.n p pens arbets u ppg ifterr 

Informationsgruppen har följande huvudsakliga arbetsuppgifter: 

):> Producera information via webben, am1onser, pressmeddelanden, flygblad, internin
formation till kommunens personal, lägesrapporter till länsstyrelsen, m.m. 

):> Ansvara for löpande kontakter med media. Här ingår att t.ex. förse radion med angelä
gen information som snabbt måste ut till kommuninvånarna (VMA (=Viktigt Med
delande till Allmänheten) och mynclighetsmeddelanclen), samt att anordna och leda 
presskonferenser. 
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~ Anpassa informationen så att alla berörda invånare kan ta del av denna. För detta ska 
finnas tolkhjälp och möjligheter att sprida infonnationen på för ändamålet lämpligt 
sätt. Som en förberedelse bör en inventering utföras av vilka språldmmpetenser som 
finns inom kommunens egen organisation. Info1mationsgruppen kan då nyttja dessa 
resurser för tolkhjälp i en hissituation. 

~ Utfo1ma och lämna riktad information till särskilt drabbade om så erfordras. 

~ Kontinuerligt bevaka vad som publiceras i massmedia, samt samla in detta genom att 
ffim:El.a, kopiera, m.m. och sedan spara materialet. 

~ Utvärdera de egna informationsinsatserna samt fånga upp frågeställningar från all
mänhet, näringsliv, organisationer etc. för att kunna förbättra kommande informations
insatser. 

~ Organisera ett eventuellt upprättande av informations- och upplysningscentraler och 
förse dem med aktuell infmmation. 

~ Samverka med andra aktörer för att kunna samordna informationsinsatser, om detta 
anses vara lämpligt med hänsyn till den uppkonma situationen. Som exempel på situ
ationer där informationssamverkan är viktig är vid akuta olyckor och katastrofer, där 
även räddningstjänsten, polisen, landstinget Region Kronoberg m.fl. har ett informat
ionsansvaL Vid samverkan med frivilliga resursgrupperna ska info1mationsgruppen 
förse dessa med elen information som de i sin tur ska föra ut i samband med deras 
uppdrag. 

För mer detaljerade uppgifter och instruktioner för info1mationsgruppens arbete se "Informat
ionsmanualen" . Där ska också fim1as mallar för pressmeddelanden, flygblad, rappmier m.m. 
såväl på papper som digitalt på t.ex. CD-skiva, samt listor på tolld1jälp. 

~ s Arr 

ISAK är ett informationssystem vars syfte är att ge snabb, samordnad och konel<t information 
i sambandmed särskilda händelser, t.ex. vid en allvarlig trafikolycka med många mätmiskor 
inblandade, extrema vädersituationer, epidemi eller problem med clricksvattenförsö1jningen. 
ISAK är avsett att användas för att förse allmänheten med information via telefon och inom 
kort via we b ben. Systemet ska kunna användas vid alla tillfållen då man kan förvänta sig att 
ett stort antalmänniskor under en kort tid söker information hos olika myndigheter eller andra 
intressenter via telefo1mätet. I ISAK samverkar länsstyrelsen, landstinget, polismyndigheten 
och kommunerna i Kronobergs län med gemensamma informationsresurser. Även om resur
serna är geografiskt sprielda kanman skapa en gemensam bild av händelsen och elen informat
ion som finns . 

Systemet består av två delar, en telefonlösning och en Internetlösning som är telmiskt obero
ende av varandra. Telefonlösningen utgörs av en virtuell callcenterfunktion, VCC, med ett 
specifikt telefommnuner som allmänheten ringer (i princip en växelfunktion). Konununikatö
rer, cl.v.s. personer som ska besvara förfrågningar från allmänheten, kan ansluta sig till VCC 
från ett antal fördefinierade platser och då ta emot samtal. Kommunikatörerna kan fysiskt 
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finnas på sin respektive hemmaplan, t.ex. i den egna kommunens lokaler. För att kommunika
törerna ska kmma lösa sin uppgift får de tillgång till korrekt infonnation om läget via en van
lig Intemetanslutning. Infmmationen har sammanställts och publicerats av en redaktion som 
har fått underlag från de inblandade pmierna. 

Tingsryds kommuns uppgifter i ISAK består i att bemanna två kommunikatörsplatser för att 
svara på allmänhetens frågor. För dem1a uppgift luävs minst 6 personer för att kallila bernmma 
platserna dygnet runt om så luävs. Kommanen ska också ha en redaktör i ISl\K för att la1m1a 
lägga upp en händelse där om så behövs, eller att lägga in infom1ation om en redan '..~pplagd 
händelse. Informatören är redaktör--i--±&i' .... K. Erstittare är informatörens ersättare. KO:ffi:ffl:unche 
fen..-!7esbtar om att lägga upp en händelse i ISAK. 

Vid en händelse i en annan kommun och som inte berör Tingsryds konmllm kan det bli aktu
ellt att kommunen får en begäran om att bemanna kommunikatörsplatser. Då är det kommun
chefen, i smmåd med respektive kommunikatörs förvaltningschef, som beslutar att kalla in de 
konununikatörer som erfordras. 

Informationsgruppen disponerar som arbetslokaler kansliets gruppnnn, info1matörens ar
betsrum samt rum i meclborgarkontoret, Torggatan 12, l :a våningen, i Tingsryds samhälle. 
Alternativ arbetsplats, ifall krisledningsstaben också utnyttjar sin alternativa plats, är rädd
ningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i Tingsryds samhälle. 

ISAK:s kommunikatörsplatser finns i "Tekniska huset", Torggatan lO i Tingsrycls samhälle. 
Telefonjacken finns i två olika tjänsterum i byggnadens södra ände på plan 2. 

Presscenter där större presskonferenser skall hållas titgörs av Dackeskolans aula. Alternativt 
presscenter är W asaskolans aula eller Gibson auditorium. 
Presskonferenser där det inte förväntas så många deltagare kan som ett alternativ också för
läggas i någon lämplig lokal i kommunhusen på Torggatan l O eller 12. 
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Enligt ett handlingspro.gram för extraordinära händelser, fastställt av kommunfullmäMige 
2010 04 .2~, sk~ alla Tmgsryds kommans nämnder/förvaltningar ha en plan för hantering av 
extraordmara handelser. Detta gäller även kommunens stiftelser och bolag. 

F?r ~ärvarande är det bm·a socialförvaltningen och Tingsryds Energi AB (TEAB) som har 
~m·d1~a och fa~tställda planer. Resterande förvaltningar håller på att utarbeta planer men har 
annu mte fårdigställt dem. 

Socialförvaltningen uppr~tt~de år 2002 en plan för säkerhets och trygghetsplm1ering och har 
sedan dess re?elbundet hallit planen appdaterad. Planen beskriver m1svarsfördelningen mellan 
kom1~1u~1led~mgen och socialförvaltningen och hur förvaltningen ska organiseras och agera i 
en knss1tuatwn. TEi\B :s plan apprättades 20 l O 11 16 och vism hur verksamheten ska Ycunna 
apprätthållas tillfredsställande vid allvm·liga händelser. 

S~nrtliga ~.P~'altning~r har .gjort en identifiering av samhällsviMig verksmnhet och kmilägg 
m.ng av mOJ hga omfordelmngar av resurser på förvaltningen. Detta finns dokumemerat i 
~~ngsr~~s ~o~umms pand~miplan. Vid en pandemi kommer resarsfrågan att bli väsentlig var 
for det aT viktigt att redan mnan kartlägga hur de personella resurserna kan användas på bästa 
sätt. Dokumentet vism· 

vad inom förvaltningens olika verksamhetsområden som måste fimgera och vad som 
kan a'v'Ym·as eller göras U'! andra, 
vilken lägsta nivå som kan accepteras, 
i vilken prioriteringsordning uppgifterna skallertföras, 
vem som är ansvarig för resp. verksamhetsområde. 

För övrigt kan nämnas att bm·n och ertbildningsförvaltningen har ertarbetade krisplaner vid 
vmje skola. 
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Som komplettering till denna plan skall finnas ett antal dokument med mer detaljerade in
struktioner, uppgifter om personer ingående i krisorganisationen etc. säkerhetssamordnaren är 
ansvarig för att dessa dokument är uppdaterade. Dokumenten skall finnas i beredskapslådan. 
Följande dokument skall finnas: 

- Larmlista vid extraordinär händelse. 
- Adress- och telefonlista för krisledningsnämnden. 
- Adress- och telefonlista för krisleclningsstaben. 
- Adress- och telefonlista för informationsgruppen. 
- Adress- och telefonlista för clokumentations/servicegruppen. 
- Adress- och telefonlista för resurspersoner. 
- Adress- och telefonlista för ISAK. 
-Adress- och telefonlista för POSOM-gruppen. 
- Namn- och telefonlista över externa kontakter på länsstyrelse, kommuner m.fL 
- Larmlista för Frivilliga resurs grupperna. 
- Beredskapslådan - innehållsförteclming och ansvar. 
- Checklista för iordningställande av ledningsplats. 
- Instruktion och checklista för stabschef. 
- Instruktion och checklista för informatör. 
- Instruktion och checklista för dokumentatör. 
- Instruktion och checklista för lägesansvarig. 
- InformationsmanuaL 
- Beredskapslägen- åtgärder vid vädervamingar. 
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Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd 
mot olyckor under mandatperioden 2015-2018 
Dnr 2015/397 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till Handlingsprogram för 

förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor under mandatperioden 2015-

2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram 
för det olycksförebyggande arbetet i Tingsryds kommun som inte utförs av 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Programmet ger en bild av vilka 
olyckor som sker i kommunen och i samhället i stort samt visar på vilka 
olycksförebyggande åtgärder som prioriteras inom kommunens 
verksamheter och vilka mål kommunen vill uppnå med det 
olycksförebyggande arbetet. 

Föreliggande förslag till handlingsprogram har i stort sett samma omfattning 
och sakinnehåll som det nu gällande programmet. Förändringama i texten 
handlar mest om en anpassning till organisatoriska förändringar och 
namnbyten i kommunen samt att olycksstatistiken har uppdaterats. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i handlingsprogrammet inte 
innebär några förändrade åtaganden för nämnder och styrelser har 
kommunkansliet inte ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga 
nämnder och styrelser. I arbetet med uppdateringen av 
handlingsprogrammet har samråd har skett med berörda förvaltningar 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjöm Ahlgren 2015-08-05 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

H~H1J dl~in1~sprogram ffö rr förebyggande verksamhet tm 
skydd mo~ o~yckorr, mandatperioden 2015~201 8 

JFörsbg till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till Handlingsprogram för 
förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor, mandatperioden 2015-2018 . 

Beskr ivning av är endet 

Kmmnunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram för det 
o lycksförebyggande arbetet i Tingsryds kommun som inte utförs av Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg. Programmet ger en bild av vilka olyckor det är som sker i kommunen 
och i samhället i stort samt visar på vilka olycksförebyggande åtgärder som prioriteras 
inom kommunens verksamheter och vilka mål kommunen vill uppnå med det olycks
förebyggancle arbetet. 

Föreliggande förslag till handlingsprogram har i stort sett samma omfattning och sakin
nehåll som det nu gällande programmet. Förändringarna i texten handlar mest om en 
anpassning till organisatoriska förändringar och namnbyten i kommunen samt att 
olycksstatistiken har uppdaterats. Ändringarjämfört med gällande handlingsprogram 
har markerats i förslaget så att ny text är rödfårgael och borttagen text är överstruken. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i handlingsprogrammet inte innebär 
några förändrade åtaganden för nämnder och styrelser har kommunkansliet inte ansett 
det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och styrelser. I arbetet med 
uppelateringen av handlingsprogrammet har samråd har skett rt1ed berörda förvaltningar 

Kornmunfullmäktiges beslut ska skickas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNKANSLIET 

c_·:.::- ~-r;_)i;:;!1~{ _ __ _ 
Tort J.örn Ahlgren 
s äkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöl;sadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0 477 441 o o (vx) Ot.l-77 313 oo 

e-postjhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.s e 
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Bakgrund 

I Lag (SFS 2003:7789) om skydd mot olyckor (i fortsättningen kallad LSO) fitms bestämmel
ser om de åtgärder som staten, kommunema och enskilda ska vidta till skydd mot olyckor. 
Bland annat ska kommunen ha handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. I handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet "skall anges målet för 
konmnmens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda 
till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kornmunens förebyggande verk
samhet är ordnad och hur den planeras." 

I LSO 3 kap. l §står följande: "För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd 
av bränder samt, utan att andras ansvar inshänks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder." Kmmmmalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har 
uppdrag från kommunerna Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo att sköta kommurremas 
lagstadgade uppgifter enligt LSO inom områdena räddningstjänst och brandfarliga och explo
siva varor. Det är värt att påpeka att det enligt lagen är den enskilde medborgaren och/eller 
fastighetsägaren som har det primära ansvaret för att förebygga olyckor och att ktmna ingripa 
om en olycka skulle inträffa. 

I RÖK:s uppdrag vad gäller förebyggande verksamhet ingår åtgärder för att förebygga brän
der och skador till följd av bränder. Däremot ingår inte att verka för att åstadkomrna skydel 
mot andra olyckor än bränder. Kommunfullmäktige beslutade 20 13-01-31 om Detta delffi
ment är ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor där Tings
rycls kommun beshiver olycksförebyggande åtgärder som inte tas upp i RÖK: s handlingspro
gram. Beslut om att Tingsryds .kommun ska utarbeta ett sådant handlingsprogram är taget av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2010 12 13 . Detta nu aktuella handlingsprogrammet är en 
uppelaterad och reviderad upplaga av programmet från 2013. Handlingsprogrammet har utar
betats av kommunkansliet i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser samt 
RÖK. 

Syfte 

Det övergripande syftet med LSO är "att i hela landet bereda mäm1iskors liv och hälsa samt 
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 
skydel mot olyckor". Visionen med lagstiftningen är att det måste bli fårre som dör, fåne som 
skadas och mindre som förstörs. 

Detta handlingsprogram ska komplettera RÖK: s handlingsprogram så att arbetet med olycks
förebyggande åtgärder inom Tingsrycls kommun mot andra olyckor än bränder också kanuner 
med i ett handlingsprogram. Programmet ska ge en bild av vilka olyckor det är som sker i 
kommunen och i samhället i stort. Det ska också visa på vilka olycksförebyggande åtgärder 
som prioriteras inom kommunens verksamheter och vilka mål man vill uppnå med det olycks
förebyggande arbetet. 

Avgränsningar 

Detta handlingsprogram utgör inte Tingsryds kommuns handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt bestämmelsema i LSO 3 kap. 3 §. I det avseendet hänvisas till Räddnings 
tjänsten Östra Kronobergs handlingsprogram för innevarande mandatperiod. 

46



Riskbilden för kommunen sträcker sig från vanliga olyckor och skador till risker för stora 
olyckor samt kriser och extraordinära händelser. Sambanden mellan dem kan beskrivas med 
hjälp av nedanstående figur. 
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"Vardagshändelser" har hög sannolikhet och drabbar en eller få individer och deras nä1maste, 
men kan sägas få mindre konsekvenser på samhället i stoli. Kriser och extraordinära händel
ser däremot har mycket låg sannolikhet, men konsekvensema för samhället är mycket stora. 

Kommuner och landsting ska enligt lagstiftningen analysera riskema i samhället i en risk- och 
sårbarhetsanalys. Senast som Tingsryds kornmun gjorde en sådan analys var år 201 5. I risk
och sårbarhetsanalysen är det huvudsakligen stora olyckor, kriser och extraordinära händelser 

·· som analyseras. Händelsema bedörns utifrån smmolild1et och konsekvens samt hur väl kom
munen kan motstå påfrestningen. 

Detta handlingsprogram kommer att fokuserar på "vardagsolyckor", d.v.s . sådana olyckor 
som händer ofta. Vmje sådan olycka som händer får ofta stora konsekvenser för denide som 
drabbas, men får inte samma uppmärksamhet som en stor olycka. Ändå får många små olyck
or tillsammans lika stora konsekvenser i form av mänskligt lidande som en stor olyckskata-· 
strof. 

För att få kunskap om vilka olyckstyper som ger upphov till skador och dödsfall fi1ms det en 
hel del statistik att tillgå. s tatistikuppgifterna i detta handlingsprogram är tagna från Social
styrelsens statistikclatabas. Av dessa uppgifter framgår bl.a. att det år 201 3 var nästan 3350 
personer som omkom i Sverige till följd av olycksfall. 

I diagram, bilaga l, visas dödsorsaksstatistik för Kronobergs län gällande åren 2011 -2013 . 
So111 jän1förelse l1ar självn1ordsstatistilcen tagits 1ned fastä11 själv1nord lcanske inte direkt räk
nas som en olycka. A v diagrammet framgår att fallolyckor utmärker sig som elen enskilt 
största dödsorsaken vid olyckor, följt av olika trafikolyckor (vägtransportolyckor) samt för
giftningsolyckor. Många dödsorsaker har inte kunnat specificeras men här fim1s många döds
fall som troligen orsakats genom fallolycka. 

4 
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Om man tittarpåskadestatistiken vid olyckor, d.v.s. där olyckan inneburit vårdtillfållen istäl
let för dödsfall, blir dominansen av fallolyckor än mer tydlig. Av tabell, bilaga 2, framgår 
yttre orsaker till skador och förgiftningar inom Kronobergs län åren 2010-2013 , samt hur 
många vårdtillfållen respektive orsak har inneburit. A .. v siffrorna för skador på grund&'<' fallo
lyckor kan man se en llppåtgående trend från år 2008 till2010. Den dominerande skadeorsa
ken är fallolyckor och antalet har efter en under tidigare år uppåtgående trend stabiliserat sig 
på drygt 2000 st. per år. 

Det går att få fram ytterligare detaljerad statistik om på vilket sätt fallolyckor sker. I tabell, 
bilaga 3, visas orsaker till fallolyckor i Kronobergs län för åren 20 l 0-20 13 uttryckt i antal 
vårdtillfållen. Siffi:orna visar att de flesta fallolyckor sker genom att man halkar, snavar eller 
snubblar och därefter faller i samma plan som man befinner sig på. Fall ner från en höj d, t. ex. 
trappa, stege, möbler etc. är alltså inte lika vanligt som fall i samma plan. statistiken säger 
inte något om hur allvarliga skadorna är men en stor del av de frakturer som behandlas, t.ex . 
höftfrakturer, har sarmolilet uppkommit i samband med fall. 

5 

statistiken visar också på hur åldersfördelningen ser ut för olika olyckstyper. Ett tydligt möns
ter är att fallolyckorna drabbar huvudsakligen äldre personer ( +65 år). När det gäller trafiko
lyckor kan man likaledes se att åldersgruppen 15-24 år är övenepresenterade. Om man tittar 
på specifik olycksstatistik för Tingsryds kommun vad gäller fallolyckor och trafikolyckor som 
resulterat i vårdtillfållen så visar det sanuna mönster. Diagrammen nedan visar åldersuppde
lad statistik för fallolyckor respektive vägtransportolyckor i Tingsryds kommun. 
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Sammantaget kan konstateras att fallolyckor vmje år drabbat i genomsnitt 144 personer i 
Tingsryds kommun under åren 2011-20 13, vi lket är 21 fler än genomsnittet för tidigare 
treårsperiod 2008-20 l O. Motsvarande siffra för trafikolyckor är 16 personer, en person mer än 
tidigar treårsperiod. Övriga olyckor inom samma tidsintervall i kommunen som inneburit 
vårdtillfållen uppgår till i genomsnitt 32 st/år. I elen siffran ryms ldäm- och tryckskadOI, 
förgiftningar, clnmkningstillbucl, rök- och brännskador m. m. samt ett antal ospecificerade 
skaclefaktorer. 

Hur ser det då ut om manjämför med tidigare års skaclestatistik? Av diagrammen nedan 
framgår skadeutvecklingen de senaste årtiondena i Tingsryds kommun för fallolyckor och för 
trafikolyckor. När det gäller fallolyckor kan man se att dessa var fler uneler 1990-talet än 
under 2000-talets första tioårsperiod. ~om konstaterats tidigare kan man Man kan se en upp
åtgående trend från år 2008 t-i-112010 för fallolyckorna i kommunen som de sista tre åren har 
stabiliserat sig ungefår på J 990-talets nivå. Denna trend är densamma som för länet i stort. 
Den största ölrningen av fallolyckor stå kvinnorna för. t-länet. Detta återspeglar sig även i sta 
tistiken för Tingsryd. Det är anmärlmingsvärt att i Tingsryd äHle-t-kvim1orna som ensamt står 
för ölmingen av antalet fall olyclffif. Beträffande skador på grund av trafikolyckor är den 
långsiktiga trenden att dessa minskar i antal inom kommunen. Variationen mellan enstaka år 
kan däremot vara stor. 

100 --. ----------------------

90 _. 

i ~ 80 t-- ----------- -
70 ""( ' - - - -----

1 • :: ~: ---~~---7-:= -~---- ---~ ~:-~--=----:;.~~-
40 ·i· . .. ....... .. -· ·· 

30 -i------ ...... ---------·-·--·----------- ------------- ---------·-·---·--·· ...... ----·---·-·-·----------------------
20 l 

i 
10 J._ __________________________________________ ............................ -----------

o ,' ' . ·., 

--Män 

Anta l personer vårdade i slutenvård per år på grund av fa llolycka 

i Tingsryds kommun åren1987-2010. Treårsmedelvärden. 

