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Anbud gällande 
Genomlysning av kommunens 
organisation inklusive den 
politiska verksamheten 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (69) 

2015-10-12 

§ 239 

Uppdrag om genomlysning av kommunens organisation 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Laila Jeppsson att begära in 

offerter med följande innehåll: en genomlysning av kommunens verksamhet 

inklusive den politiska verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordforande Mikael Jeansson och kommunfullmäktiges 

presidium, ordforande BrittaLunden (S), l :e vice ordförande Kenneth Görtz 

(M) och Marie-Louise Hilmersson (C) har lämnat in skrivelser med begäran 

om att offerter ska tas in for en genomlysning av kommunens organisation. 

Behovet har aktualiserats av utredningarna inom arbetet med hållbar 

ekonomi och mot bakgrund av de senaste näringslivsrakningarna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 2015-09-17 
skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, inregistrerad 2015-09-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 294, 2015-09-21 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Laila J eppsson 

2015-10-15 2



Bilaga Ks Au § 294 
Ks § 239 

ingsryds 
m.m111n 

2015-09-21 
2015-10-12 

2015-09-17 

Kom m unstyreisen arbetsutskott 

1(2) 
Mikael Jeansson 

Ordf Kommunstyrelsen 
Tingsryds kommun 

Box88 
Tel: 0477-44111 

Tel mob: +46 70-536 03 37 
E-post: mika

el.jeansson@tingsryd.se 
Hemsida: www.tingsryd.se nMr;[;;:&-ms KOMMUN-

201s .. og~ .1 i 
Förslag till beslut: ·.~~~:~-~-~Yf./1 9 

Att ge kommunchefen i uppdrag att begära in offert~r med uppdraget: En ge
nomlysning av kommunens verksamhet inklusive den politiska verksamheten. 

Bakgrund 

l samband med en utbildning av nya ledamöter i kommunal nämndadministrat
ion av Axel Danielsson har frågan om vi organiserar oss på rätt sätt och om vi 
gör rätt saker aktualiserats. Frågan har även varit aktuell inom ramen för arbetet 
med Hållbar ekonomi. Denna utredning är under behandling och den första de
len av beslut skall tas i fullmäktige i oktober 2015. Denna utredning är väldigt 
väl genomarbetad med ett bra underlag för beslut. 

Den senaste veckan har två undersökningar presenterats, Svenskt näringslivs 
Näringslivsbarometer och Sveriges kommuner och landstings undersökning 
Insikt. Båda dessa pekar på klara förbättringsområden avseende kommunens 
service gentemot företagen i Tingsryds kommun. l samband med diskussioner 
kring vad vi som offentlig aktör behöver göra har frågan om en extern genom
lysning av verksamheten åter blivit aktuell. 

Därför vill undertecknad ge uppdraget till kommunchefen Laila Jeppsson att 
begära in offerter med frågeställningarna: är vi rätt organiserade och gör vi rätt 
saker? Omy7n · gen skall vara hela kommunen inklusive den politiska verk-
s·amhet~ , . 

~ 
Mikael Jeansson 
Kommunstyrelsen ordförande 

Tingsryds kommun 
i) L\ Box 88 

tA- Jl.-7.:. 362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

•: ~~ .,·- •· •• ,_ •• ~~~-- w• •-• 

'.~;, ;; ··;.<~KOMMUN 

2015 .. og~ .1a o / 

fJnr Q_ 0/V llJ 

Kommunfullmäktiges presidium uppmanar kommunstyrelsen att snarast utreda 

tjänstemannaorganisationen irnom Tingsryds kommurn av extern konsult eller 

extern utredare inom arbetet med hållbar ekonomi. 

Tingsryd 2015 09 16 

Brita lunden Fullmäktiges ordf. 

Kenneth Görtz 1:st vice ordf. i komminfullmäktige 

Marie-louise Hilmersson 2:dre vice ordf. i kommunstyrelsen 

På uppdrag av K0mmunfullmäktiges presidium 
--=7/Z. ----- ~// \ / - .//,'/ ' 

/' ~--"7// l ) 
~L ..... / 

t'- ~'l 

Kenneth Görtz 

--
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Ärende nr 5 

Inrättande av tjänster 
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( ~Tingsryds 
...; \:,!;) kommun 
/ 

Personalutskottet 

usterare 

§ 29 

Asylsituationen 
Dnr 2015/567 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-02 

Personalutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige inrättar tjänster 
motsvarande 

0,5 åa på överförmyndarenheten 
0,5 åa på socialförvaltningen 
2,0 åa på barn- och utbildningsförvaltningen 

2 (3) :; 

:::? 

l. O åa på kommunledningsförvaltningen får samordning och samverkan 

Tjänsterna inrättas på l år. 

Finansiering sker genom de medel som erhålls från Migrationsverket 

Beskrivning av ärendet 
Asylsituationen i landet har under senaste tiden förändrats drastiskt. 

På länsstyrelsens uppdrag så har kommunerna i länet inkl. Tingsryds 
kommun inventerat hur många akutplatser man kan ta fram. Målet var att 
hitta 1800-2000 platser varav Tingsryd står får ca 200-250 platser exkl. 
platser för ensamkommande barn. Handläggningstiden får att få PUT (ej 
ensamkommande) beräknas till 15 månader från migrationsverket 
Inströmningen tilllandet är idag 9 700 personer/dag. 

Tingsryds kommun har idag ett avtal som innebär att vi tar emot 30 
ensamkommande barn, men hittills i år har vi tagit emot 60 
ensamkommande barn och däröver får vi ca 2 nya i veckan. 
Dessa barn ska utredas av socialförvaltningen får att få det stöd, hjälp och 
placering de har rätt till. Utöver det så ska varje barn ha en god man, detta 
gäller också de barn som är placerade i vår kommun av andra kommuner 
och som inte fått permanent uppehållstillstånd tex. sjöviksgården 15 platser 
och Kåranäs 20 platser. 
För att möta det akuta behovet så görs bedömningen att 0,5 åa behövs på 
överfö1myndarenheten och 0,5 åa behövs på socialförvaltningen. 

I Tingsryds kommun ska alla barn upp till 20 års ålder ha rätt till skolgång. 
Detta innebär ett ökat behov av förberedelseklasser. För att möte den akuta 
situationen görs bedömning om att två tjänster behöver inrättas. 

'If( l .. ~_) Aj 
l Utdragsbestyrkande 

6



~ ~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) 5" 
~ 

2015-11-02 

§ 29 forts. Dnr 2015/567 133 

Att samordna och samverka runt det behov som uppstått kring hela 
situationen kräver mycket resurser och bedömningen är att i det akuta skedet 
så behövs l åa for detta. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-10-27 

Paragrafen justeras omedelbart. 

7
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Ärende nr 6 

Överföring av 
attraktivitetsmedel till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
ramprojekt 
"Näringsliv i utveckling" 

9



l /1 ~Tingsryds 
~ '\!!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (37) t, 
~ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 372 

Överföring av attraktivitetsmedel till Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB- ramprojekt "Näringsliv i utveckling" 
Dnr 2015/71 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB:s (TUF AB) ramprojekt "Näringsliv i utveclding" 
genom överföring av de attraktivitetsmedel som kvarstår 2015-12-
31, under förutsättning att medlen öronmärks för användning i 
projektet. 