:: ft~.t ====~-:;,~:zl-:==== 
121l ----.-;;;."i' ~:i~~ p <.l _ ~ j . · 
10 _ : __ __ _____ ____ --------~-----v-~--~~---- ::(- -\, 

: r:-~=-- -=- -~~ - --~~===\~~ -:--Män 

~:- Kvinnor 

2 -1-- ----------- --------· .............. ...... .... ........... .................................... ... ...... --------
1 

O ~ - ·;----·.-------; - '--c-----.--····,---,--------,- , ..... ,-- ,--.,--- 0---, .. ,., ... , .. .. , .... , 

o,'<>"' ,<»"' o,<»"' ,<»"' o,<»"- o,<»o, .,o...,. .,o"' .,o"' .,cS\ .,o<» .,....._"' .,.::? 
"-'"' '?J;-;. t-:"' ~"' ~"' ~;-;. ?r"' t-:"' ~"' ~"' ~~ ?r"' --,;"' 

...,_o,'<> ~'b "'"'o, ~o, ...,_o,<» ...,_o,<» ~OJ .,.o0 .,.o0 .,.o0 .,.o0 -{;'"" .,.o...,. 

Anta l personer vårdade i slutenvård per år på grund av transportolycka 

i Tingsryds kommun åren 1987-2010. Treårsmedelvärden. 

49



Prioriteringar och målformuleringar 

Utifrån syftet med handlingsprogrammet samt riskbild och olycksstatistik som redogjorts för 
ovan ska kommunen göra prioriteringar för vilka olycksförebyggande insatser man vill falm
sera på. Diskussioner har förts inom och mellan Tingsryds kornmuns förvaltningar om vilket 
olycksförebyggande arbete som kan göras inom ramarna för förvaltningarnas verksamhetsan
svaL Förslagen på vilka prioriteringar som ska göras har mynnat ut i att insatserna fokuseras 
på att förebygga olyckor och skador bland barn och bland äldre (>65 år). Följande olycksorn
råden anses som viktiga att arbeta med: 

Fallolyckor 

Trafikolyckor 

Drunlrningsolyckor 

Här ska arbetet fokusera på att minska fallolyckorna bland äldre i 
sina hem samt fallolyckor rn.rn. bland barn på skolgårdar och lek
platser. 

Åtgärderna begränsas till trafikmiljöer där kommunen är väghål
lare samt till barnens väg till skolan. 

Att öka sirnkum1igheten hos barn anses som en viktig åtgärd, lik
som att livräddningsutrustning måste fim1as även på andra risk
fyllda platser än badplatser. 

När det gäller förebyggande åtgärder mot brand är det som tidigare nämnts RÖK som har 
uppdraget utifrån lagstiftningens krav. I detta handlingsprogram tas ändå förebyggande åtgär
der mot brand med, men begränsas till att endast omfatta objekt där kommunen själva har en 
verksamhet inom äldre- och handikappomsorg. 

Utifrån kommunens analyser och riskbedömningar samt prioriteringar av säkerhet och skydd, 
ska mål för det olycksförebyggande arbetet formuleras. Målen ska visa vad kommunen avser 
att uppnå med den olycksförebyggande verksamheten i stora drag. I handlingsprogl'arnrnet 
delas målen upp i säkerhetsmål och prestationsmåL 

® Säkerhetsmål 
Beskriver den nivå av skydd och säkerhet som kommunen bör nå. Säkerhetsrnålen 
formuleras utifrån medborgarens perspektiv och anger vilken effekt eller vilket resultat 
som eftersträvas. 

® Prestationsmål 
Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsrnålen. Prestationsmålen beskriver vilka 
konkreta åtgärder och aktiviteter konununen tänker genomföra genom sina nämnder 
och förvaltningar/verksamheter. Till prestationsmålen anges vilken nämnd som är an
svarig för att respektive mål uppfylls. 
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Fallolyckor 

Säkerhetsmål nr. 1 

j&~ull~:~, . ll~i-~~~~ 1Jllru_;-~~~~~Xt~t?.~0Hl(!l tlj-.. ~~-;,:;ij~,-;~,~-'~-;;~~-P- :~ (t~ ~'L1~ m))J~'-~J<B' O__([([~ rr.Lffii<!lW 
l1} !..<Cn_(!rl~~!ll._ _ _ ____ _ 

Prestationsmål: 

l . Kommunen ska med hjälp av uppsökande verksamhet till personer som är 75 år gamla 
och som inte har några insatser från socialtjänsten, informera om riskema och före
byggande åtgärder vid fallolyckor. Inf01mation ska också ges om vilka insatser som 
kan erbjudas vid behov. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

2. Personal inom äldre-och funktionshindersomsorgen ska utbildas i fallförebyggande åt
gärder. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer vmje år bjuda in till en dag med in
formation för seniorers säkerhet. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

Säkerhetsrnål nr. 2 

. r :~.}s-;~ •fk(l!:u [I.PrP llilJ:<JJJ~~~"(!~u ~.-;:r~ Gif~p~J~ 1ft_;_.:; :1 ~Jl~1{ • J~. ijmmJ::c~ onll ~rtfffi-umua\iJ})~O ®T!J(r 11 i' 

l M~hct \,'ll}Y.t .,n,x,_~;mJ((t\! ;JJJd!u.•I~l11il.~'iJL(!xf~lill , ___ -- ---- -- ------- - ----- --- ---------- . 

Prestationsmål 

l . En årlig säkerhetsinspektion av kommunala lekmiljöer vid förskolor, skolor, park- och 
grönområden samt bostadsområden ska genomföras. 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen J<ommunlms-,.-TingsJydsbostäder. 

2. Nyinköpt utrustning till kommunala skolgårdar, parker och grönområden samt bo
stadsområden ska vara godkända enligt Svensk standard SS-EN1176, 1177. 
A nsvarig: Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen Kommunhus. Tings1ydsbostäder. 
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Twafikolyckor 

Säkerhetsmål nr. 3 

------~--...,.,....,..--. -·- ----- ----·---------· 
[llil[ffi) (t~fn WIJ:l;ll !f!I\(fll r;, \~ i't!' liWJ (j <1l.t rtuff.u. .:,'ll}<a(t; ll_i :;L!}l• ll~muiimw ~n{(~ l ~h.:-~ . ~ ~;f.jJT" . r . 
Lltr\'lr[!'HIJ_sl-:__ ____ ------~-

Prestationsmål 

l. Kommunen ska inventera och åtgärda skolvägar och skolskjutshållplatser för att 
minska olycksriskerna. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden. kom nnmsty1·else 11 

2. Kommunen ska vid upphandling av skolsl<jutsar bäva att bussen har alkalås och att 
alla sittplatser har säkerhetsbälte. 
Ansvarig: Kommunstyrelsen. 

3. s kolbarnen ska uppmärksammas på riskerna i samband med skolskjutsåkning. 
Ansvarig: Barn- och utbildningsnämnden. 

Säkerhetsmål nr. 4 

Prestationsmål 

l. Konununen ska anlägga fler gång- och cykelvägar och i detta arbete prioritera gator i 
närheten av skolor. 
Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Kommunen ska anta och genomföra en hastighetsplan som visar på vilket sätt hastig
heterna i Tingsryds kommuns tätorter ska kunna sänkas. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer såsom Trafiksäkerhetsverket, m.fl. ar
beta för ett ökat trafiksäkerhetsmedvetande. 
Ansvarig: Smnhällsbyggnadsnämnden 

4. När behov av balkbekämpning uppstår ska kommunen prioritera balkbekämpning på 
gång- och cykelvägar. 
Ansvarig: Seanhällsbyggnadsnämnden 
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11 

Brand 

Säkerhetsmål nr. 6 

Prestationsmåi: 

l . Hemtjänstens personal och stödpersonal inom socialpsykiatrin ska utbildas i förebyg
gande brandskydd för att kunna hjälpa brukarna i det egna hemmet och stödboendet 
att vidta brandskyddsåtgärder. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

2. Alla brukare i eget boende inom socialnämndens verksamhetsmmåden som har insat
ser från hemtjänsten ska erbjudas ett brandförebyggande hembesök. 
Ansvarig: Socialnämnden. 

3. Kommunen ska i samverkan med andra aktörer vmje år bjuda in till en dag med in
formation för seniorers säkerhet. 
A nsvarig: Socialnämnden. 
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Billaga Jl 

Skaclehäncle lser med oklar avsikt 

Självmord 

AncfrZ! och icke specificerade faktorer 

Förgiftningsolyckor/skadliga ämnen -

-l 
Kontakt med heta föremål och heta ämnen fJ 

Rök och öppen eld l 
-l 

Elektrisk ström, strå lning, extrem l 
lufttemperatur/lufttryck 

Annan kvävning 
-i 

Drunkningsolycka b 
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Bilaga 2 

Vttr® ©!f§taJk®!r ft~ ~~ §!ktald©!r ©(C !hl ~©!rg~fftrrn ~ n1lgJaHr 2(Q)~ (O)o2(0)~ 3 

Antal vårdtH!fällei1, Kronobergs lä lrD 

Yttre orsak 2010 2011 2012 2013 
Transportolycka fotgängare 10 16 17 19 

Transportolycka cykel 80 82 96 98 

Transportolycka motorcykel 53 69 58 39 

Transportolycka personbil 99 95 94 73 

Transportolycka lätt lastbil o o 1 o 
Transportolycka tung lastbil o o 4 1 

Transportolycka buss 1 2 o 1 

Andra transportolyckor på land 47 42 44 36 

Transportolycka på vatten 1 1 o 6 

Avsiktligt självdestruktiv handling 257 245 285 215 

Fallolycka 2048 2134 2064 2047 

Exponeri ng för icke levande mekaniska kraft er 188 242 236 228 

Exponering för levande mekaniska kraf ter 85 94 78 75 

D ru'n k n i ng so lycka 2 2 1 4 

Annan kvävning 5 2 2 3 

Elektri sk ström, st rålning, eJ{t rem lufttemperatur/ lufttryck 12 10 9 5 

Rök och öppen eld 19 11 16 10 

l<ontakt med heta föremål och heta ämnen 15 12 17 18 

l<ontakt med giftiga djur och växter 35 20 21 12 

El:poneri ng för naturkrafter o 5 2 4 

Förgiftningsolycka och eJ{ponering för skadliga ämnen 28 36 25 25 

Överansträngning och umbäranden 14 12 22 40 

Andra och icke specificerade faktorer 36 36 33 50 

Skadehändelser med oklar avsikt 28 35 26 49 

Sociaistyreisens statistikdatabas 2015-07-22 
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Bilaga 3 

Anta l vårdti!lfälleli1l~ Kronobergs län 

Yttre orsak 2010 1011 1012 2013 
---·----· 

Fall i samma plan i samband med is eller snö 97 75 93 92 

Fall i samma plan genom halkning, snavning eller snubbling 734 793 780 802 

Fall där skridskor, skidor, rullskridskor, skateboard eller 34 22 52 43 
snowboard använts 
Annat fall i samma plan genom kollision med eller lmuff av 10 16 10 17 
annan person 
Fall när man blir buren eller får stöd av andra personer 3 3 3 1 

Fall från rullstol 4 12 13 25 

Fall från säng 28 34 49 46 

Fall från stol 16 25 35 36 

Fall från andra möbler 7 13 21 8 

Fall från lekredskap på lekplats 20 26 19 28 

Fall i eller från trappa eller trappsteg 91 119 116 136 

Fall på eller från stege 44 51 37 32 

Fall på eller från byggnadsställning 2 16 9 2 

Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstrukt- 22 22 14 10 

i on 
Fall från träd 3 13 11 6 

Fall från stup o 2 2 1 

Dylming eller hopp i vatten med annan skada än drunkning 1 o o o 
eller drunkningstillbud 
Annat fall från ett plan t ill ett annat 10 25 20 22 

Annat fall i samma plan 28 30 47 49 

Fall, ospecificerat 896 837 733 691 
_ _________ + ____ 

------ -~-

Socialstyre lsens statistikdatabas 2015-07-22 
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Ärende nr 10 

Pandemiplan för Tingsryd s kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 

t o ~Tingsryds · kommun ~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-10 /0 
~ 

usterare 

§ 242 

Pandemiplan för Tingsryds kommun 
Dnr2015/398 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till pandemiplan för 
Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Gällande pandemiplan för Tingsryds kommun fastställdes av 
kommunfullmäktige i beslut 2009-06-25. Planen ska vara en hjälp för 
kommunen att hantera en pandemi och ett befarat stort personalbortfalL I 
planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s olika faser och 
innehåller en identifiering och prioritering av kommunens samhällsviktiga 
verksamheter. 

Föreliggande förslag till pandemiplan är identisk med gällande plan vad 
gäller åtgärder vid en pandemi vid WHO:s olika faser. Det som reviderats är 
i huvudsak bilagorna med identifiering och prioritering av samhällsviktig 
verksamhet vid kommunens förvaltningar. Dessa har blivit genomgångna 
och uppdaterade av förvaltningarna i samband med risk- och 
sårbarhetsanalysarbetet Revideringen har mestadels handlat om en 
anpassning till organisatoriska förändringar och namnbyten. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte innebär någon 
förändring i hur kommunen ska hantera en pandemi har kommunkansliet 
inte ansett det nödvändigt att remittera förslaget till övriga nämnder och 
styrelser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2015-08-05 

Rapport "Pandemiplan för Tingsryds kommun" 
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Bilaga Ks Au § 242 2015-08-10 

Kommtmledningsförvaltningen 

Torbjörn Ah/gren 
0477 441 79 
torbjorn .ah/gren@tingsryd .se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dnr: 2015/3 98 180 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut: 

Konmmn:fullmäktige fastställer bifogat förslag till pandemiplan för Tingsryds kommun . 

.!Beskrivning av ärendet 

Gällande pandemiplan för Tingsryds konunun fastställdes av kommunfullmäktige i be
slut 2009-06-25. Planen ska vara en hjälp för kommunen att hantera en pandemi och ett 
befarat stort personalbmifall. I planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s 
olika faser och innehåller en identifiering och prioritering av konmmnens samhällsvik
tiga verksamheter. 

Föreliggande förslag till pandemiplan är identisk med gällande plan vad gäller åtgärder 
vid en pandemi vid WHO :s olika faser. Det som reviderats är i huvudsak bilagorna med 
identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet vid kommunens förvaltning
ar. Dessa har blivit genomgångna och uppdaterade av förvaltningama i samband med 
risk- och sårbarhetsanalysarbetet Revideringen har mestadels handlat om en anpassning 
till organisatoriska förändringar och nanmbyten. 

På grund av att de textförändringar som föreslås i planen inte innebär någon förändring i 
hur kommunen ska hantera en pandemi har kommunkansliet inte ansett det nödvändigt 
att remittera förslaget till övriga nänmder och styrelser. 

Kommunfullmäktiges beslut ska siriekas till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser 

KOMMUNKANsLIET 

<J;i;;Ut--
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

/V 
~ 
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2 (7) 

Sid. 

Inledning 3 

Planeringsförutsäti:ningat· 3 

WHO:s faser 4 

A'i:gärder under pandemins olika faser 4 

Specifnka externa samhällsfunktioner 6 

Hantering av avlidna 7 

KompleNerande dokument 7 

Bilaga: 

. Identifiering av samhällsviktig verksamhet. Prioriteringar för respektive förvaltning; 
Tekniska förvaltningen Samhällsbyggnadsför\ta ltn ingen 

- Socialförvaltningen 
- Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur och fritidsförvaltningen 
- Kommunledningsförvaltningen 

Plan och miljökontoret 
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Inledning 

Influensa är en virussjukdom som sprids mellan människor. Vi har influensa i landet varje 
vinter. Efter genomgången infektion har man ett livslångt skydd mot just den influensastam
men. Virus kan dock förändra sina ytegenskaper varvid vårt immunsystem inte längre känner 
igen smittämnet. Man skiljer på "drift", en mindre variation som ger upphov till de årliga be
gränsade epidemierna och "shift" där det uppkommer ett helt nytt virus som ingen av oss har 
immunitet emot. Detta virus kommer då att kunna sprida sig kraftigt över jorden och vi har en 
s.k. pandemi. Under 1900-talet hade vi tre stora pandemier; Spanska sjukan 1918, Asiaten 
1957 och Hongkong 1968. Vid dessa insjuknade mellan 20 och 50% av befolkningen. 

Influensa är normalt en självläkande sjukdom där de flesta tillfrisknar inom en vecka. En del 
kommer dock att drabbas av sekundära lunginflammationer. Dödligheten är låg och drabbar 
främst personer med svåra hjärt- och lungsjukdom samt äldre. På grund av att så stor del av 
befolkningen insjuknar blir det ändå en betydande överdödlighet. 

Denna plan är framtagen på rekommendation av Länsstyrelsen och dåvarande Krisbered
skapsmyndigheten. Planen skall vara en hjälp för kommunen att hantera en pandemi och ett 
befarat stort personalbortfalL l planen finns beskrivet kommunens åtgärder vid WHO:s olika 
faser samt en identifiering av kommunens samhällsviktiga verksamheter framtagen av re
spektive förvaltning. 

Planeringsförutsättningar 

Som utgångspunkt för planeringen kan vi räkna med följande förutsättningar: 

0 En ny influensatyp som sprids mellan människor uppkommer någonstans i världen ut
anför Sveriges gränser. Vid tidigare pandemier har vi haft 3-4 månader på oss innan 
smittan nått vårt land. Med allt snabbare kommunikationer får vi dock räkna med att 
denna tid kan bli kortare. 

e Pandemin berör oss under 6-8 veckor. Under denna tid skall vi räkna med en sjukfrån
varo hos personalen på minst 15 %. 

lil Då pandemin når sin kulmen under 2-3 veckor kan sjukdomsfrånvaron vara upp till 
50%. 

e För dem som blir sjuka kan vi räkna med en frånvaro på minst fem arbetsdagar. 

lil Pandemin kan ha flera vågor, och den andra vågen kan tänkas komma tre till nio må
nader efter den första vågen. 

€!l Beräkningar för primärvården visar på åtta extra öppenvårdsfall på ett distrikt med 
2500 invånare om 25 % insjuknar under epidemin som varar 42 dagar. Motsvarande 
beräkningar för den slutna vården, med antagande om samma insjuknandegrad och en 
medelvårdtid på sju dagar, skulle det behövas 50 extra sängplatser per 100 000 invå
nare. Under de veckor med högst belastning kommer behovet säkert vara det dubbla. 

@ Under pandemin får man räkna med 100 extra dödsfall per 100 000 invånare. 

"' Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna utan kan 
komma vid vilken tidpunkt på året som helst. 

1$ 
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WHO:s faser 

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp vissa kriterier för när ett virus har börjat spri
das på ett sådant sätt så att det kan klassas som en pandemi. Man har delat in förloppet i 
sex olika faser. Fas 1-4 motsvarar tidsperioden mellan större utbrott av pandemi och kan 
därför vara lämpliga att slås ihop till en grupp. Det är WHO som deklarerar att en influensa
pandemi har brutit ut. 

WHO fas 1 
Definition: Inga nya influensavirussubtyper har upptäckts bland människor. En influensavirus
subtyp som orsakat infektion bland människor kan förekomma bland djur. Risken för infektion 
och sjukdom hos människor bedöms som låg. 

WHO fas 2 
Definition: Inga nya influensasubtyper har upptäckts bland människor. En influensasubtyp 
cirkulerar bland djur och utgör en påtaglig risk för sjukdom hos människor. 

WHOfas 3 
Definition: Infektion med en ny virussubtyp hos människor har bekräftats men den har endast 
i sällsynta fall spritts från människa till människa. 

WHO fas 4 
Definition: Små anhopningar av mänskliga fall med begränsad smitta mellan människor iden
tifierade vilket antyder att virus är dåligt anpassat till människa. 

WHO fas 5 
Definition: Större anhopningar av fall men spridningen fortfarande lokaliserad vilket antyder 
att virus blir mer och mer anpassat till människa (påtaglig pandemirisk) 

WHO fas 6 
Definition: Pandemi: ökad och oavbruten smitta mellan människor i samhället. 

Atgärder under pandemins olika faser 

A) Tidsperiod mellan en pandemi. (Skulle kunna motsvara fas 1-4 enligt 
WHO:s indelning) 

0 Socialstyrelsen följer utvecklingen i EU och WHO. 

0 Smittskyddsinstitutet följer den epidemiologiska utvecklingen och rapporterar fortlö
pande till socialstyrelsen. 

<il Nationella pandemigruppen (NPG) sammankallas kontinuerligt varje år och övar regel
bundet. 

e Landstingen och kommunerna uppdaterar årligen sina planer. 

e Landstingen följer utvecklingen och förmedlar information lokalt. 

o Inför rapportsystem vid misstänkta fall. 
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Atgärd Ansvarig 
Pandemiplanering - översyn av pandemiplan säkerhetssamordnaren 
bör göras 1 gång/år 
Framtagning av dokument som styr vad som Kommunchefen 
gäller för omflyttning av personal mellan en-
heter vid en pandemisk situation 
Information vid behov- länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 
Erhåller information från länets smitt- MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
skyddsläkare som vidarebefordras till perso-
nalen - åtgärder diskuteras med primärvår-
den 
Följa nationella aktiviteter MAS 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Klargöra samverkan kommun-landsting MAS 
WHO fas 4 - dialog med externa samhälls- säkerhetssamordnaren 
funktioner angående deras pandemibered-
skap 

B) Hot eller risk för en pandemi. (Skulle kunna motsvara fas 5 enligt WHO: s 
indelning) 

s Samtliga myndigheter se över sin verksamhet och de funktioner som är särskilt viktiga 
att säkerställa. 

s Smittskyddsinstitutet anpassar sin övervakning efter varje fas enligt särskild plan. 

s Socialstyrelsen samordnar smittskyddsläkarnas och landstingens arbete med planer 
för användning av vaccin och antivirala läkemedel samt provtagning och hantering av 
smittade patienter. 

Atgärd Ansvarig 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Höja beredskapen - liten stab Kommunchefen 
Samverkan med landstinget MAS 
Se över identifieringen av samhällsviktig Respektive förvaltningschef 
verksamhet främst med avseende på minime-
ring och prioritering 
Personalplanering Kommunchefen --
Information vid behov- länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 
Prioritering av vaccin och antiviraler enligt Kommunchefen 
nationella riktlinjer 
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C) Aktuell parademL(Skulle kunna motsvara fas 6 enligt WHO) 

0 Ökad och bekräftad spridning genom hela befolkningen. 

0 Atgärder som ovan fortsätter. 

Atgärd Ansvarig 
MAS informerar kommunchef och säkerhets- MAS 
samordnare 
Krisorganisation/krisledningsnämnd aktiveras Kommunchef/kommunalråd 
Samråd tillsammans med landstinget Krisorganisationen 
Beslut om att prioritera/omfördela inom och Krisorganisationen 
mellan förvaltningarna 
Beslut om stängning av verksamheter Krisorganisationen 
Samverkan med länsstyrelsen och andra Krisorganisationen 
myndigheter 
Information vid behov - länkas till smittskyd- Informatör 
dets webbsida 

Specifika externa samhällsfunktioner 

6 (7) 

Av de externa samhällsaktörer, vid sidan av sjukvården, som bedöms bedriva samhällsviktig 
verksamhet samt är viktiga för kommunens verksamhet bör aktörer inom nedanstående 
verksamhetsområden tillfrågas om deras beredskap för en ev. pandemi. En uppdaterad lista 
på vilka bolag, organisationer etc. som kommunen har aktuella avtal med inom respektive 
verksamhetsområde och som bedöms falla under ovanstående krav skall finnas som ett 
kompletterande dokument till planen. 

e Räddningstjänst 
0 Telekommunikation 
e Elleveranser 
0 Värmeförsörjning 
o Larmcentral 
Il> Bevakning, säkerhet 
e Betalningsväsendet 
@ skolskjutsar, färdtjänst 
o Väghållning 
e Drivmedel 
a Renhållning 
"' Livsmedel 
@ Disk, rengöring, kemikalier 
Il> Läkemedel 
o Hjälpmedel 
fl) sjukvårdsmaterial 
0 inkontinensprodukter rnrn 
e Div. distributörer till socialförvaltningen 
e Privata vårdgivare 
e Laboratorieanalyser 
"' Dator- och dataprogramsupport 
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l~ 7 (7) 

Inom Tingsryds kommun finns i dagsläget~ 23-24 st. kylrumsplatser varav sammanlagt 
17 st. i församlingarnas bårhus. och .&-6 6-7 st. i källaren i kvarteret Örnen i Tingsryd. Möjlig 
en l-can fler platser ordnas i kylrummet i kvarteret Örnen beroende på hur utrymmet dispone 
-ra&. 

Vid stort behov av kylrumsplatser då befintliga platser ej räcker till kan krisledningsnämnden 
besluta att ta isha llen i Tingsryd (Dackehallen) i anspråk för förvaring av avlidna. 

Som komplettering till denna plan skall följande dokument finnas. säkerhetssamordnaren är 
ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. 

o Lista på vilka bolag, organisationer etc. som bedöms bedriva samhällsviktig verksam
het samt är viktiga för kommunens verksamhet och som kommunen har aktuella avtal 
med. 
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Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

s hälls b .. ~ d st·· lt . 
A1111aiys - vnl!diga Avgräns1111ingar Minimeri1111g, ~ägsta 1111ivå? Prioriteri1111g Ansvarig 
verksamheter 

Kan avvaras/göras av Måste f1 . .mgera 
am:! ra 

Kostavdelningen Mindre tillredningskök. Livsmedelsleveranser Vid stort ohälsatal kan 1. Äldreomsorgen Kostchef 
Matdistribution personal koncentreras till 

2. Barnomsorg de stora tillagnings-köken; 
Äldreboende Solängen, Äppelgården, 3. Grundskola 

Dackeskolan, Solhaga, 
4. Gymnasieskola lindegården, Konga 

Allhus och Älmegården. 

städavdelningen Minskas städning hygienutrymmen. Begränsa städning genom Hygienutrymmen. Kök städchef 
Kök i den händelse mat minskad användning av som används. 
serveras. lokalerna. 

VA-avdelningen Planerat underhåll kan Vatten- och avloppsrening. Reparationsverksamhet Akuta driftsfel, akuta VA-chef 
minskas. Tillsyn av 

Reparationer av VA-nät ·VA-verk: Min. 2 man. läckor, fylla på 
pumpstationer kan 

VA-nät rep: Min. 2 man reningskemikalier. 
minskas. 

plus inhyrd grävare 

Gatuavdelningen Planerat underhåll Snöröjning Snöröjning: Min. 4 man Arbetsledning Gatuchef 

Parkavdelningen Planerat underhåll. Vattenrening Kaskad. 1 vaktmästare, 1 park- Kaskad före Konga- Parkchef 
Kylsystemet ishallen arbetare. och Linnerydsbaden. 

Arbetsledning 
Renhållningen Ave Sophämtning 2+1, samt tömn av 1.Sophämtning tätort Renhållningschef 

Trädgårdskom p. Omlastn/Lev till hushållsavfalls-eont ink!. containrar 

förbränning (Ljungby). Trpt till förbränning. tillagn.kök +servicehus 
Slamtömning o dyl. 

Akuta slamtömningar. Lösa med egen pers.? 
2. Akuta slamtömn. 

Entreprenad 
3. Landsbygdstömn. 
samt övr. containrar. 

~-
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Ana~ys -viktiga Avgränsningar Mi111imering, ~ägsta nivå? !Prioritering A111svarig 
verksamiheter 

Kan avvaras/göras av Måste fu.mgera 
am:llra 

Fastighetsavdelningen Planering Akuta reparationer, daglig Möjliggöra drift av den Akuta reparationer. Fastighets-
Köp & försäljning drift fastigheter begränsade verksam- Omfördelning teknisk ansvarig 

h eten. försörjning . 
Planerade förfrågningar 

Fastighetsdriften sköts av och upphandlingar inom 
Tingsrydsbostäder. förvaltning och projekt. 

Expedition Arkivarbete, div. Mottagning av telefon- 1 person 1. Telefonsamtal och Plan- och 
kontorsarbete. samtal och besök. besök miljöchef 

Diarieföring 2. Posthantering l 
Viss administration diarieföring. 

3. Administration 

Bygg- och miljö·- Planerad tillsyn och Utredn. av matförgiftning l Plan- och miljöchef 1. Åtgärder som Plan- och 
avdelningen provtagning. otj. Dricksvatten. 

1 miljö- och hindrar att människor miljöchef 
Remisser Samverkan med hälsoskyddsinspektör smittas och blir sjuka. l 
Utredningar landstinget vid 2. Akuta ärenden. 

epidemi/pandemi. 
Tillstånd/anmälan/registr 3. Tillståndsgivning 
eringar (Ej samhälls- Akuta ärenden för att samhällsviktiga 
viktiga objekt). förhindra skador på objekt. 

människor och miljö. 
Allt planarbete 4. Rådgivning 

Bygglov/tillståndsgivning 
och rådgivning rörande 
samhällsviktiga objekt. 

~ 
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Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Socia~förvalt · 
:_:;;,IL 

Ana.lys -viktiga Avgränsningar Personalresurser, Prioritering Ansvarig 
verksamiheter 

Kan avvaras/göras av Måste fungera minimering, lägsta 

andra nivå? 

stab socialförvaHningen. Vissa möten. Ledning, information. Se plan för extraordinär 
händelse. 

Kontinuerligt Socialchefen 

Myndighetsutövning Liten del av ijänst. Inom 1 månad. 
Diarieföring 1 person. Sortera datumordning i 

pärm. 
l Äldreomsorg Dagverksamhet Hemtjänst (ink!. Viss minskning möjlig Individuell bedömn. Avdelningschef ÄFO Gruppaktiviteter mattrans porter). 

De flesta möten. Trygghetslarm Kontinuerligt 
Särs.kilt boende. Ordinarie verksamhet 24 timmars väntetid. 

Projekt Biståndshandläggning Ant. bist.handl. minskas 
Fördröjning möjlig Kontinuerligt 

Korttidsplatser Ordinarie verksamhet 
Färdliänst 

Funktionshinderomsorgen Daglig verksamhet. LSS-boendet Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt Avdelningschef ÄFO 
Jobbcenter LSS stöd och service. Minskning möjlig. Individuell bedömn. 
De flesta möten. Stödis soc.psykiatrin. Individuell bedömning. Individuell bedömn. 
Korttidsenheten Mull- Pers.assistentstödet Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
vaden. LSS-handläggning Fördröjning möjlig. Inom 1 månad. 

Individ och Ej akuta utredningar. Försörjningsstöd Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt Avdelningschef IFO familjeomsorgen (IFO) Besöksverksamhet Egna medel. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
Förebyggande verk- Akuta utredningar. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
sam het. Utskick av pengar. Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
De flesta möten. Placeringar, L VM, L VU, Ordinarie verksamhet. Kontinuerligt 
Dra ner den öppna SOL. Vissa delar kan skjutas 
missbruksbehandlingen. Flyktinghandläggningen 1 personal upp. 
Ungdomsbehandlarna 
Budget- och 
skuldrådgivning. 
Samtalsstöd 

e-... 
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Anaijys- vnlktnga Avgränsningar Personalresurser, Prioritering Ansvarig 

vere{samtneter Kan avvaras/göras av Måste fungera 
minimering, ~ägsta 
nivå? 

andra1 

Hemsjukvård, ink!. Dagrehab Särskilt boende. Kontinuerligt Avdelningschef HSL 

paramedicin. Projekt Hjälpmedel Endast akuta 

De flesta möten. hjälpmedel. 

Inom soc. !kan 
följam:le göras av 
andra: 
städning 
Inköp av dagligvaror. 
Matdistributionen 
Viss omvårdnad. 
Ledsagning, t.ex. till 
sjukhus. 
Stöd till 
anhörigvårdare. 

Tjänstegarantner: 
Vissa tjänstegarantier 
kanske inte kan 
uppfyllas. 

~ 
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identifiering av samhällsviktig verksamhet 

!Barn= och utbildningsförvaltningen 
A111a.iys - viktigJat Avgrä111s111i111ga.r Mi111imeri111g, lägsta. Prioriteri111g A111svarig 
verksamheter Ka111 avvaras/göras av Måste fungera 111ivå? 

andra 

Förskola/fritidshem/för- Nej Tillsyn Större avdelningar. 1 Förskalechef/Rektor 
skoleklass. Begränsad verksamhet 

lokalmässigt. Kan 
stänga förskolor för att 
centrera omsorgen till 
färre orter. Färre 
personal. Mat endast vid 
heldagsvistelse. Endast 
kall mat. 

Skola 1-4 Nej Tillsyn Större klasser. 2 Rektor 
Begränsad verksamhet 
lokalmässigt. Kan 
stänga skolor för att 
centrera verksamheten 
till färre orter. Mat 
endast vid 
heldagsvistelse. Endast 
kall mat, eventuellt egen 
matsäck. 

Grundsärskola/ Tillsyn större klasser. 2 Rektor 
Gymnasiesärskola Begränsad verksamhet. 

Endast kall mat. 

skolskjutsverksamhet skolskjuts för klass 5- För barn F- klass 4. Sammanslagning -färre 3 
gymnasiet. skolskjutsar. 

Skola 5-9, gymnasiet och Hela verksamheten. 4 Rektor 
vuxenutbildningen. Personal och äldre 

elever kan vara 
resurser i annan 
verksamhet. 

l 
-...... 
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~a 

Alilaiys - vikti!~a Avgrälilslilnlilg<u Mililimerililg, iägsta !Prioriterililg Alilsvarig 
verksamheter 

Måste fungera 
lilivå? 

Kan avvaras/göras av· 
and! ra 

Fritidsgårdar Kan stängas ? l 

Filialbibliotek Kan stängas Avd chef bibliotek 

Huvudbibliotek Kan stängas Avd chef bibliotek 
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Identifiering av samhällsviktig verksamhet 

Kommunledningsförvaitningen 
A111a~ys -viktiga Avgräll1sll1ill1gar Mi111imering, lägsta Prioriteri111g Ansvarig 
verrksamhetel!" 

Ka111 avvaras/göras av Måste fu111gera nivå? 

a111dra 

Kommunledning Krisledningsnämnd Enligt plan för extra- Ledning och Kommunchef 
Krisledningsstab ordinära händelser. information. 

Kansli Fikabeställningar Telefonväxel 1-2 personer för 1. Telefonväxel Kanslichef 
Utskick, ej brådskande. Posthantering posthantering 8: 

2. Posthantering/ administration. 
Utredningar Diarieföring + div. diarieföring. 

central administration. Yz överförmyndare 
3. Administration Div. långsiktigt info- & (tillgänglig). 

säkerhetsarbete. Överförmyndare 4. Överförmyndare 

Personalavdelningen Div. långsiktigt Löneutbetalningar 2-3 personer för 1. Löneutbetalning Personalchef 
personalarbete. 

Akuta personalärenden lönehantering. 
2. Ärenden 

Rådgivning till chefer 1 personalsekreterare 
3. Rådgivning alt. Personalchef. 

Ekonomiavdelningen Utredningar In- och utbetalningar 2 personer för in- och 1. In-/utbetalningar Ekonomichef 

Utvecklingsarbete (skick av filer m.m.) utbetalningar. 
2. Fakturering, med tillhörande 

löpande bokföring, uppföljningsarbete, 

scanning och budgetarbete, 

systemförvaltning. pensionshandläggning, 
inköpssamordning, 
upphandlingar. 

Uyvecklingsavdelningen Allt arbete. 
Utvecklingschef 

...__ 
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Ana~ys - vnkti!~a Avgränsningar Minimering, ~ägsta Prioritern111g Ansvarig 
verksamheter 

Kan avvaras/göras av Måste fungera nivå? 

andra 

l nformationsavdelningen Reparation av datorer Drift och uh av: 1-2 växeltelefonister 1. Telefonväxel Informationschef 

l 
och kringutrustning där -Telefonväxel 

1 !T-tekniker 2. Hemsida det finns andra - Hemsida 
l närliggande datorer -Data- och 3. Data- och 

som kan användas. kommunikationsnät kommunikationsnät. 

Verksamhetssystem - Servrar för 
4. Servrar för verksam hetskritiska lågt prioriterade enligt 

system. verksam hetskritiska 
prioriteringslista system. 
beslutad av CCG. Verksamhetssystem 

5 .. Verksamhetssystem högt prioriterade enligt 
prioriteringslista enligt prioriteringslista 

beslutad av CCG. beslutad av CCG. 

Badplatser Underhåll Kanslichef 

Leder (cykel, kanot, Planering, underhåll Kanslichef 
vandring) 

~ 
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Ärende nr 11 

Tillfälliga uppställningsplatser för 
fordon med farligt gods inom 
Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-08-1 o 

14 (27) 

Justerare 

§ 243 

Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med farligt gods 
inom Tingsryds kommun 
Dnr2015/399 319 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder ärendet för beslut i 
samhälls byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 

I handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd av 
kommunfullmäktige i beslut 2013-01-31, finns ett antal åtgärder listade. En 
av åtgärderna är ett uppdrag till kommunstyrelsen att utreda lämpliga 
uppställningsplatser för farligt gods. säkerhetssamordnaren har tillsammans 
med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till 
lämpliga sådana platser. Förslagen finns beskrivna i bifogad rapport daterad 
2015-08-03. I rappolien finns även en beskrivning av direkt olämpliga 
platser för uppställning av farligt gods. 

Uppställningsplatserna är uteslutande valda så att de ligger på kommunal 
mark. Eftersom det är samhällsbyggnadsnämnden som hanterar frågor som 
rör kommunal mark så bör beslut om upplåtelse för tillfållig uppställning 
enligt förslaget tas av denna nämnd. Ärendet ska därfår skickas vidare till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
ska sedan skickas till kommunstyrelsen och tilllänsstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren 2015-08-05 
Rapport "Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med farligt gods inom 
Tingsryds kommun" 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 243 2015-08-10 

Kommunledningsförvaltmingen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dnr: 2015/399 319 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tii!1ämg~ nJJpps~ä~~~~IT1l9JSIOJ ~ aJ ~se li" förr ffo11doll1l med f~ r!igt gJods hil©m 
T~ngsrryds f(©mmlUJn 

JFörsbg till beslut: 

Arbetsutskottet beslutar att översända ärendet till samhällsbyggnadsnämnelen för beslut. 

Besk1rivning av ärendet 

I handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd av kommunfullmäktige i 
beslut 2013-01-31, finns ett antal åtgärder listade. En av åtgärdema är ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att utreda lämpliga uppställningsplatser för farligt gods. säkerhets
samordnaren har tillsammans med tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram förslag tilllämpliga sådana platser. Förslagen finns beskrivna i bifogad rapport 
daterad 2015-08-03. I rappalien fi1ms även en beskrivning av direkt olämpliga platser 
för uppställning av farligt gods. 

Uppställningsplatserna är uteslutande valda så att de ligger på kommunal mark. Ef
tersom det är samhällsbyggnadsnämnelen som hanterar frågor som rör kommunal mark 
så bör beslut om upplåtelse för tillfållig uppställning enligt förslaget tas av denna 
nämnd. Ärendet ska därför skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska sedan skickas till kommunstyrelsen och till 
länsstyrelsen för käm1edom. 

Arbetsutskottets beslut ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

KOMMUNKANSLIET 

'::::-.:·-· ... ( ":!J . )4[1f ____ , .. 
. . Jl'l ;r.!' [,_,r 

Torbjörh Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds lwmmun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
04-77 441 00 (V'...:) 0 4-77 313 00 

e-post/ hemsida 
lwmmunen@t ingsryd.se 
www.tings ryd .se 
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Tingsryd s 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2015-08-03 

RAPPORT 

rmfämga uppställningsplatser för fordon med farligt 
gods inom Tingsryds kommun 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har i skrivelse 2009-10-07 föreslagit länets kommuner att inventera lämp
liga och olämpliga platser för uppställning av fordon med farligt gods. 
Urvalet av uppställningsplatser bör enligt länsstyrelsen ske enligt följande tre kritelier: 

e Platser som är direkt olämpliga eller bör förbjudas. 
el Platser som är lämpliga för tillfällig uppställning av skadade och havererade 

fordon. (För räddningstjänst och polis.) 
E'i> Platser som är lämpliga för tillfällig uppställning av transporter i samband med 

leverans ochfeller rast/vila. 

I "Handlingsprogram för extraordinära händelser", fastställt av kommunfullmäktige 
2013-01-31 finns ett uppdrag att utreda lämpliga uppställningsplatser för farligt gods. 
Ansvarig för att utreda detta är kommunstyrelsen. 

Syfte 

Enligt länsstyrelsen är tanken att de platser för uppställning som kommunema kommer 
fram till är lämpliga, ska kunna kommuniceras till berörda åkare och även finnas med i 
vägatlasen för farligt gods. Syftet med detta arbete är att underlätta för åkare att förhålla 
sig till de omständigheter som råeler i vmje kommun. De bör få kunskap om var de får 
placera fordonen och var det är mindre lämpligt. Tanken är även att underlätta för polis 
och räddningstjänst samt att minska risken för allvarliga olyckor som kan resultera i 
skador på hälsa ochfeller miljö. 

Genomförande 

Arbetet med framtagandet av lämpliga uppställningsplatser har gjmis av en arbetsgrupp 
bestående av följande personer: 

- Anette Andersson, plan- och miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
- Emmy Wallmark, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
- Cl1Jister Kaisajuntti, utredningsingenjör, samhällsbyggnaclsförvaltningen. 
- Ola Karlsson, gatuchef, samhällsbyggnaclsförvaltningen. 
- Torbjörn Ahlgren, säkerhetssamordnare, kommunledningsförvaltningen (samman-

kallande). 

1(3) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

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

e-post/hemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Utgångspunkten har varit att utse uppställningsplatser som ligger på kornmunägd mark 
och helst finnas spridda över kornmunens yta. Utifrån kmior har möjliga platser identi
fierats och sedan inspekterats och bedömts på plats. Urvalet har skett utifrån bl.a. föl
jande kriterier: 

- Uppställningsplatsen ska finnas intill en stöne väg där transport av farligt gods 
förekommer. 

- Det ska vara lätt att ta sig till och från platsen. 
- Inga bostäder ska fim1as i närheten. 
- Ett eventuellt läckage/utsläpp av fordonets last ska orsaka så lite skada som möjligt 

för hälsa och miljö. 