2. Ordförande och VD i TUF AB ges delegation att besluta om medel 
till projektansökningar från nämnda ramprojekt 

3. TUF AB ska löpande informera kommunstyrelsens arbetsutskott om 
fattade beslut i ramprojektet, informera kommunstyrelsen om 
ramprojektets status i mars och september 2016 och lämna en 
slutredovisning i februari 2017. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni 2015 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för att överföra 
attraktivitetsmedel tilllämpligt kommunalt bolag eller stiftelse (KsAu § 
230). Uppdraget har resulterat i ett förslag till ramprojekt som fått namnet 
"Näringsliv i utveckling". Ramprojektet anger riktlinjer för hur avsatta 
medel kan användas för olika utvecldingsprojekt med koppling till 
näringslivsfrågor samt hur hanteringen av medlen ska organiseras. 
Ramprojektet bör ägas Tingsryds Utvecklings AB (TUFAB). 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Tingsryds kommun har under fem år arbetat med en rad attraktivitetsprojekt 
sprungna ur vision och målsättningar inom Vision 2030. Projektmedel har 
avsatts till och med 2014 med möjlighet att genomföra projekt även under 
2015. Vid utgången av 2015 finns fortfarande drygt l miljon kronor 
disponibla medan det i budget 2016 inte finns några medel för 
projektutveckling avsatta. Samtidigt finns flera projekt planerade som av 
olika skäl inte kan genomföras fölTån under 2016. 

l ntdrRg>best;yrkande 
10



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 (37) b 
::/ 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 372 forts. Dnr 2015/71 140 

Syfte och mål 
Syftet med ramprojektet Näringsliv i utveckling är att arbetet med 
utveckling inte stannar upp. Målet är att även under år 2016 kunna bidra till 
genomförandet av ett antal näringslivsinriktade utvecklingsprojekt. 

Genomförande 
Projektansökningar till ramprojektet ska ha en tydlig inriktning mot att 
direkt eller indirekt stimulera näringslivets utveckling och att bidra till 
kommunens attraktivitet. Medel kan t ex sökas för evenemang, förstudier, 
kompetensutveckling och liknande. Ansökningar om projektmedel ska vara 
kortfattade men innehålla bakgrundsbeskrivning, syfte, mål och effekter, 
beskrivning av genomforande och aktiviteter, plan för information och 
utvärdering, tidplan samt budget. Projekten ska slutredovisas senast tre 
månader efter projektslut 

Projektmedel kan sökas av föreningar ochfeller motsvarande 
sammanslutningar samt av kommunala verksamheter. Enskilda företag kan 
inte söka. 

TUF AB ska informera Kommunstyrelsen om ramprojektets status i mars 
och september 2016 samt lämna en slutredovisning i februari 2017. 

Organisation 
Då TUF AB har begränsade personella resurser bereds ansökningar om 
projektmedel av Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. För 
att beslut ska kunna hanteras snabbt och effektiv kan TUF AB' s ordförande 
och VD i samverkan besluta att godkänna eller avslå inkomna 
pro j ektansökningar. 

Tidplan 
Ramprojektet "Näringsliv i utveckling" pågår under 2016. 

Budget 
Samtliga medel som överförs till ramprojektet ska öronmärkas for att 
användas till projekt. Hantering och administration av projektansökningar 
sker inom ramen får utvecklingsavdelningens och TUF AB' s ordinarie 
verksamhet. 

l Utdragsbestyrkande 

11



Bilaga Ks Au § 372 

~ l!)Tingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44152 

eva.palmer@tingsryd.se 

2015-11-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2015-10-20 

Till Kommunstyrelsen 

Överföring av attraktivitetsmedel till Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB (TUFAB) 

Ramprojekt "Näringsliv i utveckling" 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att godkänna finansiering av Tufab's ramprojekt "Näringsliv i utveckling" genom de 
disponibla attraktivitetsmedel som kvarstår 2015-12-31, under förutsättning att medlen 
öronmärks för användning i projektet 
Att ordförande och VD i Tufab ges delegation att besluta om medel till projektansök
ningar från nämnda ramprojektet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni 2015 Kommunledningsforvaltningen i upp
drag ta fram forslag for att överföra attraktivitetsmedel tilllämpligt kommunalt bolag 
eller stiftelse (KsAu § 230). 

Uppdraget har resulterat i ett förslag till ramprojekt som fått namnet "Näringsliv i ut
veckling". Ramprojektet anger riktlinjer för hur avsatta medel kan användas för olika 
utvecklingsprojekt med koppling till näringslivsfrågor samt hur hanteringen av medlen 
ska organiseras. Ramprojektet bör ägas Tingsryds Utvecklings AB (Tufab). 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Tingsryds kommun har under fem år arbetat med en rad attraktivitetsprojekt sprungna ur 
vision och målsättningar inom Vision 2030. Projektmedel har avsatts till och med 2014 
med möjlighet att genomföra projekt även under 2015. Vid utgången av 2015 finns fort
farande drygt l miljon kronor disponibla medan det i budget 2016 inte finns några me
del för projektutveckling avsatta. Samtidigt finns flera projekt planerade som av olika 
skäl inte kan genomforas förrän under 2016. 

Syfte och mål 
Syftet med ramprojektet Näringsliv i utveckling är att arbetet med utveckling inte stan
nar upp. Målet är att även under år 2016 kunna bidra till genomförandet av ett antal nä
ringslivsimiktade utvecklingsprojekt. 

Genomförande 
Projektansökningar till ramprojektet ska ha en tydlig imiktning mot att direkt eller indi
rekt stimulera näringslivets utveckling och att bidra till kommunens attraktivitet. Medel 

·kan t ex sökas för evenemang, förstudier, kompetensutveckling och liknande. Ansök
ningar om projektmedel ska vara kortfattade men innehålla bakgrunds beskrivning, 
syfte, mål och effekter, beskrivning av genomförande och aktiviteter, plan för informat-

telefon fax e-postlhemsida 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kom m unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

ion och utvärdering, tidplan samt budget. Projekten ska slutredovisas senast tre månader 
efter pro j ektslut. 

Projektmedel kan sökas av föreningar och/eller motsvarande sammanslutningar samt av 
kommunala verksamheter. Enskilda företag kan inte söka. 

Tufab ska informera Kommunstyrelsen om ramprojektets status i mars och september 
2016 samt lämna en slutredovisning i februari 2017. 

Organisation 
Då Tufab har begränsade personella resurser bereds ansökningar om projektmedel av 
Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. För att beslut ska kunna hanteras 
snabbt och effektiv kan Tufab's ordförande och VD i samverkan besluta att godkänna 
eller avslå inkomna projektansökningar. 

Tidplan 
Ramprojektet "Näringsliv i utveckling" pågår under 2016. 

Budget 
Samtliga medel som överförs till ramprojektet ska öronmärkas för och användas till 
projekt. Hantering och administration av projektansökningar sker inom ramen för ut
vecklingsavdelningens och Tufab's ordinarie verksamhet. 

Per oktober månad 2015 återstår ca 1,14 mkr. Planerade projekt, som av olika skäl inte 
kan genomföras förrän 2016, är kostnadsberäknade till ca 0,5 mkr. Under förutsättning 
att dessa projekt godkänns återstår således ca 0,64 mkr i möjliga projektmedel för 2016. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tufab' s styrelse 
Tufab'sVD 
Klf' s utvecklingsavdelning 
Ekonomiavdelningen 

EvaPalmer 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Ärende nr 7 

Landningsbana för 
familjer och ensamkommande barn 

15



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 373 

Landningsbana för familjer och ensamkommande barn 
Dnr 2015/572 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen inrättar en "Landningsbana" för barnfamiljer och 
ensamkommande barn. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
planera och starta samt därefter under i första hand två år samordna 
Landningsbanan. 

Sammanfattning 
En Landningsbana är en enhet i kommunen dit nyanlända barn och 
ungdornar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk förskola 
eller skola välkomnas tillsammans med vårdnadshavare eller gode män. 
Syftet är att få en grundläggande introduktion i det svenska samhället, med 
fokus på skolgång och föräldraskap. 

Beskrivning av ärendet 
Landningsbanan ska vara en lugn och trygg plats att landa i. Den medför 
också en tydligare organisation som kan avlasta skoloma och ge en 
sammanhållen bild av de elever som kommer och omfattningen av deras 
behov. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för integration 
genom en samordnad och likvärdig information till vårdnadshavare om den 
svenska skolan/förskolan, hur egenvård, hälso- och sjukvård fungerar, 
kommunala förvaltningar, föreningsliv mm. På Landningsbanan ska också 
de första grundläggande kunskaperna i svenska förmedlas. 

Verksamheten bedöms vara personalintensiv och kräver i flera fall 
specialkompetens. Behovet av pedagoger och elevhälsopersonal ute på 
skolorna, t ex i förberedelseklassema, bedöms inte minska med inrättandet 
av en Landningsbana. 

Fördelen är att introduktionsarbetet kan samordnas på ett strukturerat sätt, 
att aviseringar från Migrationsverket hamnar rätt från början samt att 
involverad personal i verksamheterna kan fokusera på sina specifika 
kompetensområden. Landningsbanan innebär således både en 
effektivisering av kommunens ansvar och för den nyanlände en god 
integrering i samhället. 

l Utdragsbestyrkande 
16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (37) ~Tingsryds 
/'{~kommun 

# Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 373 forts. Dnr 2015/572 133 

Landningsbanan är kostnadsberäknad ti111 750 000 kronor per år, baserat på 
bedömning gjord i september 2015. 

Ärendets beredning 
Frågan om Landningsbana har utretts av en arbetsgrupp med representanter 
från socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, barn- och 
utbildningsförvaltningen med Tingsryds Lärcenter, elevhälsan och 
Dackeskolan samt kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2015-10-21 
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 från chefför elevhälsan Katrin Karlsson och 
skolchef Yngve Rehnström, "Landningsbana i Tingsryds kommun" 

l Utdragsbestyrkande 
17



Bilaga Ks Au § 373 2015-11-02 l J 
~ 
# l:!)Tingsryds 

·J!(· kommun 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Datum 2015-10-21 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

"Landningsbana" för familjer och ensamkommande barn 

Förslag till beslut 
Att inrätta en "Landningsbana" för barnfamiljer och ensamkommande barn 

Att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att planera och starta samt därefter un
der i första hand två år samordna Landningsbanan 

Sammanfattning 
En Landningsbana är en enhet i kommunen dit nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-
19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk förskola eller skola välkomnas tillsam
mans med vårdnadshavare eller gode män. Syftet är att få en grundläggande introdukt
ion i det svenska samhället, med fokus på skolgång och föräldraskap. 

Beskrivning av ärendet 
Landningsbanan ska vara en lugn och trygg plats att landa i. Den medför också en tydli
gare organisation som kan avlasta skoloma och ge en sammanhållen bild av de elever 
som kommer och omfattningen av deras behov. Målsättningen är att skapa bättre förut
sättningar för integration genom en samordnad och likvärdig information till vårdnads
havare om den svenska skolan/förskolan, hur egenvård, hälso- och sjukvård fungerar, 
kommunala forvaltningar, foreningsliv mm. På Landningsbanan ska också de första 
grundläggande kunskaperna i svenska förmedlas. 

Verksamheten bedöms vara personalintensiv och kräver i flera fall specialkompetens. 
Behovet av pedagoger och elevhälsapersonal ute på skolorna, t ex i förberedelseklasser
na, bedöms inte minska med inrättandet av en Landningsbana. 

Fördelen är att introduktionsarbetet kan samordnas på ett strukturerat sätt, att avisering
ar från Migrationsverket hamnar rätt från början samt att involverad personal i verk
samheterna kan fokusera på sina specifika kompetensområden. Landningsbanan inne
bär således både en effektivisering av kommunens ansvar och för den nyanlände ett 
tydligare och tryggare möte med och integrering i samhället. 

Landningsbanan är kostnadsberäknad till1 750 000 kronor per år, baserat på bedömning 
gjord i september 2015. 

Ärendets beredning 
Frågan om Landningsbana har utretts av en arbetsgrupp med representanter från Social
förvaltningens Individ- och familjeomsorg, Barn- och utbildningsförvaltningen med
Tingsryds Lärcenter, Elevhälsan och Dackeskolan samt Kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 

Tingsryds 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 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-10-07 från Chefför Elevhälsan Katrin Karlsson och Skolchef 
Yngve Rehnström, "Landningsbana i Tingsryds kommun". 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen 

~ 
EvaPalmer 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kom m unen@ti ng s ryd.se 
www.tingsryd.se 
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} 
~Tingsryds 
~kommun 

Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Katrin Karlsson 
katrin.karlsson@tingsryd.se 

Landningsbana Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2015-10-07 

Till Laila Jeppsson 

Tillsätta verksamhetschef/samordnare som får i uppdrag att planera för- och starta upp 
verksamheten Landningsbanan i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

En enhet i kommunen dit alla familjer samt ensamkommande barn tillsammans med 
gode man blir hänvisade. 

Nyanlända barn och ungdomar i åldern 1-19 år som inte tidigare varit inskrivna i svensk 
förskola eller skola samt deras vårdnadshavare eller gode inan får tillsammans under 
fyra veckor en grundläggande introduktion med fokus på skolgång och föräldraskap. 

Finansiering genom kommunens intäkter från Migrationsverket och den statliga etable
ringsschablonen. Man kan också undersöka möjligheterna till extra projektmedel via 
länsstyrelsen och/eller skolverket för uppstart av ny verksamhet. OBS Behovet av peda
goger och elevhälsapersonal ute på skolorna, t ex i förberedelseklasserna, minskar inte 
på grund av en "Landningsbana". 

Den l januari 2016 kommer nya regler gällande nyanlända elevers skolgång att införas. 
Det nya regelverket kräver att en nyanländ elevs kunskaper bedöms. Bedömningen ska 
ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för pla
neringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att eleven 
har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är 
lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. 
Skolverket kommer att ge ut ett kartläggningsmaterial i tre steg varav steg ett och två 
blir obligatoriska. Vi föreslår att steg ett och två genomförs på landningsbanan. 

1(6) l
-? 

Tingsryds kommun 
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Beskrivning av ärendet 

Syftet med verksamheten 
Skapa en plats där familjerna kan "landa" i det nya. Skapa lugn och trygghet. 