Förslag till tillfälliga uppställningsplatser för fordem med farligtgods 

Arbetsgruppen har utifrån ovan nämnda kriterier kommit fram till tre lämpliga platser 
för uppställning av fordon i samband med leverans och/eller rast/vila samt två platser 
för uppställning av skadade och havererade fordon. Nedan följer en beskrivning av 
dessa platser. Platsernas läge framgår av bifogad kmia (bilaga 1). 

Uppställningsplatser för fordon i samband med leverans och/eller rast/vila: 

l. På västra industriområdet i Ryd, huvudsakligen inom fastigheten Tröjernåla 19:1. 
Området är markerat på kmia, bilaga 2. 

2. På Östra industriområdet i Tingsryd längs med västra vägkanten på Bultvägen. Om
rådet är markerat på kmia, bilaga 3. 

3. På industrimm·ådet öster om väg 122 i Rävemåla, inom fastigheten Rävemåla l :54 
där det tidigare låg ett asfaltverk Området är markerat på karta, bilaga 4. 

Uppställningsplatser för skadade och havererade fordon: 

l. Område inom Elsemåla återviru1ingsgård på fastigheten Elserås l :7 enligt marke
ring på katia, bilaga 5. 

2. På infarten till Elsemåla avfallsanläggning mellan väg 27 och bomlinformations
tavla inom fastigheten Elserås l :7. Området är markerat på kmia, bilaga 6. Denna 
plats rymmer bara ett fordon, antingen bil eller släp. Platsen ska endast användas 
till uppställning ifall bonm1en till avfallsanläggningen är stängd, i väntan på att till
träde bereds till anläggningen. 

Speciellt olämpliga uppställningsplatser 

Direkt olämpliga platser för uppställning av fordon med farligt gods är inom eller strax 
intill skyddsområden för vattentäkt samt inom tätmier i närheten av skolor, bostäder och 
bostadsområden. 

Inom Tingsryds kommuns geografiska område finns det 6 st. skyddsområden för vatten
täkt. Samtliga är belägna inom eller i anslutning till vägar. Skyddsområdena är marke-
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rade på karta (bilaga 7) med angivande av det vattenverk som vattentäkten försö1jer. 
Följande vattenverk är aktuella. 

Norraryds vattenverk: Vattenverket försörjer Ryd och Fridafors. Vattentäkten finns 
non om Ryds samhälle. Väg 126 passerar igenom vattenskyddsområdet 

R ensmåla vattenver k Vattenverket försö1jer Konga, Dångebo/S. Sandsjö, Tingsryd, 
Väckelsång och Urshult Väg 120 och 781 passerar genom vattenskyddsområdet 

JLinnerryds vattenver-k Vattenverket försö1jer Linneryds samhälle. Väg 838 passerar 
genom vattenskyddsområdet 

3(3) 

Kor r ö vattenverk Vattenverket försö1jer Rävemåla och Älmeboda. Väg 122 och 820 
passerar genom vattenskydclsmmådet. 

Yxnanäs vaHel!lverk: Vattenverket försö1j er Yxnanäs samhälle. Vattenskyddsområdet 
ligger inom samhället och väg 790, och väg 122 passerar intill området. 

Karlshamns vattenverk: Vattenverket försö1jer Karlsha1m1 m.fl. mier i Karlshamns 
kommun. Vattenskyddsområdet består av sj ön Mi en, Mieån och avri1mingsområden till 
Mieån. Väg 29, 649, 651 och 690 passerar genom skyddsområdet. 

.-.r·· 

Cjr1/'/i-t~y-- · 
Torbjöm Ahlgren 
S äkerhetssamordnare 

Kartbilagor: 

l . Översikt uppställningsplatser. 
2. Uppställningsplats Ryd. 
3. Uppställningsplats Tingsryd. 
4. Uppställningsplats Rävemåla. 
5. Uppställningsplats Elsemåla avfallsanläggning. 
6. Uppställningsplats infart till Elsemåla avfallsanläggning. 
7. Översikt skyeldsområden för vattentäkter. 
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Ärende nr 12 

Yttrande över Sydostleaders begäran 
om offentlig medfinansiering av 
nytt Lea·dersamarbete under perioden 
2014-2020 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15 (27) 

o munstyreisens arbetsutskott 2015-08-10 /~ 

usterare 

§ 244 

Yttrande över Sydostleaders begäran om offentlig 
medfinansiering av nytt Learlersamarbete under perioden 
2014-2020 
Dnr 2015/211 910 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

~ 

l. Kommunfullmäktige godkänner upprättad avsiktsförklaring (bilaga l) 
avseende bl a samarbete, medlemskap, offentlig medfinansiering i den 
ideella föreningen SydostLeader under program-perioden 2014-2020 
samt för utvärdering och slutredovisning fram ti111 juli 2023. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordfårande Mikael 
Jeansson att underteckna avsiktsförklaringen. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 320 000 laonor i årligt anslag från 
befintliga centrala budgetmedel för offentlig medfinansiering och årlig 
medlemsavgift under perioden 2016-2020. 

Beskrivning av ärendet 
Ledningsgruppen för den ideella föreningen SydostLeader under bildande 
har i skrivelse 2015-06-08 hemställt att Tingsryds kommun bidrar med 
offentlig medfinansiering och nytt leadersamarbete under programperioden 
2014-2020. 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd 
utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt 
fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska 
prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på 
samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifi·ån lokala 
initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de människor som 
bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 
Under åren 2014 och 2015 har pågått förberedelsearbete för att bilda det nya 
leaderområdet- SydostLeader. Planerade medlemmar är Emmaboda, 
Karlshamns, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, 
Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner. SydostLeader 
har blivit prioriterad av Jordbruksverket Beslutet från Jordbruksverket 
innefattar möjligheter för SydostLeader att verka inom alla fyra ESI
fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social och Havs- och Fiskerifonden. 

Tingsryds kommuns offentliga medfinansiering i det aktuella 
leadersamarbetet uppgår till 295 192 kronor årligen under de kommande 
fem åren 2016-2020. Till detta kommer medlemsavgiften som för 
närvarande bereds av valberedningen. (Den nuvarande tillförordnade 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) 

o munstyreisens arbetsutskott 2015-08-10 

Justerare 

§ 244 forts. Dm 2015/910 

ledningsgruppen för SydostLeader har föreslagit en medlemsavgift på 
25 000 kronor per kommun och år.) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 99, 2014-05-19 
Kommunstyrelsen§ 256 2014-12-08,256 
SydostLeaders Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom 
leadetmetoden, daterad 2015-01-28 
Jordbruksverkets redovisning 2015-04-21 av vilka som får möjlighet att 
bilda leaderområde under perioden 2014-2020 

l 
v tv' 

l Utdragsbestyrkande 

J}_ 
-:::::::P' 
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Bilaga Ks Au § 244 2015-08-10 

Tingsryd s 
li.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2015-08-03 

Kom m unstyreisens arbetsutskott 

Yttrande över Sydostleaders hemställan avseende Avsiktsförklaring om 
offentlig medfinansiering och om nytt Leadersamarbete under perioden 
2014-2020 

Förslag till beslut 
l. Att godkänna upprättad avsiktsförklaring (bilaga l) avseende bl a samarbete, med

lemskap, offentlig medfinansiering i den ideella föreningen SydostLeader under 
program-perioden 2014-2020 samt för utvärdering och slutredovisning fram till l 
juli 2023 

2. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson att unde1ieclma av
siktsförklaringen 

3. att för offentlig medfinansiering och årlig medlemsavgift under perioden 2016-2020 
anvisa 320 00 kronor i årligt anslag från befintliga centrala budgetmedel 

Beskrivning av ärendet 
Ledningsgruppen för den ideella föreningen SydostLeader under bildande har i skrivelse 
2015-06-08 hemställt att Tingsryds kommun bidrar med offentlig medfinansiering och 
nytt leadersamarbete under programperioden 2014-2020. 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I vmje 
mmåde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstra
tegi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande 
programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett 
område utifrånlokala initiativ och förutsättningar. Metoden im1ebär att det är de männi
skor som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 
Under åren 2014 och 2015 har pågått förberedelsearbete för att bilda det nya leaderom
rådet - SydostLeader. Planerade medlemmar är Emmaboda, Karlshanms, Karlskrona, 
Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvid
inge kommuner. SydostLeader har blivit prioriterad av J ordbruksverket Beslutet från 
Jordbruksverket innefattar möjligheter för SydostLeader att verka inom alla fyra ESI
fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social och Havs- och Fiskerifonden. 

Tingsryds kommuns offentliga medfinansiering i det aktuella leadersamarbetet uppgår 
ti11295 192 kronor årligen under de kommande fem åren 2016-2020. Till detta kommer 
medlemsavgiften som för närvarande bereds av valberedningen. (Den nuvarande tillför
ordnade ledningsgruppen för SydostLeader har föreslagit en medlemsavgift på 25 000 
kronor per kommun och år.) 

------------------------------------------------------------------

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

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

/2 
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2015-08-03 2(2) 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd har ägt rum med ekonomiavdel
mngen. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-05-19, § 99 avgett en första avsiktsför
Idaring om att Tingsryds kommun vill tillhöraLLU-område i Sydost. 
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-12-08, 256 avgivit yttrande under pro
cessen kring framtagande av den Lokala utvecklingsstrategin för SydostLeader
området. 
- SydostLeaders Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
daterad 2015-01-28 
- Jordbruksverkets redovisning 2015--04-21 av vilka som får möjlighet att bilda leader
område under perioden 2014-2020 

Kommunens beslut skickas till 
SydostLeader, c/o Leader Småland Sydost 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds hornmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsrycl.se 
www.t.ingsryd.se 
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l} 2015-06-08 Sid l (2) 

SydostLeader 

Sändlista 

Bakgrund 
Den blivande ideella föreningen, SydostLeader, har blivit prioriterad av Jordbruksverket och 
är planerad att bildas vid första årsstämman i mitten av september 2015. Inför detta bedrivs, 
genom avdelad ledningsgrupp och valberedning, ett omfattande arbete i syfte att såväl 
komplettera prioriterad handlingsplan/utvecklingsstrategi som övrigt underlag för att fmmellt 
kum1a bilda föreningen. Jordbruksverket beslut innefattar även en för SydostLeader unik 
möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonder (Landsbygds-, Regional-, Social- samt Havs
och Fiskerifonden). 

I pågående förberedelsearbete har tidigare erhållits avsiktsförldaring, från samtliga planerade 
medlemskommuner, att gemensamt bilda ett nytt leaderområde - SydostLeader. Planerade 
medlemmar är Emmaboda, Karlshamns, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, 
Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommun_ 

Den totala budgeten för SydostLeader består inledningsvis av medel från EU, stat och de elva 
samverkande kommunerna och enligt gällande fördelningsprinciper. Föreningen avses ha en 
finansieringsmodell, med en gemensam pott att användas solidariskt för hela områdets bästa. 
Den offentliga sidan har dä1med lämnat över ett förtroende på det breda pminerskapet inom 
leaderområdet, men där föreningen enligt handlingsplanen strävar efter en rättvis fördelning, i 
förhållande till insats, av projektstödet till och inom de elva ingående medlemskommunema. 

Enligt Jordbruksverkets hittillsvarande finansieringsmodell för SydostLeader är de fyra ESI
fondernas belopp för perioden 2014 - 2020 totalt 69 092 723 kr i vilken ingår den kommunala 
medfinansieringen på 33% medförande 22 800 598 kr. Av bifogad avsiktsförklaring, se 
bilaga l , framgår detaljerat kommunens offentliga medfinansiering fördelat på de fyra ESI
fonderna . Beräkningsgrunden är fördelad på ingående s.k. församlingskoder och med hänsyn 
taget till att EJFLU/Landsbygdsfonden inte gäller i tätorter över 20 000 invånare. 

Vid eventuell utebliven offentlig medfinansiering återgår fondernas medel till Jordbruksverket 
för utdelning till andra Lectderområden. 

Hemställan 
Med syftet att tillförsäkra vå1i gemensamma Leaderområde denna möjlighet till ekonomiskt 
stöd från EU/Stat för vår landsbygds utveckling hemställer SydostLeader om att respektive 
medlemskommun bidrar med aktuell offentlig medfinansiering, i enlighet med bilaga l , att 
faktureras årligen med stali 2016 till och med 2020. 

Avsiktsförklaringen oss tillhanda senast den 30 september. 

SydostLeader 
ej o Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 

361 21 Emmaboda 

Tel 076-84 87 300 info@leadersydost.se 

/l 
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l) 
Tidslinjal för förberedelsearbetet. .. 

2015 
Maj- juni 

2015-06-08 

o Prioriterade strategier kompletteras & säkra offentlig medfinansiering 

Sid 2 (2) 

o 8 & 26 maj maj- Årsstämmor, med avvecklings beslut, för Leader Småland 
Sydost och Blekinge 

o 18maj-Första mötet med vår nya Kommunala referensgrupp från de elva 
kommunerna 

o Maj/juni- Inforesa till samtliga KS/KSAU- Kommunal avsiktsförklaring om 
offentlig medfinansiering 

Juli - december 
o Augusti- Valberedningens arbete klart 
o l 7 augusti - Partnerskapen kan ansöka om att starta Leaderområde -

(Senast 31 dec 2015) 
o Mitten av september- Första årsstämman för SydostLeader 
o l 7 september - SydostLeader kan ansöka om driftstöd 

2016 
o Våren första utbetalning av projektmedel 

Lars Karlsson 
T f Ledningsgruppen för SydostLeader 
Lars.karlsson@leaderblekinge.se 

T f Ledningsgruppen för SydostLeader 
joel@leadersydost.se 

0708-160264 

Sändlista 
Emmaboda kommun 
Karlshamns kommun 
Karlshona kommun 
Lessebo kommun 
Nybro kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Tingsryds kommun 
Torsås kommun 
Uppvidinge kommun 

Kopia 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

SydostLeacler 
ej o Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 
361 21 Emmaboda 

0708-814482 

Tel 076-84 87 300 info@leadersydost.se 

l~ 
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Bilaga l 

Avsiktsförklaring om offentlig medfinansiering 

Tingsryds kommun meddelar härmed att kommunen åtar sig att stödja bildandet och ingå i 
den ideella föreningen- SydostLeader- under programperioden 2014-2020 samt för 
utvärdering och slutredovisning fram till l juli 2023. 

Verksamheten ska finansieras av de fyra fonderna; Europeiskajordbruksfonden för 
landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och jiskerifonden, Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden med följande belopp under programperioden: 

Fond Belopp 
EJFLU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) l 122 216 
EHFF (Europeiska havs- och fiskerifonden) 170 772 
ESF (Europeiska socialfonden) 85 386 
ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) 97 584 
Totalt för programperioden 1475 958 

Ovanstående innebär att kommunen debiteras 295 192 kronor årligen under de kommande 
fem åren 2016-2020. 

Åtagandet innebär att kommunen har för avsikt att delta i föreningens verksamhet i enlighet 
med dess stadgar och valberedningens förslag samt medfinansiera föreningens verksamhet 
och de projekt som styrelsen beviljar under programperioden. 

Tingsryds kommun avser även bli medlem i den ideella föreningen SydostLeader och erlägga 
den årliga medlemsavgift som beslutas vid årsstämma. 

A v siktsförklaringen utgör en av bilagorna till den slutliga ansökan till J ordbruksverket om 
startbesked för SydostLeader för programperioden 2014-2020. 

Tingsryd den 2015-

Namnförtydligande 

96



~ 
Q 

(-JQ-r-=:=' !..2,= ====-· ===-~·=~ =-- -= - = -=·- -=· =· =--~-=- · · .. ='=·'~il 

l l y· d ll 
if t tngsr·y · 1

! 

l
[ ! l 
Jj" J 
~-

EJFL 1134 414 kr 226 883 kr 

ERUF 97 584 kr 19517kr 

ESt 86 386 kr 17 077 kr 

EHFF 170 772 kr 34 154 kr 

TOTAlT 1489 156 krr ~97 831 kr 
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Ärende nr 13 

Ansökan om budgetanslag från 
kommunstyrelsens förfogande för 
centrala IT -system 2015 
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Tingsryds 
kommun 

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
2015-08-10 

21 (27) 

!) 

usterare 

§ 249 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT -system 2015 
Dnr 2013/268 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran 
om 545 000 kr för engångskostnader för införande av nytt P A
system. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för 
centrala IT -system i 2015 års resultatbudget 

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års resultatbudget finns avsatt l 370 000 kr till kommunstyrelsens 
förfogande för centrala !T-system. Budgetposten är finansierad ur 
Örnenpotten och avser att täcka engångskostnader för beslutade införande 
av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A-system som inte utgör 
investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i 
resultaträkningen (bl. a utbildning). Kommunstyrelsen beviljade 2015-05-
11, § 120, kommunledningsförvaltningen 420 000 kr från detta 
budgetanslag avseende införandekostnader för nytt ekonomisystem samt 
inköpssystem. Återstår i budgetanslag gör således 950 000 kr. 

I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 000 kr ( + 2 000 000 kr 
år 20 16) för de beräknade investeringsutgifterna. De totala 
investeringsutgifterna för ekonomisystem och P A-system beräknas till ca 
4,8 mkr. Prognosen är således att budgetanslaget i investeringsbudgeten 
kommer att överskridas med ca 800 000 kr sett över båda åren. Detta får 
hanteras i 2015 års bokslut och/eller i 2016 års budget. 

P A-system 
Upphandling av P A-system har avslutats och införandeprojekt påbö1jades i 
mars 2015. 
Driftstart är planerad till mars 2016. Införandekostnaderna är beräknade 
enligt nedan: 

T kr 2015 2016 Totalt 
Investering l 330 l 441 2771 
Engångskostnad, 545 445 990 
drift 
Summa 1875 1886 3 761 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-08-10 

§ 249 forts. Dnr 2013/268 

Personalavdelningen ansöker således om 545 000 i budgetanslag ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel för centrala IT -system 2015 för 
införande av P A-system. 

22 (27) 

!) 

För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 445 000 kr avseende 
engångskostnader i resultaträkningen för införande av P A -system. Detta får 
hanteras i 2016 års budget. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson, 2015-08-04 

Justerare l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 249 2015-08-10 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-08-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansö~'\an om budgetanslag från kommunstyrelsens förfogande för 
centrala it~system 2015 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran om 545 tkr för engångs
kostnader för införande av nytt P A-system. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för centrala it-system i 2015 
års resultatbudget 

Sammanfattning 

Under året arbetar komniunledningsförvaltningen med införande nytt ekonomisystem ( driftsstart . 
l jan 2016), inköpssystem (driftstatiades i februari 2015) samt nytt P A-system ( driftsstart mars 
2016). 

Personalavdelningen ansöker om 545 th i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015 för infarande av P A-system. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I 2015 års resultatbudget finns avsatt l 3 70 tkr till kommunstyrelsens förfogande för centrala i t-

. system. Budgetposten är finansierad ur Örnenpotten och avser att täcka engångskostnader för 
beslutade införande av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A-system som inte utgör 
investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i resultaträkningen (bl a utbild
ning). Kommunstyrelsen beviljade 2015-05-11 §120 kommunledningsförvaltningen 420 tkr från 
detta budgetanslag avseende införandekostnader för nytt ekonomisystem samt inköpssystem. 
Aterstår i budgetanslag gör således 950 tkr. 

I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 tkr (+2 000 th år 2016) för de beräknade 
investeringsutgifterna. De totala investeringsutgiftema för ekonomisystem och P A-system be
rälmas till ca 4,8 mkr. Prognosen är således att budgetanslaget i investeringsbudgeten kommer 
att överskridas med ca 0,8 mkr sett över båda åren. Detta får hanteras i 2015 års bokslut 
och/eller i 2016 års budget. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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l) 2015-08-04 

P A-system 
Upphandling av P A -system har avslutats och införandeprojekt påbörjades i mars 2015. 
Driftstart är planerad till mars 2016. Införandekostnadema är beräknade enligt nedan: 

t kr 
Investering 
Engångskostnad, drift 
Summa 

Arende och övrigt 

2015 
l 330 

545 
1875 

2016 
l 441 

445 
1886 

Totalt 
2771 
990 

3 761 

2(2) 

Personalavdelningen ansöker om 545 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015 för införande av P A-system. 

För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 445 tkr avseende engångskostander i re
sultaträlmingen for införande av P A -system. Detta får hanteras i 2016 års budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos personalavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1 ingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 102



Ärende nr 14 

Reviderad arbetsprocess för budget 
2016 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

23 (27) 

1'1 

Justerare 

l· r-/ 

§ 250 

Reviderad arbetsprocess för budget 2016 
Dm 2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har gett ett uppdrag åt ekonomichefen att ta 
fram förslag till beslut som innebär att fullmäktiges beslut om budget och 
skattesats för 2016 flyttas från september till oktober månad 2015. Orsaken 
är att mer tid önskas för den politiska hanteringen av aktuella ärenden inom 
ramen för Hållbar ekonomi. 

-:::::: 

Förslaget innebär att fullmäktige beslutar om budget och skattesats för 2016 
på ordinarie sammanträde 2015-10-26. Nämndernas budgetprocess påverkas 
inte av förändringen, utan nämndbeslut om budgetförslag för 2016 fattas, 
liksom i tidigare fastställd tidsplan, i augusti månad 2015. 