• Ge bättre och likvärdig information till vårdnadshavare om den svenska sko
laniförskolan och samhället. 

2(6) 

• Genomföra en kartläggning som ger förskolor och skolor förutsättningar att planera 
en individuell start för barn och elever (steg ett och steg två av skolverkets kart
läggningsmaterial). 

• Planera för och genomföra vaccinationer i samverkan med övriga skolsköterskor. 

• Informera om egenvård, hälso- och sjukvård i Sverige mm. 

• En tydligare organisation som avlastar skolorna, alla aviseringar går via landnings
banan. 

• Skapa bättre integration för att öka måluppfyllelsen för samtliga elever. 

• Få en sammanhållen bild av de elever som kommer och omfattningen av deras be
hov. 

• Ge nyanlända de första grundläggande kunskaperna i svenska får att de ska kunna 
kommunicera något när de kommer ut i verksamheterna. 

• Skapa bättre förutsättningar för integrering i samhället genom samordning mellan 
olika förvaltningar i kommunen, föreningsliv, sjukvård osv. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-postlhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förslag till organisation 

Förslag Personal 

Verksamhetschef/Samordnare (50%) 
Planering och genomförande av verksamheten 
Samordning med förskolor och grundskolor 
Arbetsledning av personal på landnings banan 
Samverkan med andra organisationer och förvaltningar (migrationsverket, social
tj ärrsten osv) 
Ekonomi och arbetsmiljö 

Pedagoger, 3 st (semestertjänster, 3 x 50%) 

3(6) 

Vi räknar med att ha tre olika, ålders baserade, undervisningsgrupper. En förskolegrupp 
och två "skolgrupper", en för yngre elever (ev låg- och mellanstadium) och en för äldre 
elever (ev högstadium och gymnasium). Vi behöver lärare med kompetens i kartlägg
ning samt Svenska som andraspråk, gärna med kunskaper i alfabetisering och som kan 
infamiera om svenska skolsystemet. 

Förskollärare gärna med erfarenhet av att arbeta med nyanlända. Informera om svenska 
barnomsorgen, barnuppfostran i Sverige osv. 

Pedagogerna kan stötta ute i de olika verksamheterna i kommunen vid perioder av "ar
betsbrist". 

Elevhälsa 
Skolsköterska (50%) 
Medverka vid inskrivningssamtal alternativ genomföra ett hälsosamtaL 
Kontakter med landstingets flyktingsköterskor och vårdcentraler. 
Planera för och genomföra vaccinationer i samverkan med övriga skolsköterskor. 
Överlämning till skolsköterska på respektive skola. 
Informera om egenvård, hälso- och sjukvård i Sverige mm. 

Kurator (20%) 
Finnas tillgänglig för samtal och konsultation, länk vidare till specialistvård vid trauma 
osv. 
Information. 

Specialpedagog (20%) 
I samverkan med kartläggningspedagogerna genomföra steg ett och två. 
Tillsammans med pedagoger och mottagande skola planera för skolgång då extra an
passningar och särskilt stöd blir aktuellt. 
Informera om den svenska skolan tillsammans med pedagogerna. 

Språkstödjare/Tolkar 
De vanligaste språken i nuläget är arabiska, dari, somaliska samt tigrinja. 

Förslag lokal 
Vi räknar med att det behövs en lokal på ca l 00 kvm, uppdelad i fyra olika rum. Mötes
platsen i Tingsryd alternativt kommunägd annan lämplig lokal. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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Förslag omfattning 
Fyra veckor 

4(6) 

Måndag-fredag under förmiddagstid. Kortare uppehåll över sommaren. 

Kostnader (tkr) 
Verksamhetschefhalvtid 
Pedagoger, 3 halvtider 
skolsköterska, 1 halvtid 
Kurator, 20% 
Specialpedagog, 20% 
Lokalkostnad (uppskattning) 
Tolkar 
Material, övrigt 
Totalt 

Förslag kartläggning 

340 
760 
250 
100 
100 
100 
50 
50 

1750 

På mottagningsenheten görs steg ett och två enligt skolverkets material för kartläggning 
av nyanlända elever. 
Lärare och vid behov specialpedagog tillsammans med språkstödjare/tolk utför kart
läggningssamtal. 
När kartläggningen är genomförd skapas en kartläggningsprofil som ligger till grund för 
rektors beslut om klassplacering. All information som ska fdlja med eleven samlas i en 
elevmapp. Mottagande skola får då en klar och samlad bild av eleven innan denne bör
jar på skolan och därmed ges skolan bättre förutsättningar att möta vruje individ. 
Läraren, specialpedagogen och språkstödjaren blir även en naturlig länk när eleven bör
jar skolan. 

Kartläggning förskola 
Socialt samspel, grov-/finmotorik 
lek, modersmål, stödbehov 

Kartläggning skola 
Steg ett: Elevens bakgrund och erfarenheter 
Steg två: Litteracitet och numeracitet 
skolverkets kartläggningsmatedaL 

Förslag information 
Att bo i Sverige 
Det svenska skolsystemet 
Förskolan 
Barnuppfostran i Sverige 
Pubertet och ungdomstid 
Sjukvård, socialtjänst och polis, SFI 
Familjerätt, lagar och regler 
Fritid 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av en arbetsgrupp bestående av Ragnhild Olsson IFO, Tony Lund
ström TLC samt Katrin Karlsson Elevhälsan. Mats Mellqvist Dackeskolan, Stefan Jo
hansson samt Anna Rosliakova Utvecklingsavdelningen har medverkat till viss del. I 
slutskedet har skolchefen varit med i arbetet om personalbemanning och kostnader. 

Beslutsunderlag 

statistik 
I bilaga l finns statistik över antalet individer som Tingsryds kommun tagit emot under 
den första delen av 2015. 
statistiken kan ge en fingervisning om det fortsatta behovet av en "landningsbana" i 
kommunen. I dagsläget finns ingen tydlig prognos för antalet nyanlända för kommande 
period. 

Nuläge vecka 38, 2015 

Förberedelseklass Dackeskolan 
Cirka 20 elever på låg-/mellanstadiet varav 15 är nya för läsåret. Flera nya på väg in 
Cirka 3 O elever på högstadiet varav l O är nya för läsåret. Kontinuerligt nya på väg in 

Förberedelseklass Trojaskola 
Cirka 20 elever varav l O nya för läsåret. 6 stycken till på väg in 

Språkintroduktion Wasaskolan 
73 elever varav 3 5 nya för läsåret 

Totalt 
Cirka 150 elever i förberedelseklass samt språkintroduktion 
Varav cirka 80 är nya i verksamheten eller på väg in 

Övrigt 
Det finns i dagsläget 3 mötesplatser i Tingsryds kommun- I Ryd, Urshult samt Tings
ryd. Där arbetar 3 flyktingmottagare vilka talar Arabiska, Dari samt Somaliska. 

En bovärd är nyligen anställd. 

Reflektioner 
Det finns kompetens och kunskap att ta tillvara ute på skolorna/förskolorna. 
Samverkan med rektorer, förskolechefer, elevhälsa samt personalen i förberedelseklas
serna är avgörande i arbetet med uppstart av en landningsbana. 