Beslutsunderlag 

Arbetsprocess för årsbudget 2016- reviderad version augusti 2015 (bilaga). 
KS 141117 §235 (KF-beslut om budget 2016 i juni 2015_) 
KS 150316 §70 (KF-beslut om budget 2016 i september 2015) 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 250 2015-08-10 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-07-14 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Reviderad arbetsprocess budget 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Undertecknad har fått i uppdrag från kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag till beslut 
som ilmebär att fullmäktiges beslut om budget och skattesats för 2016 flyttas från september till 
oktober månad 2015. Orsaken är att mer tid önskas för den politiska hanteringen av alctuella 
ärenden inom ramen för Hållbar ekonomi. 

Förslaget innebär ått fullmäktige beslutar om budget och skattesats för 2016 på ordinarie sam
manträde 26 oktober (se bilaga). Nämndernas budgetprocess påverkas ej av förändringen, utan 
nämndsbeslut om budgetförslag för 2016 fattas, liksom i tidigare fastställd tidsplan, i augusti 
månad2015. 

Ärendets beredning . 
Ärendet har handlagts av ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsprocess för årsbudget 2016- reviderad version augusti 2015 (bilaga). 

Tidigare beslut i KS: 
KS 141117 §235 (KF-beslut om budget 2016 i juni 2015) 
KS 150316 §70 (KF-beslut om budget 2016 i september 2015) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommlm 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
I'ommunen@tingsr-yd.se 
www.tingsi-yd.se 
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Tingsryd s 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 - reviderad version augusti 2015 

Datum 

2015 

10 feb (ti) 

Il feb (on) 

23mars (må) 

30mars 

15 april 

4 maj (må) 

11 maj (må) 

26 aug 

27 aug (to) 

31 aug (må) 

5 okt (må) 

12 okt (må) 

26 okt (må) 

30nov 

Kommentar 

Informationsdag l 

Uppföljning informationsdag l 

KSAU ev direktiv till CCG ang arbetsramar 

Inriktningsdebatt KF 

CCG fårslag arbetsramar. 

KSAU fårslag arbetsramar. 

KS beslut arbetsramar 

Sista dag får nämndsbeslut budget enligt fastställd arbetsram Nämndsbeslut ska föregås av MBL§ Il. . 

Utskick material inför infodag 2 * 

Informationsdag 2* 

KSAU fårslag budget 2016-2018 ink! skattesats 

KS fårslag budget 2016-2018 ink! skattesats 

KF beslut budget 2016-2018 inld skattesats och styrkort 

Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast. 

Halvdag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 
redovisning av budgetförslag. 

Beslutet ska föregås av MBL § 11. 

* utskickat material nämndsbudgetar kan p g a tidsskäl komma att avse tjänstemannaförslagen. Eventuella förändringar som sker vid nämndens 
behandling kommer isåfall att meddelas på informationsdag 2. 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt inför ksau:s direktiv får 
budgetramar 23 mars, KS beslut om arbetsramar Il maj samt KS fårslag till budget 12 oktober. 

KSAU kan komma att kalla till extra möten om de ekonomiska fårutsättningarna fårändras väsentligt under pro
cessens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfi.tllmäktige, KS=kommunstyrelsen, KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott, CCG=centrala chefsgruppen 

/ 'i / 
~· 
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Ärende nr 15 

Ekonomisk information från 
Tingsryds AlF 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) 

Justerare 

2015-08-10 

§ 251 

Ekonomisk information från Tingsryds AlF 
Dnr 2015/501 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt villkor för borgenslån (KF 2013-06-27, § l 09) ska Tingsryds AlF 
varje verksamhetsår under borgensperioden redovisa årsbokslut och 
årsbudget. Föreningens kassör Anders Rungegård har 2015-07-06 kommit 
in med aktuella handlingar. 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut Tingsryds AlF 140501-150430 
Budget Tingsryds AIF 2015/2016 
Protokoll KF 2013-06-27 §109 

l Utdragsbestyrkande 

~ 
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Bilaga Ks Au § 251 2015-08-10 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gtJstafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-07-14 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomisk information från Tingsryds AlF 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt villkor för borgenslån (KF 2013-06-27 §109) ska Tingsryds AIF vmje verksamhetsår 
under borgensperioden redovisa årsbokslut och årsbudget. Föreningens kassör Anders Rung
egård har 2015-07-06 inkommit med aktuella handlingar (se bilagor). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Arsbokslut Tingsryds AIF 140501-150430 (bilaga 1) 
Budget Tingsryds AIF 2015/2016 (bilaga 2) 
Protokoll KF 2013-06-27 § 109 (bilaga 3) 

Nämndens/styrelsens beslut 'ska skickas till 
Tingsryds AIF 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
\Vww.tingsryd.se 
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Arsbokslut för 

Tingsryds AlF 
829500-6137 

Räkenskapsåret 
2014-05-01 ~ 2015-04u30 

Innehållsförteckning: Sida 

Resultaträkning 1-2 
Balansräkning 3-4 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 
Nct~ ~7 
Underskrifter 8 

Bilaga 1 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Resultaträkning 
· · - - -~-~------ .. -- ---------~------ ------·-- ------ - ----- .. ·····-· 

Belopp i kr 

Nettoomsättning 
övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resl)ltat från finansiella poster 
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 
Räntekostnader och liknande kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Arets resultat 

2(8) 

·--- ------. -·····-·· - · ··· ··· ··· ··· ·---- · ···· ···-· 

Not 2014-05-01- 2013-05-01-
2015-04-30 2014-04-30 

13 822 605 
546 027 

13 474 022 
1 0'1 986 

14 368 632 "13 576 008 

-2 848 551 
·-2 583 462 
-8 801 027 

-22 433 

113 159 

-247 865 
. . . .... --------· 

-134 706 

-3 563 624 
-2 697 357 
-8 448 947 

-151 697 

-1 285 617 

-173 499 
-251 203 

-------- · ·--- ----· ·· 
-1 710 319 

-134 706 -1 710 319 

-134 706 -1 710 319 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Balansräkning 
········-----·-······-··-··--·-·-·· . . . 
Belopp i kr 

TILLGÄNGAR 

An läggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstill gångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

2 

3(8) 

.. ······ -··········· ············-·· ·· ····----
20 15-04-30 2014-04-30 

- - - --- --··· -- -··· . 

542 480 
128 '105 490 799 ------------------ .. -- - ---
128 105 'l 033 279 

1 136 934 1 408 430 _____ ..., _____ ____ _______ 

1 136 934 'l 408 430 

------- -----------·--
1 265 039 2 441 709 

645 393 713 730 
645 393 713 730 

520 492 1 245 653 
1344241 367 332 

375 728 89 464 -- - ---- ---------
2 240 461 1 702 449 

64 926 580 104 
--- - - ~- - -. --. . --- . --------··------------ -·---

2 950 780 2 996 283 

·- - ---- ----·-
4215819 5 437 992 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Balansräkning 
BeiOf?P i kr ____ _ 

EGET KAPITAL OCH SKIJLDER 

Eget kapital 

Balanserad vinst el ler förlust 

Fritt eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och 
lil<nande förpliktelser 
Avsättningar för övriga skatter 

Långfristiga skulder 
övriga sku lder till kreditinstitut 
övriga langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
övriga l<ortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2015-04-30 

3 

4,5 
5 

-2 670 751 

-2 670 751 

-134 706 

-134 706 

-2 805 457 

409 000 
99 285 

-----
508 285 

376 872 

. ····-- ···-· ··-------------
376 872 

2117717 
1 725 004 

285 736 
207 053 

1 800 609 
-·------------------

6 136 119 

4 215 819 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

ställda säkerheter 

Panter ö·ch ·stikerheter för egna sl(ufde-r 
Fastighetsintecl<ningar 
Företagsinteckningar 

Summa 

Ansvarsförbindelser 

2015-04-30 

675 000 
100 000 

775 000 

Ansvarsförbindelser Inga 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar uppgår ti!~ _______ _?_~L?9.j 

Summa 727 934 

4(8) 

2014-04-30 

-809 749 

-809 749 

-1 710 318 

-1 710 318 

- --·-·--·--
-2 520 067 

450 533 

450 533 

796 678 

. .. ·- - --------· 
796 678 

2 719 300 
.1 721 910 

4 312 
284 683 

1 980 643 
---·------- -----···· .. . 

6 710 848 

5 437 992 

2014-04-30 

675 000 
100 000 

775 000 

Inga 
957 897 

957 897 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

5(8) 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida el<Onomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången l<an beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till ansl<affningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i 
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Värdering av finansiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde. Föreningen har under år tidigare värderat 
tillgångarna, kapitalförsäkringar, till värdet på bokslutsdagen vilket korrigeras i årets bokslut. 

Varulager 
Varulagret värderat enligt ARL 4 kap 11 §. 

Checkräkningskredit 
Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig 
finansiering och man rälmar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Inventarier, verktyg och installationer 

%per år 

10-20 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avsl<rivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivning ar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Noter 

Not 1 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

6(8) 

2015-04-30 2014-04-30 

593 000 593 000 
-593 000 

593 000 

-50 520 -42 100 
50 520 

-8 420 

-50 520 

542 480 

Fastigheten Tingsryd Västergård 5 har under året sålts för en köpeskilling av 750 000 kr. 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 3 Eget kapital 

Vid årets början 
Korrigering av värdering av kapitalförsäkringar 
Summa vid årets början 
Villkorade medlemstillskott 
Omföring av föreg års vinst 
Arets resultat 
Vid årets slut 

Villkorade tillskott 2,745,000 kronor, fg år 2,725,000. 

2015-04-30 

1198 425 
101 338 

-781 250 
518 513 

-707 626 
339 651 
-22 433 

-390 408 

128105 

Balanserat resultat 
-809 748 
-170 685 
-980 433 

20 000 
-1 710 319 

-2 670 752 

2014-04-30 

1 198 425 

1 198 425 

-564 349 

-143 277 

-707 626 

490 799 

Arets Resultat 
-1 710 319 

1 710 319 
-134 705 
-134 705 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Not 4 Checkräkningskredit 

Beviljad kreditlimit 
Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 

2015-04-30 
200 000 
-78 703 

121 297 

Efter balansdagen har föreningens beviljade checkkredit sänkts med 125000. 

ställda säkerheter till kreditinstitut 

Fastighetsinteckningar 
Företagsinteckningar 
Summa 

Not 5 övriga skulder till kreditinstitut 

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 

2015-04-30 
675 000 
100 000 
775 000 

2015-04-30 
2117717 

376 872 

2 494 589 

7(8) 

2014-04-30 
300 000 

-284 192 

15 808 

2014-04-30 
675 000 
100 000 
775 000 

2014-04-30 
2 719 300 

796 678 

3515978 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Underskrifter 

Tingsryd den 16 juni 2015 

/n:c~~i---
Sören Carlsson 
styrelseledamot 

, /t11-1~~6cfwc~C/' 
(/Jennie Envall 

styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 

·. '7'/til~frv-..--
Le" «J ohansson 
Auktoriserad revisor 

Jan~- ~ fal 
as or \ 

i}J WJj j;, eeqJtJL 
Willy Berglund 

:3?~ Johan Bernfalk ~ · .~ 
styrelseledamot 

Christer Andersson 
Revisor 

f) 
8(8) ? 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Tingsryds AlF, org. nr 829500-6137 

Rapport om årsbokslutet 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Tingsryds Alf för rä
kenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. 

styrelsens ansvar för årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut 
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av Msbok
slutet och för den interna kont'roll som styrelsen bedömer är nöd
vändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsent
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört 
revisionen enligt International standards on Auditing och god re
visionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktorise
rade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför re
visionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsboks lutet inte inne
håller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att be
döma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ·är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamalsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om !'lffektiviteten i föreningens in
terna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimliglieten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års
bokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga o.ch 
ändamålsenliga som grund för va ra uttalanden. 

Uttalanden 

Rapportoni andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Tingsryds A lF för räkenskapsåret 
2014-05-01-2015-04-30. 

styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enl igt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga ,beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen 'för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styre lsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Anmå'rkning 

Föreningen har vid fl era tillfällen inte betalat skatter och avgifter 
i rätt tid. 

Övrig upplysning 

Utan att det påverkar våra u.ttalanden ovan vill vi fästa uppmärk
sa.mhet på balansräkningen av vilken det framgår .att föreningens 
eget kapital är förbrukat. Det är angeläget att styrelsen vidtar åt
gärder så att föreningens eget kapita l återställs. 

/ 
Enligt vår uppfattn ing har årsbokslutet upprättats i en lighet med /:/-) -?fil l l 
bokföringslagen. Tingsryd den '/6 -{d) f Il 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resu l taträkAir~ /L?~ l 
ningen och ba lansräkningen. . . /1! ~ f(' 1 ~ j({ 

.. · ~ Y//U(oi!W C>tt'.,n~.r. <'0 "--
ovrig upplysning l-' v---- "? 
Revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2013-05·01- AeiktJo!lansdsorn . Christer Andersson 

14.04 3 h f " · 1.. . u ansera ev1sor Revisor 
.20 - - o ar ut orts. av en annan rev1sor som amnat en rev1s- KPIV\G AB 
iansherättelse daterad den 19 juni 2014 med modifierade utta-
landen i Rappört om årsbokslutet. 
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Årsrapport 2014-05-01-- 2015-04-30 
Awikelse 

mot budget 

Sponsring, reklam 
-912209 

Träningsmatcher, Skill Competitions, Ev 
-219680 

Enkronan 
sitt o ståplatsabonnemang 

Medlemsavgifter 
-13200 

Entre 
-447147 

Ersättning samarbete gymnasieskolan. 
o 

Magic TAl F, netto 
165400 

Matchintäkter ll_ii@IJlliO -57869 

TV Sändningar/ersättning allsvenskan 3DQllOO 

Svenska Spel, Bingolotto 30DOJlll 

Aktivitetsbidrag, sektionsavgifter 5U~001l 

Selma $9Jl0(l(l 

Ungdomssektionen !i>W4lll0 

Marknad 1>5001'10 

Övriga intäkter 4'9lll(lll0 

Summa intäkter 158-0Bll(IO 

Löner spelare_ -II!JilOllOil -142481 

Arb avg samtliga -1ltlll11Ji1Jil -411878 

Löner kansli, tränare A-lag .Jl4'1.SIIV-9 

Löner tränare J-lag 

A-lag material 

A-lag , resor 

Juniorlag, material 

Juniorlag, resor 

Hyra ishall 
Tjänstepensioner ink l särskild löneskatt 

Domararvoden 

Ungdomssektionen 

Övriga omkostnader 

Avskrivningar en l plan 

Ränta 
-172865 

Summa kostnader 

Resultat 

l<ommentar: 

Resullaträ kningen. 

Följande poster har i väsentlig omfattning påverl<at resultatet och i jämförelse mot budget . 

Reklam/sponsring 

Försäljning av reklam/sponsring avviker mot budget med 912.209 kronor. Orsaken är säkert många men finns bl and annat 

i byte av ansvarig för försäljningen. 

Utfa llet understiger inte bara budget utan även negativt mot föregående år med 427,210 kronor. 

Enkronan 

En stark insats av bland annat ansvarige lennie Envallledde till ett resultat som är anmärkningsvärt 

plus 210,877 kronor. 

MagicT. 

Genomfördes organisatoriskt genom AB Taifs Vänner av 1923 på ett framgångsrikt sätt 

Föreningens ersättning blev 165,400 kronor. 

l<apitalvinster/övriga intäkter. 

Föreningen har till AB Taifs Vänner av 1923 så lt den av föreningen ägda villafastigheten för 
en köpeskilling på 750,000 kronor samt inventar ier för 690,000, innebärande att skattefria kapitalvinster erhållits på 

455,921 kronor. 

Entre, årskort. 

Försäljningen av årskort överstiger budget med 170,181 kronor medan entrein täkterna understiger budget med 

kronor 447,147 kronor. 

Matcher av derbykaraktär ex. Nybro Vikings, Traja Ljungby, Kall inge-Ronnebyoch Kristianstad lyfter intäkerna. 

/f 
Bilaga 2 <P 

Förändring 

mot utfall14/15 

2112209 

19680 

-10877 

1579819 

13200 

597147 

70000 

4600 

407869 

2335413 

3DDliClll 97199 

500illlll 8561 

~1(1]1110 1759 

1!0il/2UO 158007 

lllllllllll 70000 

S'lltilll!:O -496018 

21\3'3712111! 6968568 

-S500!JOil -1357519 

~!;!iCil!O -943122 

-1175Dliilo -262380 

-60Jil0Dll -63475 

OliDll -275223 

-1332140 

-163274 

124663 

o 
235291 

284337 

-92486 

-631633 

2433 

147865 

-4326663 

2641905 
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En starkt bidragande faktor till utfallet inte blev sämre är a-lagets spel i allettan och kvalserien. 

Matchintäkter. 

Av samma skäl som ovan angivits blev avvikelsen mot budget marginell, -57,869 kronor. 

Selma 

Fortsatt positiv utveckling, tack till ansvarig Lennart Lindberg, för en strong insats, överstiger budget med 
18,241 kronor. 

U-sektionen 

sektionens resultat var marginellt negativt minus 23,321 kronor. 

Nedskrivning av kundfordringar 

Har skett med 571,907 kronor och svarar för mer än hela kostnadssidans avvikelse mot budget. 
De kundfordringar som redovisas i balansräkningen på 520,492 kronor motsvaras till stora delar av motsvarande 
leverantörsskuld. 

Kostnader i övrigt. 

Totalt sett har kostnadssidan hållt budget, många goda insatser från ansvariga leder till denna positiva utveckling. 

Värdering av anläggningstillgångar. 

Föreningen har under många år felaktigt värderat kapitalförsäkringar till balansdagens värde, skall vara anskaffningsvärde. 
Vilket åtgärdats i årets bokslut leder en försämring av det egna kapitalet med kronor 170,684,27. 

Värdering av lager. 

Föreningens lager har minskat med 68,337 kronor som är resultatpåverkande i negativ riktning. Kan dock ses som ett resultat 
av materialförvaltarnas insats att arbeta kostnadseffektivt. 

Skulder. 

Föreningens skatteskulder är besvärande, leverantörerna har visat stort tålamod. Det som sker är att föreningen använder 
intäkter som kommer 2015/16 för att betala föregående års åtaganden, i likhet med föregående år. 

De räntebärande skulderna har under året minskat med 1,021,389 kronor, målet är att de räntebärande skulderna i stort 
skall vara borta vid utgången av 2015. Efter balansdagen har lån amorterats med 546,500 kronor samt har checkkrediten minskat med 125,000 kronor, 
ett resultat av försäljningen av villafastigheten. 

Likviditet. 

Har under året varit extremt ansträngd då föreningen använder årets intäkter till amortering på lån, betala föregående års 
skulder. 

Föreningen har under året tillförts 645,000 kronor från bolaget AB Taifs Vänner av 1923, internt har u-sektionen tillfört 400,000 kronor. 

Budget 2015/2016. 

Präglas av viss osäkerhet vad gäller årskort, entre, försäljning av reklam/sponsring. 
Planeras öppnande av webbutik för försäljning av souvenirer. Intäktrna ingår i matchintäkter. 
Kostnaderna brukar infinna sig med en osedvanlig säkerhet. Intäktssidan kräver stark aktivitet för att nå uppsatta mål, 
i likhet med enkronan föregående år, det gör sig inte självt. 

Kassaflöde. 

Tillförda medel från resultaträkningen 2161617 

Förändring långfristiga/kortfristiga ränte -2317717 

Förändring övriga kortfrista skulder -672724 

förändring kortfristiga fordringar 1000000 

Summa förändring av likvida medel 171176 
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Prognos det egna kapitalet. 

2015-04-30 -2805457 

Årets resultat 2757200 

2016-04-30 -48257 

Avslutningsvis. 

l den bästa av världar får föreningen ett utfall i likhet med budget men det finns osäkra faktorer som ovan nämnts. 
Om K2 regelverket införs som redovisningsbas leder det till att en avsättning för befintliga kapitalförsäkringar måste 
ske, får en negativ påverkan på föreningens egna kapital med 727,934 kronor. 

Tingsryd den 17 juni 2015 

Jan Bernfalk 
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Tingsryds 
kommun 

Kommu.nfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bilaga 3 

2013-06-27 

Kf§ 109 Dm 2012/501 045 

Ansökan om kommunal borgen från Tingsryds AlF 

Ansökan om kommunal borgen har inkommit fi:ån Tingsryds AIF 
2013-05-29. 

Beslntsumlerlag 
Ansökan omkonnmmal borgen, 2013-05-29 . 
Kommunstyrelsen§ l, 2013-01-21 
KonnnunstyreJsens arbetsutskott§ 215; 2013-06-03 
Årsmöteshandlingar från Tingsryds AlF 

~~ 
~ 

23 

---1---------~vtllkor förkonnnunalroorgensåtagande förTingsryas :ttrF-2ot3-=0l3-t7 ___ _ 
K.ominunstyrelsen § 115,2013-06-17 

Yl'kanden 
Göran Mård (V) yrkar avslag på kommunalt borgensåtagande till Tingsryds 
AIF biträdd av Gert Andersson (S). 