En viss frustration har märkts vid samtal med personal i förberedelseklass, elevhälsa 
och skolledning. Oklarheter kring aviseringar, svårt att få helhetsgrepp, tung arbetsbe
lastning och en känsla av att personalens kompetens inte uppmärksammas eller tas till
vara är något av det som lyfts fram. 

Tingsryds kommun 
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Från något håll har det kommit negativa reaktioner, "hur kan man ha råd att starta upp 
en sådan verksamhet när vi ska arbeta efter Hållbar ekonomi? Lägg ut de pengarna i 
verksamheterna istället så vi får bättre förutsättningar att göra ett bra arbete" 

Men det har också kommit fram mycket positiva kommentarer som "äntligen kan det 
kanske bli ordning, så skönt om inskrivningssamtal och en första kmiläggning kan vara 
klar då eleverna kommer, det skulle göra vått arbete så mycket enklare" 

Att det är rörigt och oklart med aviseringarna från Inigrationsverket, att information om 
elever kommer till fel skola eller inte kommer alls verkar tyvärr vara ganska vanligt. 

Att skolenheterna blir avlastade med det "detektivarbetet" och får information direkt 
från landningsbanan om vilka elever som kommer skulle göta stor skillnad. 

En enig skolledning står bakom förslaget om en landningsbana och ser att detta skulle 
bli en mycket bra lösning som skulle ge en struktur åt introdulctionsarbetet och under
lätta att få till ett bra mottagande. 

Katrin Karlsson 
Chef för Elevhälsan 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-postlhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 25
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Ärende nr 8 

Ansökan om medel 
från attraktivitetspotten för 
anläggande av hästbadplats 

27



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 13 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 374 

Ansökan om medel från attraktivitetspotten för anläggande 
av hästbadplats 
Dnr 2015/565 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen beslutar att genom attraktivitetsprogrammet finansiera 
anläggandet av en hästbadplats vid ridhuset (del av Mårslyeke l :29) i 
Tingsryd med 31 000 kronor. 

Beskrivning av ärendet 

Frågan om hästbadplats har genom åren ventilerats i olika sammanhang. 
Åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv och uppfyller väl såväl vision som 
mål i attraktivitetsprogrammet Hästbadplatsen är redan fårdigställd av 
samhälls byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschef Eva Palmer, 2015-10-21 

\Jv/ 
l 

Utdragsbestyrkan. de 
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Bilaga Ks Au § 374 2015-11 - 02 lY o 

/f/ (!:jTmgsryds 
·J!{· kommun 

TJÄNSTESK.RJVELSE 1(1) 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-11 -21 

Eva Palmer 
0477 44152 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om medel från attraktivitetspotten för anläggande av hästbad
plats 

. Förslag till beslut 
Att genom attraktivitetsprogrammet finansiera anläggandet av en hästbadplats vid rid
huset (del av Mårslyeke l :29) i Tingsryd med 31 000 kronor 

Sammanfattning 
Ärendet avser medel till anläggande av en hästbadplats i anslutning till ridhuset i Tings
ryd. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om hästbadplats har genom åren ventilerats i olika sammanhang. Åtgärden be
döms vara kostnadseffektiv och uppfyller väl såväl vision som mål i attraktivitetspro
grammet 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningsförvaltningens utvecldingsavdelning i samver
kan med Sarnhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning och foton från samhällsbyggnadschef Jonas Weidenrnark. 

Nämndens/styrelsens beslut ska sidekas till 
Samhälls byggnadsförvaltningen 
Utvecldingsavdelningen 

-e?;?~~ 
EvaPalmer 
Utvecldingschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44152 

Eva.palmer@tingsryd .se 

Ärende: 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-10-21 

Till KSAU 

Handlingsplan för anläggande av hästbadplats 
2015-1632-200/2 

Att genom attraktivitetsprogrammet finansiera anläggarrdet av en hästbadplats vid rid
huset (del av Mårslyeke l :29) i Tingsryd med 31 000 kronor 

~ ~ c$2~ 
EvaPalmJr 
Utvecklingschef 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 
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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2015-06-15 2(2) 

Att anlägga en hästbadplats i Tingsryd 

År 2030 finns ett väl fungerande föreningsliv 
och ett omfattande kultur- och upplevelseutbud 
med väl anpassade arenor ... har våra unika 
kultur- och naturmiljöer bevarats samtidigt som 
de vidareutvecklas, fylls med innehåll och tas 
tillvara för rekreation och turism. 

Kommunen ska vara aktiv i att stödja och ut
veckla våra idrottsföreningar 

Frågan om en hästbadplats i anslutning till ridhuset i Tingsryd har genom åren ventile
rats i olika sammanhang. Åtgärden bedöms vara kostnadseffektiv och uppfyller väl så
väl vision som mål i attraktivitetsprogrammet 

Kostnad: 

Kostnad för hästbadplatsen är 31 000 kronor, enligt upprättad skrivelse från samhälls
byggnadsförvaltningen. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 31



r.'lTingsryds 
~l~ommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Christer Kaisajuntti 
Tel 0477-442 24 

2015-10-15 
Dnr: 2015-1632-200/2 

KOMMUNLEDNINGSFÖR
VALTNINGEN 
UTVECKLINGSCHEF 
EVAPALMER 

Hästbadplats - medel från attraktivitetspotten 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden erhåller 31 000 kr ur attraktivitetspotten för 
täckande av kostnader för hästbadplats. 

Beskrivning av ärendet 

Med arrledning av e-post 2015-10-14 kommer här en sammanställning över 
kostnader för hästbadplatsen vid ridhuset (del av Mårslyeke l :29). 

A v gift för strandskyddsdispens, 
jävsnämnden 
Avgift för anmälan vattenverksarn
het, länsstyrelsen 
Entreprenaden 

Tillkommer skyltar 
l st - Hästbadplats 
l st- Förbjuden hästbadplats 

Summa kostnader 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk sammanställning 
Foton 

~~ 
J onas W e idenmark 
Samhällsbyggnadschef 

3000 kr 

1350 kr 

24 529 kr 

Cirka 2000 kr 

30 800 kr 

l (l) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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Ärende nr 9 

Projektansökan ESF 
Utveckling socialt företagande 

35



(), l!) Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (37) 

~ 1 • kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 375 

Projektansökan ESF- utveckling socialt företagande 
Dm 2015/2015/454 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Social företagande är ett av många sätt att skapa möjligheter för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Tingsryds kommun lämnade i 
september in en ESF -ansökan för att delta i gemensamt 
kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Markaryds kommun och 
Region Gotland. Syftet var att utbilda kommunala företrädare tillsammans 
med möjliga kooperatörer i hur man statiar och driver ett socialt företag. 
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-09-07 § 276) gavs 
utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram en gemensrun projektansökan 
samt att Tingsryds kommun åtog sig att vara projektägare. 

ESF-ansökan skrevs fram under stark tidspress. Under beredningen av 
ansökan kan vi konstatera att projektet inte var tillräckligt väl förankrat hos 
alla deltagare, varför vi i samråd har valt att dra tillbaka ansökan. 