Otto Gabrielsson (MP) tillstyrker en kommunal borgen till Tingsryds AIF på 
2 500 tkr med villkor enligt förslag. J3iträdd av Mikael Andersson (C), Björn 
Ehnqvist (C), Mikael Jeansson (S), .Ame Karlsson (M), Patrick Ståhlgren 
(M), Håkan Klasson (SD), Linda Petersson (C) och Sven-OlofKarlborg (FP) . 

.Anna Johansson (C) yrkar på åtenemiss för ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Propositionsordning 
Efter framställd proposition på förslaget 0111 åtenemiss altemativt att ärendet 
ska avgöras idag föddarar ordförande att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 
Anna J ollansson reserverar sig till fönnån för eget förslag. 

Propositionsordning 
Efter framställd proposition på förslaget 0111 beviljande av kommunal borgen 
altemativt avslag förklarar ordförande att kommunfullmäktige beslutat att 
bevilja TingSlycls AIF konnnunal borgen med villkor enligt skrivelse, varvid 
votering begärs. 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunfullmäktige 

J usteral(%~(>t , 
ifi /! 

/[/'V;_/ 

SANtl0ANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-06-27 

Kf §109, forts. 

Följande propos~tionsordning uppställes och godkänns, den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar j a den det ej villröstar nej, vinner nej har 
förslaget avslagits. 

Omröstningsresultat 
Med 3 6 j a-röster mot 3 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Två avstår. 

Reservation 
Göran Mård (V), Gert Andersson (S) och Siveli Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Tingslyds kommun tecknar borgen för lån föl' Tingsryds AIF enligt villkor 
i bilaga l , samt 

att utse kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson att undmteckna 
borgenshancllingarna. 

Exp: 
Tings1yds AIF 
Ekonomiavdelningen 
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1riirm~§n~ycdl§ 
lk@mmmrmmrrn 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bilaga 

2013-06-17 

Villkor för kommunalt borgensåtagande för Tingsryds AlF 

Kommunal borgen gäller såsom för egen skuld, dock ej för räntor och andra lånekostna-· 
der. 

Borgensbeloppet :far uppgå till maximalt 2,5 mkr. 

Borgenslöftet är giltigt till och mecl2013-09-30. 

Borgensåtagandet är giltigt till och med 2015-12-31. 

Amortering av lånet skall göras så att lånet uppgår till 
högst 2,0 mkr 2014-06-30 
högst 1,5 mkr 2014-12-31 
högst 0,0 mkr 2015-12-31 

Föreningens skuld till medlemmar om 1,3 mkr skall efterställas borgenslånet i enlighet 
med intyg från revisorn. 

Föreningen skall senast 15 juni vmje verksamhetsår under borgensperioden till kommu
nen redovisa dels årsbokslut och dels årsbudget och flerårsplan som visar positivt eget 
kapital senast inför säsongen 2015-2016. 

Föreningen skall under borgensperioden 4 ggr per år (15/3, 15/6, 15/9, 15/12) till kom
munen inlämna och redovisa ekonomisk uppföljning innefattande bl a årsprognos och 
amorteringsplan för borgenslånet. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

l ~ . y 
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Ärende nr 16 

Ansökan om att ansluta sig till 
samordningsförbund 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

8 (27) 

/b 

usterare 

§ 237 

Ansökan om att ansluta sig till samordningsförbund 
Dm 2012/253 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fOrslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beslutar att Tingsryds kommun ansöker om att 
ansluta sig till Värends samordningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att göra ansökan får 
Tingsryds kommuns räkning. 

Beskrivning av ärendet 

~ 

Kommunfullmäktige biföll i beslut 2014-08-28 en motion om att ansluta sig 
till ett samordningsförbund. I motionsyttrande från socialnämnden framgick 
att nämnden uttalar en viljeimiktning att ansluta sig till Växjö 
samordningsförbund. F ör att inga tvetydigheter ska finnas bör 
formuleringen i beslut från fullmäktige ändras, så att det tydligt framgår att 
Tingsryds kommun ansöker om att ansluta sig till samordningsförbundet 

Samordningsförbundet heter numera Värends samordningsförbund och där 
ingår Alvesta och Växjö kommuner. 

Beslutsunderlag 

Motion om att ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnden§ 157, 2014-06-17 
Kommunfullmäktige§ 113, 2014-08-28 
Förbundsordning för Värends samordningsförbund 
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Bilaga Ks Au § 237 2015-08-10 

~1rrmng§rroyQ)~§ 
~ ~~([])IaffiiDIDliill 

TJÄNSTESIUUVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

FörsHag tm besllll!t 

2015-08-06 

Till arbetsutskottet 

l . Kommunfullmäktige beslutar att Tingsrycls kommun ansöker om att ansluta sig 
till Värends samorclningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnelen att göra ansökan för Tings1ycls 
konm1uns räkning. 

Beskrivning av ä rendet 
Kommunfullmäktige biföll i beslut 2014-08-28 en motion om att ansluta sig till ett sam
orclningsförbund. I motionsyttrande från socialnänmclen framgick att nänmden uttalar en 
viljeimiktning att ansluta sig till Vä)\jö samorclningsförbund. För att inga tvetydigheter 
ska finnas bör formuleringen i beslut från fullmäktige ändras, så att det tydligt framgår 
att Tingsrycls konunun ansöker om att ansluta sig till samordningsförbundet 

Samordningsförbundet heter numera Värencls samordningsförbund och där ingår Al
vesta och Växjö konununer. 

Ären dets ber edning 
Ärendet har beretts vid kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

JBesh.lltsunderlag 
Motion om att ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnelen § 157,2014-06-17 
Kommunfullmäktige§ 113, 2014-08-28 
F örbunclsordning för V är elens samordningsförbund 

Nämmde:ns/styrelsens beslut ska skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tin gsryd 

besöksadr·ess 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 4L!-i 00 (V}() 0477 313 00 

e-post/hemsida 
l~ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (1) 
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Tings:ryds 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Justeran e 
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SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-28 

Kf§ 113 Dm 2012/523 106 

Motion om att starta eUer ansluta sig tm samonllningsförbmult 

Socialnänmden har avgett yttrande gällande motion om att stmia eller ansluta 
sig till samordningsförbund. Nänmden uttrycker en viljeimiktning att ansluta 
sig till Växjö samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 
Motion om att stmia eller ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnden, § 157, 2014-06-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 285, 2014-08-11 
Kommunstyrelsen§ 167, 2014-08-18 

Beslut 

Kommtmfullmäktige beslutar 

att anse motionen bifallen med hänvisning till yttrande från socialnämnden. 

Exp: 
Britt-Louise Bemdtsson 
B j öm Elmqvist 
A1m-Christin Johansson 
A1ma Johansson 
Sociamämnden 

l[!J 
Utdragsbestyrkande 

2014-09-01 

12 
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'fiNGSRYDS KOMMUN SA~TRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-06-17 11 

SN § 157 2014/215 SN 701 

Förslag om ansökan frihit TingsR'Y(ls kmmnu:n.att ansluta tiH Växjö 
samordningsförbund (Finsam) 

Socialnänmden beslutade 2013-10-22 och 2014 .. 02-04 att ge 
fönraltningen i uppdrag att utreda förntsättningama för Tingslyds 
komnm att ansluta sigtill Växjö samordningsförbund. 

Kostnadema för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste fem 
åren. Gruppen som är långvarigt beroende av försäljningsstöd hat ökat 
och de har ofta en komplex problematik där flera myndigheter· är 
inblandande. Samverkan sker idag på olika nivåer men brister i 
koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor 
fastnar i systemen. Via arbetsmarlmadsenheten Vägvalet kan vi idag 
erbjuda insatser som arbetsträning, praktik, 
arbetsmarimads anställningar m fl insatser. 

Om kommunen ansluter sig till Växjö sammdningsfårbund skulle det 
ge ytterligare möjligheter att kum1a hjälpa människor till 
egenförsöFjning. Det skulle kruma bli ett bra komplement till övriga 
insatser och det skulle utveckla och stärka samveTkan med övriga 
myndigheter. 

Socialnämnden beslutar 

Att som svm på remiss om att startalansluta sig till 
samordningsförbund till Korhmunstyrelsen uttala en vilje.imil.i:ning, att 
ansluta sig till Väx j ö saniordningsförb1md. 

Exp: 
Socialchef 
IFO chef 
Kornmunstyrelsen 
Kornmunfullmäktige 
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Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhlld Olsson 
0477-44316 

ragnhilcl.ofsson@tingsryd.se 

Tjänsteskirivers e 

2014-06-05 

Till Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

förrslag om ansökan ~-rån Tkngs~ryds kommun att anshda tm V3\xjö sam~ 
ordningsfö~·bund(Finsam) 

Bakgrund 
De senaste 5 åren har kostnadema för ekonomiskt bistånd ökat får vazj e år. Orsakerna fu: 
flera, hög arbetslöshet, strukturomvandling på arbetsmarimaden både i länet och nation
ellt, ändrade regler och tillämpning i generella trygghetssystem, ökade krav i arbetslivet. 

Det ekonomiska biståndet påverkas av konjunkturema i samhället men vi ser också att 
en grupp biståndstagare blir långvarigt beroende av forsö1jningsstöd och hamnar utanfor 
arbetsmarknaden oavsett konjmiktursvängningaL Ofta är individema aktu:ella hos flera 
myndigheter och det ±lims därfor ett behov av samverkan för att koordinera insatsema 
för att rehabilitering ska ftmgera effektivt. 
Fakta och infmmation om samordningsförbund har hän1tats från Växjö Samordrrings
förbmld samt från "Handbok för fmansiell san1ordning'' utgiven av Nationella rådet , 
mer infmmation fim1s att hämta på www.fmsam.se 

Uppdrag 
Efter inlcommen motion från Centerpartiet till Konununstyrelsen 2012-12-12, om att 
stmia eller ansluta sig till Samordrringsforb1md, skickades ärendet på remis? till Social
nänmden. Socialnänmden beslutade 2013 ~l 0-22 och 2014-02-04 att ge forvaltrringen i 
uppclmg att utreda förutsättningruna för Tingsryds konnnun att ansluta sig till Växjö 
samordningsförbund. slutdatum for utredning sattes till2014-05-31. 
Vid socialnmmdens sammanträde 2014-03-11 infonnerade representanter från Växjö 
samordningsförbund om sin verksamhet och om möjligheten att ansluta till förbundet. 

Samverkan idag 
Arbetsmm1madsenheten Vägvalet är idag centrum för olika arbetsmarimads insatser i 
form av arbetsträning, praktikplatser, ungdomstrainee och arbetsmarknadsanställrringar. 
Inom Vägvalets verksamhet firms en nära samverkan med socialsekreterare-ek bistånd 
och Arbetsfönnedlingen. Samverkan utgår mestadels från individers situation och be
hov, men möten ske.r också på gruppnivå där målgrnpper och insatser diskuteras. 
Under 2013 påbö1jades en mer fo1maliserad samverkan med Försäkringskassan la.'ing 
ungdomar med aktivitetsersättning där enskilda ärenden kan lyftas från inblandade 
myndigheter. 
I målgruppe11 VllXlla personer .111ed lfu1grra1igt elcono111islct bistånd ser vi ett bel1ov av en 
fördjupad samverkan med Försäkringskassa, AF och landsting för klargörande av ar
betsfönnåga, bedöma vilka iJ1Satser som är realistiska och hur de kan ges samordnat. 

1(3) 

postadress 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

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

f ax 
0477194 02 

e-post/hems ida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 130
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I länsprojektet Framtid Kronoberg med målgruppen arbetslösa unga vuxna16-29 år, 
samverkar alla fyra partema, Arbetsfönnedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Konmmnema. Beslut om eventuell fortsättning av projektet enligt föreslagen modell 
kommer att behandlas i Konummstyrelsen i juni 2014. 

Vad är Finsam? 
Den l januari 2004 trädde lagen (2003 :1 O) om finansiell samoxdning av rehabili
teringsinsatser (Finsmn) i haft 
Begreppet Finsam står för fmansiell samordning mellan Försäkringskassa, Ar
betsfölmedling, konunun och landsting/region 
Finsam bedrivs av smnordningsfdrbund 
Insatsema inom Finsam ska stödja samverkan mellan myndigheterna samt 
finansiera insll!tsex som syftar till att personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utilira förvärvsar
bete 

Vm·för behövs Finsam? 

Rehabiliteringsansvaret är oldart 
Myndighetema har olika mål/uppdrag 
Myndighetsgemensamma metoder salmas 
Infonnationsöverföringen har brister 
Ekonomiska incitan1ent salmas 
Mellan 5-1 O % av den yrkesverksamma befallmingen behöver stöd från flera 
myndigheter för att leonuna ut i arbete eller studier_! 

Vinster/nytta med Finsam 
Ekonomiska och mänsictiga vinster 

· En parts insats fyrdubblas, t ex. 250 tkr x 4 = l 000 tkr 
Ek. bistånd minskar = skatteintäkter ökar 
Fyrapatter är med -minskar glappen mellan myndighetema ... 
. . . . förebygger att människor hamnar "mellan stölmna') 
Nätverk byggs mellm1 personal på de olika myndigheterna på olika nivåer i 
orgånisatio:ne:rna =underlättar samverkan och minskar rundgång i systemen 
Gemensmn syn på målgruppens lokala behov utvecldas 

Om Tingsryds kommun beslutar att ansöka om anslutning till Växjö Smnordningsför
bund, kmmner följande krav att ställas: 

Krav på förbundsmedlemmar 
Utse representanter till styrelsen och Lokala smnverkansgruppen 
Att ovan representanter avsätter tid och äi' engagerade i m-betet 
Att dessa har naturlig koppling till socialnänmden 
Avsätta budgetmedel till insatsen årligen i förbundet 

Finansiering 
Finsam innebär att fyra myndigheter slår ihop sina pengapåsar för att gemensamt ta an
svar för medborgares rehabilitering. V mje samverkanspart ska bidra med lika stor andel 
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till samordningsförbundet Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså 
även för Arbetsfönnedlingens del, totalt 50 %, konmumier 25%, Landsting/region 25%. 
Respektive part ska bidra med likvida medel. Kommunerna kan använda medel för för
sörjningsstöd eller budgetera medel separat. 

Kommunema ska stå for en fjfu:dedel även om t1er kommuner går samman och bildar en 
gemensam part. I sådana fall ska kommunerna komma överens om hur kostnadema ska 
fördelas mellan dem, t ex propmiionellt j rorhållande till befollming. 

Växjö samordningsförbunds årsbudgetlinsatser 2014: 3,2 miljoner kr (FK 50%, LtK 
25%, VK 25%). 

Samnnmnfattmnhng 
Kostnadema föJ ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Gmppen som är 
långvarigt beroende av föTsö1jningsstöd har ökat och de har ofta en komplex problema
tik där flera myndigheter är inblandade. Samverkan sker idag }Jå olika nivåer men bris
teJ i koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor fastnar i sy
stemen. Via arbetsmarknadsenheten Vägvalet kan vi idag erbjuda insatser som arbets
träning, praktik, arbetsmmlmadsanställningar m t1 insatser. 
Om konununen ansluter sig till Vä~ö samordningsförbund slaille det ge ytterligare 
möjligheter att kurum hjälpa mämriskor till egenförsö1jning. Det skulle lemma bli ett bm 
komplement till övriga insatser och det skulle utveckla och stärka samverkan med öv
riga myndigheter. 

Förslag till beslut 
Socialnänmden beslutar att som svar på remiss om att sta1ia/ansluta sigtill samord~ 
ningsforbund, 
till Konmmnstyrelsen uttala en viljeinriktning, att ansluta sig till Växjö samorclningsför
bund. Eventuellt beslut om ansökan skall tas av Kommunfullmäktige. 

Tingsryd 2014-06-04 

Ragti11ild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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S d ti fH b d . a'll r ·· ,1ngs or .vn ·et 

Förbund för finansie ll samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Giltig från 2015-01-01 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 

Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003: 121 O) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend. 
Organisationsnummer är 222 000-2634 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Växjö. 

3 §Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Alvesta och Växjö. 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta och Växjö kommuner, 
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, regionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar 
och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

5 § Förbundsstyrelsen 

Samordningsförbundet skallleelas av en styrelse. 

Förbundsstyrelsen skall bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Vmje förbundsmedlem 
utser varelera en ledamot och en ersättare. Mecllemskommunema utser tillsammans en 
ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den l januari året efter det år då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

V al bar till samordningsförbundets styrelse är: 
0 Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 
0 Anställd vid Försäkringskassan 
g Anställd vid Arbetsförmedlingen 

Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. 
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Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Förbundsstyrelsen utser ordforande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunernas representanter i styrelsen beslutar inbördes om vem som 
innehar ordinarie plats respektive ersättarplats och under hur lång tid. 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som står till för finansiell samordning skall användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 
avseelda för enskilda. 

7 §Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som hävs 
för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 

8 § l nitiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 
med respektive huvudmans beslutsordning. 

9 §Samråd 

styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om elen allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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1 O § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta och Växjö samt Region Kronobergs anslagstavla. 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av förbundets 
dokument. 

1 i §Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid vmje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillsl<jutit för att täcka kostnaderna. 

Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat 
sätt. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta och Växjö gemensamt med en 
fjärdedel. 

Kommunernas finansiering beräknas på vmje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder 
(16 64 år) per den l juni, året innan aktuellt budgetår. 

12 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter får 
verksamheten. 

13 § Budget 

Förbundsstyrelsen skall vmje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 
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14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
revisorer för vatje förbundsmedlems rälming. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta och Växjö samt 
Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor. 

Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer väljs för fyra år rälmat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i 
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

15 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §. 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar for hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 
medlemmarna. 

1 7 R T\/ictnV" 
1 1 ;:s 1 VJ.::>lvD 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 
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18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 

Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet För den revisor som Försäkringskassan utser 
betalas ersättning i särskild ordning. 

Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 
av samordningsförbundet 

19 § Arkivti Il syn 

Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 § Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat elen l januari 2015 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbunclsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 

6 
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Ärende nr 17 

Yttrande över bidrag för 
skadeförebyggande åtgärder 
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J
"_.. ~Tingsryds 
· ....,.- \:!:) kommun 
~ 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 18 ;-:;-

-=---
Kultur- och fritidsutskottet 2015-05-27 

Justerary 

JJ 

§ 17 

Bidrag för skadeförebyggande åtgärder 
Dnr 2015/142 824 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens avger följande yttrande: 
Tingsryds kommuns mening är att bygdegårdsföreningar får ansöka om 
dessa åtgärder enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sänt över remiss till kultur- och fritidsutskottet 
gällande en förfrågan från Bygdegårdarnas riksförbund gällande bidrag för 
skadebyggande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Bygdegårdarnas riksförbund gällande bidrag för 
skadebyggande åtgärder. 
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Bilaga Kof § 17 2015-05-27 

ii: 

~ 
t:t~~' ~"0 J --· -~ 

Bygdegårdarnas riksförbund, Kronobergs distrikt 
Smedjegatan 3 
35236VÄXJÖ 

Framställan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

2015-02-25 

De allmänna samlingslokalerna har stor betydelse för såväl föreningsdrivna och kommunala 
aktiviteter som privata at1'angemang. I Kronobergs län finns 35 bygdegårdar som är väl spridda 
i hela länet och används flitigt för allehanda ändamål, från ungdomsverksatnhet till 
teaterföreställningar till gymnastikträning till bröllopsfester. 

Bygdegårdmuas riksförbund är den gemensamma samarbetsorganisationen för att utveckla 
verksamheten och ge stöd åt de lokala bygdegårdsföreningarna när det gäller till exempel 
byggnadsfrågor, försäkringar med mera. Distriktet samordnar verksatnheten i länet. 

I samarbete med vårt försäkringsbolag har förblmdet tagit fram ett paket för investering i 
vattenlås/vattenfels brytare, som ger ett bra skydd mot den vanligaste försäkringsskadan -
vattenskada. Men det är en investering som inte alla föreningar anser sig ha råd med i löpande 
budget, trots att bygdegårdsförsäkringen står för 50 procent av investeringskostnaden och ger 
rabatt på försäkringspremien för de bygdegårdar som har vattenlås installerat. 

Vattenfelsbrytare är ett enkelt sätt att förhindra vattenskador med såväl kostnader som avbrott i 
nytljandemöjligheterna som följd. För att ge alla bygdegårdar möjlighet att installera 
vattenlås/vattenfelsbrytare föreslår bygdegårdsdistliktet att kommunen beslutar ge ett 
investeringsbidrag till de samlingslokaler som planerar att installera ett sådant. Vi hemställer att 

· bidraget utbetalas efter ansökan med halva investeringskostnaden. 