Det finns emellertid möjlighet att delta i den planerade utbildningen till 
ungefår samma kostnadsnivå men med ett något modifierat upplägg. 
Vägvalet har aviserat intresse och skulle också fungera väl som en naturlig 
rekryteringsbas för deltagare i denna typ av utbildning. Finansiering av ett 
deltagande från Tingsryds kommun bedöms rymmas inom 
attraktivitetspotten, under förutsättning att beslut fattas om ramprojektet 
"Näringsliv i utveckling". Ansökan om finansiering av ett deltagande 
planeras tilljanuari 2016. 

Ä ven Markaryds kommun har aviserat intresse för deltagande i utbildningen 
och har även uttryckt intresse för fortsatt samverkan med Tingsryds 
kommun kring dessa frågor. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschef Eva Palmer 2015-1 0-21 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 375 2015-11-02 

~ ~ l!jTingsryds 
· kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-09-01 

Förnamn Efternamn 
0477XXXXX 

förnamn.efternamn@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Projektansökan ESF - Utveckling socialt företagande 
Dnr 2015/454 149 

Förslag till beslut 

l. att motta informationen för kännedom 
2. att översända informationen till Kommunstyrelsen för kännedom 

Beskrivning av ärendet 

Social företagande är ett av många sätt att skapa möjligheter för personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Tingsryds kommun lämnade i september in en ESF-ansökan för 
att delta i gemensamt kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Markaryds kom
mun och Region Gotland. Syftet var att utbilda kommunala företrädare tillsammans med 
möjliga kooperatörer i hur man startar och driver ett socialt företag. Enligt beslut i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-09-07 § 276) gavs utvecklingsavdelningen i 
uppdrag att ta fram en gemensam projektansökan samt att Tingsryds kommun åtog sig 
att vara projektägare. 

ESF-ansökan skrevs fram under stark tidspress. Under beredningen av ansökan kan vi 
konstatera att projektet inte var tillräckligt väl fårankrat hos alla deltagare, varför vi i 
samråd har valt att dra tillbaka ansökan. 

Det finns emellertid möjlighet att delta i den planerade utbildningen till ungefår samma 
kostnadsnivå men med ett något modifierat upplägg. Vägvalet har aviserat intresse och 
skulle också fungera väl som en naturlig rekryteringsbas för deltagare i denna typ av 
utbildning. Finansiering av ett deltagande från Tingsryds kommun bedöms rymmas 
inom attraktivitetspotten, under förutsättning att beslut fattas om ramprojektet ''Närings
liv i utveckling". Ansökan om fmansiering av ett deltagande planeras tilljanuari 2016. 

Ä ven Markaryds kommun har aviserat int:esse för deltagande i utbildningen och har 
även uttryckt intresse för fortsatt samverkan med Tingsryds kommun kring dessa frågor. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 

EvaPalmer 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 

usterare 

§ 276 

Projektansökan ESF- Utveckling socialt företagande 
DmZ&~ 201'5/455 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utvecklingsavdelningen i uppdrag 
att ta fram en gemensam projektansökan enligt beskrivning nedan. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Tingsryds kommun åtar sig 
att vara projektägare. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder infmmationen till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Social företagande är ett av många sätt att skapa möjligheter för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden har för 
närvarande en utlysning som stöder projekt som motverkar utanförskap och 
främjar kompetensutveckling. Målgruppen är nyanlända och 
långtidsarbetslösa kvinnor och män. 

Tingsryds kommun har möjlighet att delta i gemensamt 
kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Markaryds kommun och 
Region Gotland. Utbildningen bygger på kunskap och erfarenheter från 
Macken i Växjö. Syftet är att utbilda kommunala företrädare tillsammans 
med möjliga kooperatörer i hur man startar och driver ett socialt företag. 
Projektet stämmer väl överens med kommunens arbete med integration. 
Inom ramen för projektet planeras också ett samarbete med kommunerna 
Lund och Övertomeå, vilka planerar liknade projekt i sina respektive ESF
områden. Avsikten är ett brett erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Projektperioden är längst 3 6 månader och total medfinansiering att fördela 
på tre parter är 33 %. Tingsryds kommuns medfmansiering bedöms rymmas 
inom ramen för avsatta attraktivitetsmedeL 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2015-09-01 

Beslutet skickas till 
Utvecldingschef Eva Palmer 
Kommunstyrelsen 
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Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-09-01 

Förnamn Efternamn 
0477 XXX XX 

förnamn.efternamn@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Projektansökan ESF - Utveckling socialt företagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
l. att ge utvecldingsavdelningen i uppdrag att ta fram en gemensam projektansökan 

enligt beskrivning nedan 
2. att Tingsryds kommun åtar sig att vara projektägare 

Beskrivning av ärendet 

Social företagande är ett av många sätt att skapa möjligheter för personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden har för närvarande en utlysning som 
stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Målgrupp
en är nyanlända och långtidsarbetslösa levinnor och män. 

Tingsryds kommun har möjlighet att delta i gemensamt kompetensutvecklingsprojekt 
tillsammans med Markaryds kommun och Region Gotland. Utbildningen bygger på 
kunskap och erfarenheter från Macken i Växjö. Syftet är att utbilda kommunala företrä
dare tillsammans med möjliga kooperatörer i hur man startar och driver ett socialt före
tag. Projektet stämmer väl överens med kommunens arbete med integration. Inom ra
men för projektet planeras också ett samarbete med kommunerna Lund och Övertorneå, 
vilka planerar liknade projekt i sina respektive ESF-områden. Avsikten är ett brett erfa
renhets- och kunskapsutbyte. 

Projektperioden är längst.36 månader och total medfinansiering att fördela på tre parter 
är-33 %. Tingsryds kommuns medfinansiering bedöms rymmas inom ramen för avsatta 
attraktivitetsmedeL · 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Projektansökan med budget och medfinansiering måste föreligga senast 11 september. 
Utlysningen, då projektansökan ska vara inlämnad till ESF-kontoret, stänger den 14 
september, dvs samma dag som kommunstyrelsens nästa sammanträde. Detta är beklag
ligt men då osäkerhet råder om tidpunkten för nästa utlysning gör utvecldingsavdel
ningen bedömningen att ansökan bör tas fram nu, trots en mycket snäv tidplan. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecldingsavdelningen 

EvaPalmer 
Utvecldingschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
l<ammunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 39



40



Ärende nr 10 

Kartstrategi för 
Tingsryds geografiska system 

41



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 
l 
~ l~ 

§ 371 

Kartstrategi fOr Tingsryds kommuns geografiska system 
Dnr 2014/412 243 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige antar kartstrategi för Tingsryds kommuns 
geografiska system enligt bilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen ett uppdrag att 
utreda modell och struktur för Tingsryds kommun enligt modell som 
Smedjebacken och till viss del Mörbylånga använder. 

Beskrivning av ärendet 

Politiker och tjänstemän behöver ständigt tillgång till korrekta och aktuella 
beslutsunderlag. Kommunen har som ambition att även medborgare ska 
kunna förvänta sig tillgång till geografisk information på ett enkelt sätt. 

I Tingsryds kommun har vi blandat flera olika verksamhetssystem, från 
dessa får vi ut information på varierande sätt. Detta sätt att arbeta skapar 
svårigheter i att säkerställa kvalite och säkerhet för våra beslutsunderlag. 