Med förhoppningar om en positiv behandling 

Solveig Carls 
distriktsordförande 
tel 070-288 44 14 
mejl solveig.carlsson@bolmso.se 

Bilaga 
Bygdegårdar i Kronoberg som är anslutna till Bygdegårdatnas Riksförbund 
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Bygdegårdar i Krm:wberg som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund 

Alvesta Kommun 
Grimslövs Förerringslokal, Hynnenäs Bygdegårdsfdrening, K venneberga Bygdegårdsförening 

Ljungby kommun 
Agunnaryd Bygdegårdsförening, Bolmsö Bygdegårdsförening, Odensjö Bygdegårdsförening, 
Ryss by Bygdegårdsförening, Södra Ljunga Bygdegårdsförening, Vrå Bygdegårdsförening, 
Åsarnas Bygdegårdsförening (Tannåker) 

Markaryds kommun 
Hinneryd Bygdegårdsförening, Vivljunga Hembygdsförening (Skeensgården), 
Kulturföreningen Gamla Skolan i Markaryd 

Tingsryds kommun 
Holkens Bygdegårdsfärerring Yxnanäs, Gäddeviksås Bygdegårdsfdrening, Rävemåla 
Bygdegårdsförening, Parken Urshult, Vemboö Bygdegårdsfdrerring, Björkeborgs 
Bygnadsförening (Väckelsång) 

Uppvidinge kommun 
Hobbylokalen Herråkra, Ösjöbol Bygdegårdsfärerring 

Växjö kommun 
Aneboda Bygdegårdsförening, Bergslund Bygdegårdsfärerring (Berg), Byggnadsföreningen 
Viljan (Brittatorp), Kalvsviks Bygdegårdsförening, Tegnaby Bygdegårdsförerring, Tjureda 
Bygdegårdsförening, Tävelsås Bygdegårdsförerring, Nöbbele Bygdegårdsförening, Vidersborg 
Bygdegårdsförening (V ederslöv) 

Älmhults kommun 
Bygdegårdsföreningen Viljan (Bråthult), Hallaryds bygdegårdsförening, Härlund a 
Bygdegårdsförerring, Juddhult Bygdegårdsförening, Pjätteryd Bygdegårdsförening 
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Ärende nr 18 

Handlingsplan för attraktiviteten 
gällande cykel- och vandringsleder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) fl fil Tingsryds le ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-15 

Justerare 

§ 218 

Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel- och 
vandringsleder 
Dnr 2015/327 312 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för attraktiviteten 

gällande cykel- och vandringsleder. 

2. Kostnaden motsvarande 76 000 kr tas ur attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun är beroende av att infrastrukturen fungerar bra i hela 

kommunen. Attraktiviteten bygger på att det är lätt att ta sig runt i 

kommunen både med bil, buss och cykel. I och med andra satsningar 

gällande infrastruktur (till exempel Sydostleden) uppkommer behov av att 

stärka och komplettera infrastrukturen på olika sätt. Föreslagen 

handlingsplan avslutar ett flertal olika insatser inom området. 

Under slutet av 2014 genomfördes två handlingsplaner genom attraktivitets

programmet gällande infrastruktursatsningar för gång- och cykelleder, 

cykelparkeringar och allmän upprustning av cykelbanor. I beslutet gällande 

leder öppnades det också upp får att kommande år fortsätta med skyltning 

och upprustning av fler leder. Beroende på vädersituationen uppstod 

tidsbrist varför handlingsplanerna dessvärre inte kunde fullföljas. Det som 

återstår att göra enligt tidigare planering är att sätta upp skyltar i tre leder 
samt markarbete till tre cykelparkeringar. Utöver detta föreslås också en 

förlängning av vandringsleden sigfridsleden från Knapelid till Korrö. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel- och vandringsleder 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 19 

Ansökan om stöd/strukturstöd för 
utveckling av Resurscentrum för 
media i Kronoberg 
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t j 
Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

13 (29) 

Justerare 

§ 216 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
Resurscentrum för media i Kronoberg 
Dnr 2015/277 090 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom Region Kronobergs projekt att ta 
fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Öppna kanalen i Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 

utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från den offentliga sektorn. För 
Tingsryds kommuns del blir det ca 162 000 kr. 

Öppna kanalen vill genom projektet genomföra en utveckling av ett 

resurscentrum i Kronobergs län och ge förutsättningar till bland annat 
utbildningsinsatser. Detta i syfte att öka mångfalden i ruediesektorn och på 
kulturområdet definiera sektorn som en särskild ruediegrupp vid sidan av 
public service- och kommersiella kanaler. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-06-05 
Regionstyrelsen Region Kronoberg§ 117, 2015-05-13 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen Region Kronoberg 

l Utdragsbestyrkande 2015-06-22 
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t, lli""""'""""'' Bilaga Ks Au § 216 

Tingsryds 
\. ..... ~."' kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

2015-06-15 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-06-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av Resurscentrum för media 
i Kronoberg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ställa sig bakom Region Kronobergs 
projekt att ta fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling. 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen i Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt utvecklingsarbete, 
varav 3 710 000 kr från den offentliga sektom. För Tingsryds den blir det dvs. 162 000 
kr. 
Öppna kanalen vill genom projektet genomföra en utveckling av ett resurscentrum i 
Kronobergs län och ge förutsättningar till bl.a. utbildningsinsatser. Detta i syfte att öka 
mångfalden i mediasektom och på kulturområdet definiera seletom som en särskild me
die grupp vid sidan av public service- och kommersiella medier. 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

a9o 
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§ 
117. 

Protokoll 

Datum: 2015~05-13 

a?o 

REGION 
KRONOBERG 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
resurscentrum för media i Kronoberg 15RK855 

Beslut 
Regionst:ytclsen beslutar 

attställa sig positiv till deltagande i projektet, att fram en lokal/ regional plattform för 
demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också 
förklarar sig villiga att deltaga. 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt utvecklingsarbete, varav 
3 710 000 kr från offentliga sektotn i regionen. Projektet går ut på att ta fram en 
lokal/ regional plattform för demokratiutveckling i form av ett Community Media 
Kronoberg som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. 
Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg, rnfl, 
baserat på invånarantal och ev. omfattning/ deltagande. För Region Kronoberg innebär 
detta en kostnad om 400 000 kr per år under tre år, totalt 1 200 000 kr. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Suzanne Frank (!VI) och Roland Gustbce (IVI) meddelar att de inte deltar i 
arbetsutskottets förslag till beslut, utan gör ställningstagande i ärendet till 
regionstyrelsens behandling. 

Regionstyrelsens behandling 

Yrkanden 

- Ordförande Anna l" ransson (S) yrkar att följande ändring av beslutssatsen görs: 

"att ställa sig positiv till ddtagande i projektet, att fram en lokal/ regional plattform för 
demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också 
förklarar sig villiga att deltaga." 

-Yrkandet bifalls av 2:e vice ordförande Suzanne Frank (I\'1), Sven Sunesson (C), Eva 
Johnsson (KD), Lennart Värm by 0/) och lviich a el Öberg (MP). 

Beslutsordning 

Ordförande finner att följande förslag till beslut finns: 

- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

- r\nna Franssons (S) ändringsyrkande. 

16 
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Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

REGION 
KRONOBERG 

Hon ställer proposition på förslagen och finn~r att regionstyrelsens beslutat i enlighet 
med Anna Franssons (S) ändringsyrkande. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott rekommenderar regionstyrdsen besluta 

att ställa sig positiv till deltagande under förutsättning att en majoritet mT länets 
kommuner också förklarar sig villiga att vara delaktiga. 

Expedieras till 
Öppna Kanalen Växjö 

Kommuner, Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
" Prqjekt 
" a!Jsiikall OIJI .rliid till regio11al re.rm:rtclltraJör llJedia i krrJIIoberg till re._gioll kro11olm:g 
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Regionstyrelsen 

Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

Tid 2015-05-13 og:oo - 12:25 
Plats Lokal Oden, Sigridsområdet, Emil Lindelis väg 15, Växjö 

Beslutande ledamöter Anna Ftansson (S), ordförande 
Robert Olesen (S), vice ordförande 
Suzannc Frank (M), 2:e vice ordförande 
I-Iden Bengtsson (S) 
Magnus Carlberg (S) 
Martina Gustafsson (S) 
Henrietta Serrate (S) 
Lennart Värmby (V) 
Michael Öberg (MP) 
Roland Gustbcc (I'vl) 
Göran Giselsson (fvl) 
Sven Sunesson (C) 
Britt-Louise Berndtsson (C) 
John I led (SD) 
EvaJohnsson (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare Charlotta Svanberg (S) 
RosMarie J önsson Neckö (S) 
Peter f''reij (S) 
Olof Björkmarker (S) 
Daniel Uffner (V) 
ChcrylJones Fur (MP) 
Mikael J o bansson (tvi) 
Pernilla Torneus (!VI) 
Viktor Emilsson (l\1) 
Maria Sitomaniemi (SD) 
Yngve Filipsson (FP) 

Övriga närvarande Johan Jarl sekretcrare 
Katarina Jonasson, kanslidirektör 
Pet··Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Martin Myrskog, regiondirektör 
J ens Karlsson, ekonomidirektör 
Maria Granath, kommunikationsdirektör 
Anna \'V'idströmer, regionjurist 
!VIariannc Johansson Hellström, personaldirektör 
Ulrika J Gustafsson, stabsdirektör 
Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare 
Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare 
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Utses attjustera Suzanne Frank 

Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

REGION 
KRONOBERG 

Justeringens plats och tid Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö, 2015-05-18 11:00 

Protokollet omfattar §110-131 

Underskrifter 
/-··\'j{~; l' 

sekreterare ....... J.( 00 : ... -: ••• ................ 00 

. .. . />:/;:~,>:~~-"--·-·' -Ordforande {"··P..;:~;·· .. ····· .. ; ... ~._::::""'"'"'"" 
c·"'.,. ))/, ..... ··· l. 

Justerande -.;:;,:~::.!.~;: .. ::.: ..... :::.(.< .......... .. 

2 

152



Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

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

Organ Regionstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-05-13 

Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

2015-05-18 

Johan Jarl 

Datum för anslags 
nedtagande 

3 

2015-06-11 

REGION 
KRONOBERG 
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Regionstyrelsen 

Missiv beslutsunderlag 

Diarienr: 15RK855 

Handläggare: Katarina Jonasson, kansliavd 

Datum: 2015-05-06 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
resurscentrum för media i Kronoberg 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till deltagande under förutsättning att en majoritet av länets 
ko1n1nuner också förklarar sig villiga att vara delaktiga 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 
utvecklingsarbete, varav 3 71 O 000 kr från offentliga sektorn i regionen. Projektet 
går ut på att ta fram en lokal/ regional plattform för demokratiutveckling i form av 
ett Co1n1nunity Media Kronoberg som ska utvecklas till en demokratirörelse med 
folkbildning i fokus. Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets ko1n1nuner, 
Region Kronoberg, mfl, baserat på invånarantal och ev. omfattning/ deltagande. 
För Region Kronoberg innebär detta en kostnad om 400 000 kr per år under tre 
år, totalt 1 200 000 kr. 

Bilaga: Ansökan om stöd/ strukturstöd för utveckling av resurscentrum för 
media i Kronoberg. 

REGION 
KRONOBERG 
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ANSÖKAN OM STÖD/STRUKTURSTÖD FÖR UTVECKLING AV 
RESURSCENTRUM FÖR MEDIA I KRONOBERG 

Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 
utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från offentliga sektorn i regionen. 

Projektet går ut på att ta fram en lokal/regional plattform för demokrati
utveckling i form av ett Gommunity Media Kronoberg, nedan kallad (CMK), 
som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. 

Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg, 
mfl, baserad på invånarantal och ev. omfattning/deltagande. 
Den totala beloppen avser en projektansökan som skalllämnas in hos 
projektfinansiärer i juni-september. 

Projektet avser att starta senast l januari 2016. 

Mottagare av detta underlag för beslut inför ett kommande projekt är: 

Institution invånare Kr/in v/år Kr per år Kr på 3 år 

Region Kronoberg regionen 2,2 400 000 1200 000 
Växjö 86 970 4,5 360 000 l 080 000 
Ljungby 27 000 4,5 121 000 363 000 
Alvesta 19 500 4,5 87 000 261 000 
Älmhults 16 ooo· 4,5 72 000 216 000 
Tingsryds 12 198 4,5 54 000 162 000 
Markaryds 9 549 4,5 42 000 126 000 
Lessebo 8 256 4,5 37 000 111000 
Uppvidinge 9 222 4,5 41000 123 000 
Öppna Kanalen V. egen nsats 0,3 22 500 68 000 

TOTALT 189 128 38,2 1214 000 3 710 000 
Öppna Kanalen Växjö står för ca l kr per invånare i hela Regionen. 

"-Människor föds med olilw förutsättningar} men under livets gång förändra:; 
förhållandena för oss} så hur vi använder och utmanar det vi har med oss 
spelar större roll för resultaten. Ofta pratar vi om framtiden där drömmarna 
ont ett bättre liv dominerar. Det är vihtigt att tillvarata falhets drömmar 
och förvandla dern till något verkligt ... JJ (Avdi Islam i) 
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Bakgrund/Motivation/U n der lag 
Av den förstudie som Öppna Kanalen gjorde under 2014 kring ett mediacenter i Regionen, 
framgår det tydligt att Öppna Kanaler och Närradiostationer i landet är mer fokuserade 
på innehåll och att efterlikna de gamla etablerade medierna är mindre attraktivt. En ny 
gemensam organisation för Radio och TV har bildats. Organisationen heter CMS 
(Community Media Sverige). CMS kommer att slå ett slag får digital delaktighet och 
utbildning med ny teknik. Just nu görs det en utredning om civilsamhälle och demokrati 
som ett regeringsuppdrag: http://www.regeringen.se/sb/d/19700/a/256855 

Men det som sker i huvudstaden just nu är passe för Kronoberg och Växjö. Öppna 
Kanalen Växjö har under flera år utvecklat interaktiva möjligheter till kommunikation, 
delaktighet och nu håller vi på att färdigställa en teknisk lösning (ett webbgränsnitt), 
som gör att både Gommunity Media Sverige, men även andra demokratikanaler kommer 
att kunna använda sig av det i sitt arbete. 

Med tanke på den medieutveckling som sker i Sverige, så är det utan tvekan så att ett 
Resurscentra för Media i Kronoberg kommer att få en stark legitimitet i att förmedla det 
som etablerade medier har misslyckats med; röster från det underrepresenterade och 
utsatta. Enligt en förstudie om mångfald i medierna som gjordes under 2014 av face 
Europe, Ragna Wallmark samt Arbetsförmedlingen Kultur Media, så finns det större 
behov av kompliment-media i Södra Sverige. Om man tar Växjö och Kronoberg som 
exempel så har TV4lokalt lagts ner. Mediebranchen fortsätter att omstruktureras. 

Länk till förstudien: 
http ://faceeurone .se/wp -content/uploads/20 13/03/F% C3 %B6rstudierapport-Z e bra-II l. pdf 
En av dem som varit med och gjort förstudien är Jacob Schulze, som numera är 
styrelseledamot på den nya organisationen Gommunity Media Sverige. 

Drivkraften är primärt ÖKVs anknytning till samhällsekonomiska intressen liksom behovet av en 
lokal/regional plattform för demokratiutveckling. Fråri och med januari 2015 sänder ÖKV via det 
analoga nätet, samt digitala kabelnätet och IP-TV. De operatörer som kanalen har avtal med i dagsläget 
är b la: Telia, C anal Digital, Tele2, Telenor, Sapa, Comhem. Genom utökat utsändning kommer ÖKV 
att i stmi sett nå ut till alla medborgare i Region Kronoberg. 

Öppna Kanalen Växjö vill därför utveckla Regional Centrum för Media, där lokala 
förmågor och föreningar ifrån varje kommun engageras, sysselsäts, utbildas och 
arbetstränas i att driva sociala företag i form av mötesplatser för privata och offentliga · 
sektorn, forum för skolor och näringsliv, innovationskanaler för unga-vuxna, men även 
fungera som brobyggare för människor i utanförskap, ohälsa och segregation. 

Öppna Kanalen i Växjö vill, genom ett treårigt projekt skapa förutstättningar för 
utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som 
kommer till stånd inom området icke-kommersielllokal-TV i Kronoberg. Syftet med detta 
är att utveckla föreningslivets möjligheter att använda TV-mediet som ett forum för 
kommunikation, samt lokal/regional kultur och debatt. 
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SYFTE 
Syftet är att öka mångfalden i ruediesektorn och på kulturområdet och att klart definiera 
sektorn som en särskild ruediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella 
medier. Plattformen syftar till att bryta igenom barriärer och integrera människor i 
utanförskap. Detta kan göras genom att anpassa äldre metoder för integration till att 
bättre passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling. 

MÅL 
Öppna Kanalen Växjös mål är att skapa en regional plattform för demokratiutveckling 
genom kommunikation, sysselsättning och folkbildning. 
En sådan plattform handlar om: 

~ Slmpa kompetensutveckling som ett sätt att bryta socialt utanförskap bland 
ungdomar, personer med funktionshinder, samt folk med annan etnisk bakgrund 
(nyanlända invandrare) 

~ Framtagning av lokal plattform för demokratiutveckling i form av ett community 
television i Kronoberg 

~ Utveckla medborgarnas & föreningslivets användning av lokal icke kommersiell 
TV. 

~ Öka mångfalden i ruediesektorn och på kulturområdet, samt definiera sektorn som 
en särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella medier. 

~ Utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som 
kommer till stånd inom området icke-kommersielllokal-TVi Kronoberg. 

~ Utveckla en metod för att med media som verktyg hjälpa människor i utanförskap 
att bli mer delaktiga i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. 

~ Skapa interaktivitet och en infrastruktur för kommunikation samt eliminera de 
·trösklar som finns i arbetet inot bättre tillgänglighet, jämställdhet och integration 

VÄRDEGRUND 
ÖKV som organisation grundades 2005 och det var med fem viktiga grundpelare som 
fungerar som värdergrund för organisationen: 

o demokrati, 
o delaktighet, 
o mångfald, 
o integration och sysselsättning 

Dessa fem värdegrunder genomsyrar alla ÖKVs aktiviteter än idag. 

Med den stora kulturella mångfald som idag existerar i Sverige är det nödvändigt att 
aktivt agera för att inkludera alla kulturella grupper i samhället. Det går att 
argumentera för att segregering är bland det värsta som kan inträffa i ett samhälle då 
det skapar oförståelse, irritation och utanförskap. ÖKV vill bidra till att stärka och 
inkludera den mångfald som finns i Kronoberg och genom att ta tillvara på de olika 
kulturer, kunskaper och erfarenheter som finns, kan vi skapa ett upplyft samhälle. 
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VARFÖR OCH HUR? 
Det centrala i den metod som ÖKV ska utveckla är den kreativa skapandeprocessen - och de möten som 
den genererar - och hur den processen hjälper enskilda individer att utifrån deras förutsättningar stärkas 
på de områden just de behöver. Detta kan göras genom: 

~ Stärkande av självförtroende genom att direkt och indirekt skapa något som andra tar del 
av, samt stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på 
arbetsmarknaden. 

~ Kompetensutveckla, genom att producera program om olika ämnen där deltagarna 
konkret lär sig mer om och delar sina utmaningar inför olika processer som att arbeta i 
grupp, starta och driva företag och andra kompetenser som underlättar ungas etablering i 
arbetslivet och deltagande i utbildning. 

~ Ökat deltagande i samhället, genom att man blir synlig som individ och utifi·ån sina egna 
förutsättningar och sin egen bakgrund förstärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv. 

~ Motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som är i linje medregionens behov och som 
lockar och integrerar ungdomar, invandrare och kvinnor till att stanna och satsa i 
regionens utveckling. 

DEMOKRATI- GRÄSROT- SAMHÄLLE 
Finnas tillgängligt Engagera Kommunicera 

Den största nyttan som samhället får utav en organiserad och välfungerande 
Qommunity media kanal är: friskare medborgare, aktivare ungdomar, integrerade 
invandrare samt mer attraktiv samhälle att bo i. Att finnas tillgängligt, engagera, 
kommunicera är de grundläggande värden som den nya CMK ska utvecklas under. 

Uppdelningen på tre huvudområden, gör att CMK kan fokusera rätt, smart och 
framgångsrikt. Det nya modellen/plattformen bör sjösättas inom 3 år, med start senast 

januari 2016. 

Demokrati (finnas tillgängligt) 
~ Folkbildning och debatt 
~ TV-sändningar & produktionstjänster för offentlighet och enskilda. 
~ Allas delaktighet och likavärde, en förutsättning för ett framgångsrikt 

samhälle 
~ Skapa mervärde i livet genom: 

~ Social tillhörighet: härkomst, utbildning, yrke, bostadsförhållande 
och liknande 

~ Trygghet: "främmande skrämmande" förvandlas till relationer och 
gemenskap 

~ Nyfikenhet: låta användaren utforska sin kapacitet samt skapa 
inflytande i samhället 

158



Gräsrot (engagera) 
~ Göra föreningar och enskilda till aktiva deltagare, användare 
~ Engagera medborgare genom arbetsträning, utbildning och stöd 
~ Kompetensutveckling genom riktade utbildningar: 

~ Medborgarjournalistik: Lokala röster och lokala berättelser 
~ Företag- och föreningsskola: Unga lär sig utvecklas och 

organisera sig, processer kring beslut och hur man arbetar i grupp, 
starta egen förening, näringsverksamhet. 

~ Skapar mötesplatser med- och för medborgaren lokalt och regionalt 
~ Community Media Kronoberg (CMK) som en regional plattform 

för social innovation och entreprenörskap 

~ En regional mötesplats/demokratiarena med lokala samlingspungter samlar: 
~ Näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Kronoberg. Detta främjar 

framväxten av sociala innovationer. Något liknande finns i 
Stockholm där "mötesplats social innovation" har för uppgit att 
fokusera på: 

~ samverkansmodeller, 
~ finansiering och effektmätning, 
~ affär och samhällsnytta, 
~ forskning och utbildning. 

Samhälle (kommunicera/informera) 
~ Forum för nyheter och information (inkl. krisberedskap) 
~ Redaktion bestående av lokala förmågor kombinerad med professionella 

handledare som blir vägvisare för målgruppen 
~ Mediapedagoger bestående av folk från föreningar, skolor, organisationer och 

media. (AV-Media Kronoberg) 

~ Interaktivitet genom: 
~ kommunikation, medieprofilering i skolorna 
~ Synliggörande av det civila samhället och föreningslivet 
~ Debatter, analyser, diskussioner i planerade studiomiljöer 

~ Förebyggande sjukvård och information kring hanteringen av olika situationer 
~ Det fria ordet: synliggöra författare, konstnärer, fristadsförfattare genom egen 

tid i TV- och webbplay 

~ Skapa regionalportal för tillgänglighet och information: 
~ Regionen & kommuner länkar sina KF möten, kulturaktiviteter, medborgardialog 

till gemensam portal 
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RESURSKRAV 
För att lyckas med ett resurscentrum för Media i Kronoberg behöver ÖKV 
utveckla/disponera: 

~ Teknisk plattform för hela regionen 
~ Lokala mötesplatser hos kommunerna 
~ styrgrupp från deltagande aktörer, som följer upp 

arbetetlutvecklingen 
~ Distribution och sändningar 

Marknadsföring och etablering av CMK i Regionen 
~ Personal, volontärer, deltagare 

Tjänster, produkter 

Finansiering 
Önskvärt är att vår region är först i landet med att ha en regional portal, eller 
kommunikations kanal med eget utrymme för information institutioner emellan, men 
även en kanal som ska koppla ihop den privata och den offentliga sektorn i en gemensam 
resa i vårt unika Kronoberg. 

Under första halvåret 2014 gjordes det en förstudie med pengar från ESF. Tanken med 
fårstudien var att lägga grunden för ett större projekt till nästa programperiod 2015-
2020. 

Den nya VIsiOnen är tänkt att hitta finansieringsfOTmer som inkluderar både 
projektmedel, strukturpengar från offentliga sektorn, samt sponsorer och samverkans 
partners som kan tänka sig att vara med och ta fram en kommunikationskanal i 
Kronoberg. Så den totala summan på 7 miljoner är delvis pengar som betalas av 
projektgivare som tex: ESF, Allmåna Arvsfonden mfl. 

Det nya konceptet kommer att tydliggöra ÖKVs roll, samtidigt som en ekonomisk 
stabilitet eftersträvas hårdare. Utvecklingen av Öppna Kanalen är nödvändig och Växjö 
anses vara den kommun som kan ligga till grund för en region-kanal för alla i form av en 
pilot verksamhet under några år framöver. Den nya Öppna Kanalen CMK kommer att 
hitta former för en fungerande kanal samhällsekonomiskt och socialt. 

Finansieringen av framtida ÖKV bör bestå av offentliga medel, sponsorer, 
medlemsavgifter, samarbetspartners och även uppdragsproduktioner. 

På så sätt involveras näringslivet genom uppdrag och sponsring, offentliga sektorn 
genom demokrati & förenings stöd, civila samhället genom medlemskap och engagemang. 

~~ 
Vänliga hälsningar Av di Islami 

Kanalchef, Öppna Kanalen Växjö, samt ansv. utgivare för sändingar i Närradio 

Kanslichef, Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige 

styrelseledamot, Community Media Sweden 
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Ärende nr 20 

Årsredovisning 2014 VOB Kronoberg 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

Årsredovisning 2014 för VoB Kronoberg 
Dnr 2015/307 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för VoB Kronoberg 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Vo B 

Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

24 (29) 

Vo B Kronoberg har översänt årsredovisning 2014 för godkännande till 

medlemskommunernas fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 VoB Kronoberg 

Justerare l Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 226 2015-06-15 

TINGSF{YOSKOM~~Lif\1 
2015 ,.05=: 2 8 l o 

llnr r2-ot S · 3o7l. 

20150522 
Kommunfullmäktige 

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2014. 

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån 
vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. 

Beslut om ansvarsfrihet för VoB's direktion skall dock fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 

För Vo B Kronoberg 

;/J11'L---
Niels Elvhammar 
VD 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

VoB Kronoberg AB 0470-78 18 20 (växel) gun.hartman@vob.se 

Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö 
Telefax Webbplats 
0470-72 88 00 http://www.vob.se 

Organisationsnummer 
222000-0687 
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Förtydligande: 

20150522 
Kommunfullmäktige 

Då Alvestas nya revisor har avgått och att ingen ny har anmälts till oss, 
är revisorernas granskningsrapport endast undertecknad av de tre 
befintliga revisorerna. 

För Vo B Kronoberg 

~~-m-a_r ________ _ 

VD 

Postadress Besöksadress Telefon 
VoB Kronoberg AB 0470-78 18 20 (växel) 

Telefax 
Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö 0470-72 88 oo 

E-post 
gun.hartman@vob.se 
Webbplats 

http://www. vob.se 

Organisationsnummer 
222000-0687 
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VoB KRONOBERG 

ARS E·o VISNIN 

2014 
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INNEHALLSFÖRTECKNING 

DIREKTION OCH REVISORER 

TILLBAKABLICK PA 2014 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING 

DRIFTREDOVISNING 

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD) 

Bilaga: Statistik 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 
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TILLBAKABLICK PÅ 2014 

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. En ekonomisk buffert ger 
stabilitet till organisationen och VoB Kronoberg har som delägare i VoB Syd AB ett delansvar 
för att det finns en ekonomisk trygghet i den händelse Syd behöver tillföras ytterligare kapital. 

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i Syd har upprätthållit 
en dialog med direktionens övriga ledamöter. 
Det ekonomiska resultatet för Vo B Kronoberg är ett överskott om 360 tkr (+282 tkr, 2013). 

VoBs direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, 
VoB Syd AB och till övriga samarbetspartners under 2014. 

Växjö den 30 mars 2015 

filL---
Monica Widnemark Niels Elvhammar 

Ordförande VD 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

J/l 
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FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

PERSONAL 

Vid årsskiftet 2014/2015 var antalet anställda 3 personer på totalt 2,3 ijänster. Under hösten 
2014 blev en av medarbetarna långtidssjukskriven. l syfte att kunna upprätthålla god 
tillgänglighet och inte riskera längre väntetider har ersättare via bemanningsföretag anlitats. 
Detta innebär att personalkostnaderna för 2014 blev något högre än förväntat. Under det 
kommande året kommer en nyrekrytering att genomföras då en av medarbetarna går i pension. 

Under 20.14 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från 
VoB Syd AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö. 

FAMILJERÅDGIVNING 

Konceptet med två mottagningar, en i Växjö och en i Ljungby, är allijämt positivt och har fallit väl 
ut. 

Antal samtal 
Antalet samtal under året var totalt 927 (967 2013, 1092 2012, 1144 2011, 1414 2010, 1299 
2009,) varav 4 gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar 
inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet ärenden uppgick till totalt 240. 

Bilaga: Antal samtal per kommun. 

Väntetider 
Då väntetiden för att få en tid på Familjerådgivningen bedöms vara en viktig kvalitetsfaktor för 
många som ringer, har denna mätts under hela året. Målet är att alla får ett erbjudande om tid 
inom 14 dagar. 83% (94 %) har under 2014 fått tid inom 14 dagar, 11 % (4 %) inom tre veckor 
och 5% (2 %) inom fyra veckor. 

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna genomfört möten med bl,a 
vårdcentraler och skolor i kommunerna där verksamheten presenterats och möjligheter till 
närmare samarbete diskuterats. Vidare har utskick av informationsblad samt följebrev med 
inbjudan till kontakt gjorts till samtliga vårdcentraler i länet. 

EKONOMI 

Verksamheten stärkte sin finansiella ställning under 2014. Årets resultat visar på ett överskott 
om 360 tkr. Eget kapital uppgår till10 787 tkr (10 427 tkr 2013) och likvida medel/bank 6 856 tkr 
(6 552 tkr 2013). 

Verksamhetens kostnader ökade med 2,25 % jämfört med föregående år. De främsta 
förklaringarna till detta är dels tidigare nämnda högre personalkostnader och dels att 
verksamheten under 2014 haft kostnader för renovering av verksamhetens lokaler. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

J A 
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?.$ VoB Kronoberg 222000-0687 

REsULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter/ not 1 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 2 

Poster av engångskaraktär/ not 3 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

ÅRETS RESULTAT 

2014-12-31 

2 308 

2 308 

-658 

-1 429 

90 

-1 997 

311 

49 

360 

360 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 

2013-12-31 

2 248 

2 248 

-597 

-1 444 

o 
-2 041 

207 

75 

282 

282 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

BALANSRÄKNING ( tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, not 4 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar, not 5 

Bank, kassa, not 6 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital not 7 

Vid räkenskapsårets ingång 

Utdelning 

Årets res u l ta t 

Vid räkenskapsårets utgång 

SKULDER 

Kortfristiga skulder, not 8 

SUMMA SKULDER 

OCH EGET KAPITAL 

ANSVARSFÖRBINDELSE 

STÄLLDA SÄKERHETER 

Balanslikviditet 

.soliditet 

2014-12-31 

4 000 

4000 

128 

6 856 

6 984 

10 984 

10 427 

o 
360 

10 787 

197 

10 984 

Inga 

35,5 

98% 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

2013-12-31 

4000 

4 000 

102 

6 552 

6 654 

10 654 

10 145 

o 
282 

10 427 

227 

10 654 

Inga 

29,3 

98% 
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J..2- VoB Kronoberg 222000-0687 

not 1 Intäkter 

Besöksavgifter 

Kommunala avgifter till Vo B Kronoberg 

not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 

Kvinnor 

Totalt 

45% 

55% 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Direktionen 

Övriga anställda 

Sociala kostnader 

Personalkostnader 

(varav pensionskostnader) 

Not 3 Jämförelsestörande poster 

Återbetalning från Fora 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för åren 2005 och 2006. 

Not4 Aktier 

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde: 

Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

2014 

156 

2 152 

2 308 

2 

3 

61 

987 

381 

1 429 

83 

90 

90 

4000 

4000 

2013 

145 

2 103 

2 248 

1 

2 

3 

48 

998 

398 

1 444 

80 

o 
o 

4000 

4000 

J Yl 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Not 5 Fordringar 

Kundfordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 
Ingående mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 6 Kassa och bank 

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB 

not 7 Eget kapital 

Vid räkenskapsårets ingång 

Utdelning till kommunerna i Kronoberg 

genom bidrag till dotterbolaget Vo B Syd AB 

Årets res u l t at 

Vid räkenskapsårets utgång 

not 8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld Koncernföretag 

Arbets g ivaravgift 

Personalskatt 

Särskild löneskatt pensionskostnader 

Upplupen Semesterlön 

Upplupen Sociala avgifter 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 

2014 

o 
29 
29 

70 

128 

2 853 

4000 

3 

6 856 

10427 

o 
360 

10 787 

30 

55 

27 

26 

16 

13 

6 

24 

197 

2013 

o 
28 
22 

52 

102 

3 549 

3 000 

3 

6 552 

10 145 

o 
282 

10 427 

53 

35 

30 

29 

15 
"l"7 
L/ 

11 

27 

227 
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VoB Kronoberg 222000-0687 9 ~ 
u 

DRIFTSREDOVISNING (t kr} 
2014-01-01 - 2014-12-31 
Resultatenhet Utfall Budget Awikelse 

DIREKTIONEN 

INTÄKTER 

Ersättning gemensam verksamhet 231 231 
231 231 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 131 145 14 

Kostnader förtroendevalda 61 172 111 
192 317 125 

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD 

Ränteintäkter 49 86 37 

Räntekostnader 
49 86 37 

NETTO 88 88 

FAMILJERÅDGIVNING 

INTÄKTER 

Besöksavgifter 156 155 1 

Ersättning gemensam verksamhet 1 921 1 921 
2 077 2 076 1 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 527 490 37 

Personalkostnader 1 278 1 586 308 

1 805 2 076 271 

NETTO 272 272 

ÅRETS RESULTAT 360 360 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

l/17 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ( tkr) REsULTATRÄKNING 
~ 

2014-12-31 
VoB Kronobergs del i 

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd !Elimineringar Sammanställd 
Verksamhetens intäkter externt 2 308 54873 57 181 57 181 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 169 169 -169 o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) o o 
Summa intäkter 2 308 55 041 57 349 -169 57 181 

Rörelsens kostnader 
Kostnader externt -1 660 -51 905 -53 565 -53 565 
moderbolag ( VoB Kronoberg) o o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) -337 -337 169 -169 
Summa kostnader -1 997 -51 905 -53 902 169 -53 734 

Planenliga avskrivningar -647 -647 -647 
o 

NIETIO KOSTNAD lER 311 2490 2 801 2 801 

Finansiella intäkter 49 91 140 140 
moderbolag ( VoB Kronoberg) o o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) o o 
Finansiella kostnader -1 -1 -1 
Summa finansiella poster 49 90 139 o 139 

Res e finansiella poster 360 2 580 2 940 2 940 

Bokslutsdispositioner -305 -305 305 o 
Skatt på årets resultat -534 -534 -67 -601 
ÅRIETS RIESULTAT 360 1 741 2 101 238 2339 

::::,.. 

~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 ~ 
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SAMMANSTÄllD RIEDOVISNING BAlANSRÄKNING ~ 
2014-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

TillGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanstälid !Elimineringar Total 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Licenser o o o 
Goodwill o o o 
Byggnader 2 786 2 786 2 786 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 011 2 011 2 011 
Inventarier, bilar 565 565 565 
Pågående nyanläggningar (förskott) o o o 

finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i VoB Syd AB 4000 4000 -4 000 o 
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB o o o 
Andra långfristiga fordringar o 6 500 6 500 6 500 
Summa anläggningstillgångar 4 000 11 861 15 861 -4000 11 861 

Omsättningstiligångar 
Kundfordringar o 7 421 7 421 7 421 
Övriga fordringar 29 945 974 974 
Ingående mervärdeskatt 29 o 29 29 
Förutbetalda kostnader intäkter 70 979 1 049 1 049 
Fordran moderbolag (Vo B Kronoberg) o 28 28 -28 o 

dotterbolag ( VoB Syd AB) o o o o 
Bank 6 856 9 167 16 023 16 023 

o 
Summa omsättningstiUgångar 6 984 18 538 25 522 -28 25494 

o 
SUMMA TillGÅNGAR 10 984 30 399 41 383 -4028 37 355 

:::,. 

~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 \J 
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SAMMANSTÄllD REDOVISNING BALANSRÄKNING \i~ 
2014-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

lEGJET KAPiTAl OCH SKULDIER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

lEget kapital Not 1 
Aktiekapital 4000 4 000 -4 000 o Eget kapital 10 145 o 10 145 4637 14 782 Balanserat resultat 282 12 471 12 753 12 753 Årets resultat 360 1 742 2 101 238 2 339 Summa eget kapital 10 787 18 213 28 999 875 29 874 

Obeskattade reserver 6 250 6 250 -6 250 o Långfristiga skulder o o o 
Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 30 1 865 1 895 1 895 Uppskjuten skatteskuld o o 1 375 1 375 Övriga skulder 16 423 439 28 466 Upplupna kostnader och förutbetalda 43 2 361 2404 2404 Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 53 1 289 1 342 1 342 Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) o o o o dotterbolag (VoB Syd AB) 55 o 55 -55 o Summa kortfristiga skulder 197 5 937 6134 1 348 7 481 
SUMMA lEGET KAPITAl OCH SKUlDER 10 984 30 399 41 383 -4028 37 355 
Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB ( 4 000 aktier) 

s. 

12 .~t' ~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Värderings- och avskrivningsprinciper 

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Kundfordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta. 

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år. 

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder. 

Växjö den april 2015 

dieamea~cfu~ 
Monica Widnemark Sebastian Ohlsson 

~~ 
Magnus Carlberg 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 
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Till årsstämman i 
VOB Kronoberg 

Granskningsrapport för år 2014 
Undertecknade lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 
2014-01-01-2014-12-31. 

Granskningen av årsredovisningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. 
Vi har under den tid granskningen omfattar följt företagets verksamhet genoni att bland 
annat ta del av protokoll och andra handlingar. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ji·ån 
ekonomisk synpunkt tillji·edsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god. 

Växjö 2015-04-21 

~vc._1l\a...Q._____- ~~ 
Eva Isaksson Carl Geijer 

~kUl 
LailaHult 

Av fullmäktige i Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult utsedda lekmannarevisorer i VOB 
Kronoberg 
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Antal samtal per kommun 2014-12-31 

Kommun Befolkningsunderlag 
Alvesta 19 445 

Lessebo 8147 

Ljungby 27361 

Markaryd 9 481 

Tingsryd 12172 

Uppvidinge 9313 

Växjö 85 991 

Älmhult 15 849 
Summa 187759 

Utomläns 
Totalt antal SeJmtal 

Antal samtal 2014 Samtal/1 0.000 inv 
60 

45 
129 

71 

26 

21 

519 

52 
923 

4 
927 

Bilaga 
Årsbokslut 2014-12-31 

Familjerådgivningen 
VoB Kronoberg 

oAivesta 

lE! Lessebo 

o Ljungby 

o Markaryd 

llliiTingsryd 

0,31% 

0,55% 
0,47% 

0,75% 
0,21% 
0,23% 
0,60% 

0,33% 

m Uppvidinge 

III! Växjö 

!!:'IÄimhult 

p 
~ 
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Ärende nr 21 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-15 

Justerare 

§ 227 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
Dnr2015/318 748 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet redovisar protokoll för sitt sammanträde 2015-05-26 

Beslutsunderlag 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 2015-05-26 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 227 2015-06-15 

TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Tisdag den 26 maj 2015, kl. 10.00-12.00 

Närvarande Carl-Hemik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden, ordförande för mötet 
Ingrid Persson, DHR 
Maud Causey, vårdcentralerna i Ryd och Tingsryd 
Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder 
Ann-Christin J o hans son, socialnämnden 

Övr deltagande Jörgen Wijk, Mmiin Hansson 

Utses att 
justera 

Justeringens 

plats och tid 

Ordförande 

Justerande 

sekreterare 

Ingrid Persson 

) . 
Kommunkansliet, 28 maj kel. 11.00 

Cf! /ivn 111 ~ ,~ 

i Persson 
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TR § 7 Visning av snickeriet, Urshult 

Bengt Ameson vid snickeriet i Urshult visar den dagliga verksamheten som bedrivs vid 
enheten. De tillverkar bland annat fågelholkar, honungsramar och gör legoarbeten till vissa 
företag. De som arbetar vid enheten har ett individanpassat upplägg där de arbetar efter 
förmåga. Insatsen beviljas efter biståndsbedömning vid socialförvaltningen. 

TR § 8 Val av justerare 

Ingrid Persson välj s till justerare. 

TR § 9 Föregående protokollläses 

Ordförande för mötet, Carl-Hemik Henmalm, läser upp föregående mötes protokoll. 

TR § 10 Genomgång av Tillgänglighetsrådets arbetsuppgifter 

Ordförande läser upp de arbetsuppgifter som enligt Tillgänglighetsrådets reglemente åligger 
rådet. 

TR § 11 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och nämndrepresentanter 

Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder och stiftelsen Kommunhus, berättar om att 
inflyttning i lägenhetema vid Skyttegatan sker den l juni. Vidare kommer stiftelsen att 
undersöka möjligheten att införa förbud i gamla lägenheter vid byte av hyresgäst. Som det är 
idag sker detta enbmi i nyproducerade lägenheter. ' 

Maud Causey, Vårdcentralen, berättar att vårdcentralen Tingsryd nu har öppnat huvudentren. 
En asfaltering har gjorts av parkeringen och det imättas handikapplatser närmast ingången. 
Tillgängligheten ökar för vatj e åtgärd som nu görs i slutspurten av iordningsställandet av 
vårdcentralens lokaler. 

Carl-Henrik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden, berättar att äldreboendet vid en 
simulering av energiåtgång visat sig klara 77 KWhlm2/år. De senast ställda kraven vid 
nybyggnation är 80 KWhlm2/år, vilket gör att han förordar att nämnden ansöker om 
cetiifieringen Green Building. 

TR § 12 Övriga frågor 

Jörgen Wijk, Mmiin Hansson och Christer Kaissajuntti har tillsammans undersökt hur stmi 
problemet är vad gäller framkomlighet för personer med permobil genom byglar vid gång
och cykelvägen vid Sydostleden. Enhetschefer vid FO har inte registrerat att problemet skulle 
finnas överhuvudtaget och inte personer med permobil som tillfrågats. Skulle rådets 
medlemmar ändå höra om problem är ovan nämnda tjänstemän tacksamma för återkoppling. 

Inbokade datum för hösten är tisdagen den 15 september l 0-12 och fredagen den 20 
november l 0-12. 

C/ff1 
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Britt-Louise Bemdtsson uppger att hon och några andra centerpmiister lämnat in en motion 
om tillgänglighet. Jörgen Wijk har från kommunchefen fått i uppdrag att kalla samman en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag för att besvara motionen 
/arbeta för förbättringar. 

185



Ärende nr 22 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 23 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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