Hösten 2014 gav kommunstyrelsen kommunchef en, tillsammans med bygg
och miljöchefen, uppdraget att arbeta med en helhetssyn på kommunens 
hela behov av kartfunktioner. Uppdraget innebar att tillsätta ett projekt som 
lyfte frågan om de kommunövergripande kartfunktionerna utifrån ett 
användarperspektiv och till detta kopplat utfarande. Projektet pågår från 
1110 2014 ti1131/12 2015. 

Utgångspunkten för uppdraget är att GIS-arbetet ska genomfåras målinriktat 
och strukturerat. Viktiga samhällsfunktioner ska stödjas genom att skapa en 
fungerande infrastruktur för geodata. 

Beslutsunderlag 
Kartstrategi får Tingsryds kommuns geografiska system 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 37, 2015-02-02 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 210, 2015-06-15 

l Utdragsbestyrkande 
42
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§ 371 forts. Dnr 2014/412 243 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar 

l. Kommunfullmäktige antar kartstrategi för Tingsryds kommuns 
geografiska system enligt bilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen ett uppdrag att 
utreda modell och struktur för Tingsryds kommun enligt modell som 
Smedjebacken och till viss del Mörbylånga använder. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

l Utdragsbestyrkande 
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l~ 
Bakgrund 

Politiker och tjänstemän behöver ständigt tillgång till korrekta och aktuella beslutsunderlag. 
Kommunen har som ambition att även medborgare ska kunna förvänta sig tillgång till geografisk 
information på ett enkelt sätt. 

I Tingsryd har vi idag blandat flera olika verksamhetssystem, från dessa får vi ut information på 
varierande sätt. Detta befmtliga sätt att arbeta skapar svårighet i att säkerställa kvalite och 
säkerhet för våra beslutsunderlag. 

Hösten 2014 gav kommunstyrelsen kommun chefen, tillsammans med bygg- och miljö chefen, 
uppdraget att arbeta med en helhetssyn på kommunens hela behov av kartfunktioner. Uppdraget 

innebar att tillsätta ett projekt som lyfte frågan om de kommunövergripande kartfunktionerna 
utifrån ett an vändarperspektiv och till detta kopplat utförande. Projektet pågår från 1/1 O 2014 till 

31/12 2015. 

Utgångspunkten för uppdraget är att GIS-arbetet ska genomföras målinriktat och strukturerat. 
Viktiga samhällsfunktioner ska stöttas genom att skapa en fungerande infrastruktur för geodata. 

VadärGIS? 

Geografiska informationssystem, GIS, handlar om att samla in, lagra och presentera information 
lättöverskådligt och informativt i en digital karta. Exempelvis ledningar för vatten och avlopp, 
skolors lokalyta, cykelbanor, turistinformation eller hemtjänstens kunder. Möjligheten är 

nästintill oändlig. 

GIS-systemet har en rad viktiga användningsområden så som stöd i ärendehandläggning och 
planering, men även för exploatering och projektering. Vi ser även möjlighet att använda det 

som ett redskap för analys och uppföljning. För både den kommunala förvaltningen och 
medborgare är det en grund för intern och extern information, samt informationsutbyte. 

Syfte 

GIS-strategin syftar till att skapa en gemensam målbild och struktur för kommunens kartor och 
dess användning. Strategin ska även beskriva hur verksamheten ska bedrivas samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen för GIS-arbetet. 

strategin ska utgöra ett underlag för samordning av utveckling och användning av geografiska 
data och analyser inom hela kommunens verksamhetsområde. Viktiga användningsområden för 
GIS är: 

• stöd i handläggning och planering 
• hjälpmedel för analys och uppföljning 
• grund för intern information 
• information till allmänheten 
• samla in och säkerställa uppdaterad data 

GIS ska användas som ett naturligt verktyg för hela kommunens verksamheter och 
kommunmedborgaren. 

2 
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Mål 

GIS ska organiseras utifrån perspektivet att den geografiska informationen är en gemensam 
strategisk resurs som skall finnas tillgänglig får alla fårvaltrungar och bolag och dänned vara 
integrerad i kommunensIT-miljö i stort. 

En ökad användning av det befintliga kartdatat och GIS ska leda till en effektivare och säkrare 
handläggning med högre kvalitet på beslutsunderlagen. Det skall även möjliggöra för ett lättare 
informationsutbyte med andra externa parter och organisationer. 

För att kunna uppnå detta behöver vi se över organisationen samt skapa en struktur för den 
kommunala datan, säkerställa att data ajourhålls och håller en hög kvalitet. Data skall göras 
tillgänglig för alla tjänster inom kommunen genom information och utbildning. Alllägesbunden 
data skall göras tillgänglig utan kostnad för alla inom de kommunala förvaltningarna och 
bolagen som har nytta utav den. 

Plattform 

Grundplattformen skall vara kompatibel med en webblösning. An vändarplattformen skall vara 
webbaserad och förse samtliga förvaltningar/enheter med de gemensamma data och de 
gemensamma tjänster som strategigruppen alternativt kommunstyrelsen beslutat om. 

Data ska vara lättåtkomligt för användaren, indelade i lämpliga skikt/produkter med fårdigt 
utseende för standardtillämpningar. Åtkomsten av data ska regleras av behörigheten hos 
användaren. 

Lagring av data 

Data ska lagras i på en central server på ett sätt som gör att de blir åtkomliga får alla användare. 
· Förvaltning som avser att införa förvaltningsspecifika GIS-tillämpningar ska eftersträva en 

anpassning till den tekniska lösning som valts för den kommungemensamma datan. 

Ajourföring av databaset 

GIS-samordnaren ansvarar för att information om datat finns/blir inlagt och ajourförs i 
metadatabasen samt att datat är kvalitetssäkrat Samordnaren behöver inte vara den person som 

utför arbetet, men skall se till att det organisatoriskt fungerar och blir utfart. 

Försäljning av data 

Det är endast den förvaltning som ansvarar för ajourföringen av datat som har rätten att sälja och 
förmedla datat till externa intressenter. Externa användare betalar avgifter enligt gällande taxa 
och kartavtal 

Extetn data Geodatasamverkan 

De krav som vi ställer på extern data är de samma som vi ställer på våra interna data. Inköp av 
extern data ska föregås av samråd med IT -enheten. 
Geodatasamverkan är en samverkansöverenskommelse som underlättar tillgången till 
geografiska data. Ett utbud av geodata fi:ån olika aktörer som Lantmäteriet, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, SGU och SMHI erbjuds medlemmarna. Tingsryds kommun gick med i 
samverkan 2012-06-01. En årlig avgift om 198 l 00 kr betalas för tillgång till data. 
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Finansiering 

Den gemensamma GIS-verksarnheten inom kommunen finansieras via kommunstyrelsens (KS) 
budget. Grundläggande geografiska data ska betraktas som en kommungemensam resurs. 
Kostnader for grundläggande databaser, teknik för upprättande och lagring av sådana databaser 
samt förvaltningsövergripande samordning, utveckling, kompetensutveckling och 
användarservice ska fmansieras med centralt avsatta medel. Överföring av medel i befintlig 
budget behöver utredas. Verksamhetsspecifika data ska bekostas av respektive förvaltning. 

Kommungemensam teknik 

Teknik för forvaltning och spridning av grundläggande data ska finansieras med centralt avsatta 
medel. Det omfattar även teknik för spridning av webbaserad infmmation till användare utanfor 
forvaltningsorganisationen, t.ex. kommunmedborgarna. 

Vid utveckling av befintlig teknik samt införskaffande av ny teknik, nya applikationer på 
Tingsryds kommun ska system som kan samverka med GIS-plattformen väljas. 

Information på kommunens intranät eller på Internet 

Verktyg för enkel informationssökning på Intranätet och Internet ska ha tillgång till 
fordefinierade funktioner och skikt/produkter med fördefinierat utseende. Höga krav ställs på 
användarvänlighet. 

Uppdatering av strategidokumentet 

Strategin ska uppdateras alternativt aktualitetsförklaras vart annat år, strategigruppen är ansvarig 
for att detta sker. 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 17 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 377 

Yttrande över bredbandsstrategi för Kronobergs län 
Dnr 2015/449 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen antar nedanstående remissyttrande gällande 
bredbandsstrategi för Kronobergs län. 

Yttrande 

Tingsryds kornmun kan konstatera att strategiförslaget förutom syfte 
innehåller väl genomarbetade avsnitt om historik, nuläge, aktörer, analys 
angående möjligheter och utmaningar samt handlingsplan för fortsatt 
bredbandsutbyggnad. Dokumentet är det första i sitt slag som har framtagits 
för Kronobergs län. Kommunen ser ett stort värde i att Länsstyrelsen i 
samarbete med Region Kronoberg har tagit fram förslaget till 
Bredbandsstrategi. Framgent behövs dock ett kontinuerligt samarbete 
mellan regionala, kommunala och lokala aktörer m fl för fortsatt utbyggnad 
av denna viktiga infrastruktur. Den regionala Bredbandsstrategin utgör här 
en värdefull grund för det fortsatta arbetet. 

För den kommunala och regionala utvecklingen är det av största vikt att 
hushåll och företag m fl får möjligheten att ansluta sig till fast bredband av 
god kvalitet via fiber eller tekniker jämförbara med fiber. Inom Tingsryds 
kornmun har från år 20 l O har ett 15-tallokala bredbandsföreningar bildats. 
Dessa ekonomiska föreningar har byggt lokala bredbandsnät (byanät) som 
länkar samman de ingående fastigheterna med stamfibernätet 
Fiberföreningens bredbandsnät ägs av föreningen där de som ansluter sig 
blir medlemmar och delägare. Fiberföreningarna ansvarar för byggnationen 
av sitt byanät samt gräver och lägger själva ned tomrör och kabel mellan 
fastigheterna och stamfibernät Tack vare det lokala engagemanget i 
bredbandsföreningarna har stora delar av landsbygden inom Tingsryds 
kornmun idag tillgång till utbyggt bredband via optokabel. Kommunen har 
målsättningen att kvarvarande områden på landsbygden, som ännu inte fått 
bredbandsutbyggnad (sk vita fläckar), skall få nätet utbyggt till fastigheter, 
hushåll, företag m fl. För att åstadkomma detta vill kommunen verka för att 
nya bredbandsföreningar startas. 

Tingsryds kornmun ser möjligheten till bredbandsstöd från 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som en mycket väsentlig och nödvändig 
medfinansiering för fortsatt bredbandsutbyggnad. 

Inom tätorter i Tingsryds kornmun har kommunen målsättningen att i 
väsentlig omfattning öka utbyggnadstakten vad gäller bredband till såväl 

l l l 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 t( 

Justerare 

~ 

§ 377 forts. Dnr 2015/449 093 

villor och flerbostadshus som verksamhetslokaler och anläggningar av olika 
slag. Inom tätorter skall W exnet planera och genomfåra 
bredbandsutbyggnaden. 

Wexnet AB äger och driver idag det kommunala stamfibernätet Ägandet 
övergick till W exnet våren 2013 när Tingsryds kommun tillsammans med 
Växjö, Alvesta och Lessebo kommuner bildade det regionala 
bredbandsbolaget Wexnet AB. Syftet med samarbetet är att Wexnet ska vara 
en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur får 
informationsöverföring och att Wexnet AB ska erbjuda sina kunder IT
kommunikation i ett öppet nät genom en välutbyggd infrastruktur som gör 
regionen mer attraktiv att bo och bedriva näringsverksamhet i. Vid bildandet 
av Wexnet AB överenskoms att bolaget skall göra fortsatta investeringar i 
infrastrukturen för informationsöverfåring inom Tingsryds kommun. 

Ur beredskaps- och säkerhetssynpunkt finner kommunen det angeläget att 
!T-infrastrukturen säkerställs. Ett intensifierat arbete genom risk- och 
sårbarhetsanalyser på både kommunal och regional nivå ser Tingsryds 
kommun som särskilt viktigt för att minska sårbarheten och öka 
beredskapen att hantera händelser i kris. I detta arbete bör Länsstyrelsen ges 
en nyckelroll vad gäller initiativ och genomförande. 

Under hösten 2015 pågår ett arbete med att revidera bredbandsstrategin för 
Tingsryds kommun. Detta arbete sker parallellt med pågående 
utredningsverksamhet inom ramen för Hållbar ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har till Tingsryds kommun for yttrande 
översänt remissforslag till Bredbandsstrategi för Kronobergs län daterat 
2015-08-28. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bredbandsstrategi för Kronobergs län 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2015-10-20 

l Utdragsbestyrkande 
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~ l.!)Tingsryds 
·J!I{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2015-10-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Bredbandsstrategi för Kronobergs län 

Förslag till beslut 
Att till Länsstyrelsen i Kronobergs län avge följande yttrande: 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun kan konstatera att strategiforslaget förutom syfte innehåller väl ge
nomarbetade avsnitt om historik, nuläge, aktörer, analys angående möjligheter och ut
maningar samt handlingsplan för fortsatt bredbandsutbyggnad. Dokumentet är det första 
i sitt slag som har framtagits för Kronobergs län. Kommunen ser ett stort värde i att 
Länsstyrelsen i samarbete med Region Kronoberg har tagit fram förslaget till Bred
bandsstrategi. Fortsättningsvis behövs dock ett kontinuerligt samarbete mellan region
ala, kommunala och lokala aktörer m fl för fortsatt utbyggnad av denna viktiga infra
struktur. Den regionala Bredbandsstrategin utgör en värdefull grund för det fortsatta 
arbetet. 

Yttrande 
För den kommunala och regionala utvecklingen är det av största vikt att hushåll och 
företag m fl får möjligheten att ansluta sig till fast bredband av god kvalitet via fiber 
eller tekniker jämfO:rbara med fiber. Inom Tingsryds kommun har från år 201 O har ett 
15-tallokala bredbandsforeningar bildats. Dessa ekonomiska foreningar har byggt lo
kala bredbandsnät (byanät) som länkar samman de ingående fastigheterna med stamfi
bernätet Fiberföreningens bredbandsnät ägs av föreningen där de som ansluter sig blir 
medlemmar och delägare. Fiberföreningarna ansvarar för byggnationen av sitt byanät 
samt gräver och lägger själva ned tomrör och kabel mellan fastighetema och stamfiber
nät Tack vare det lokala engagemanget i bredbandsföreningarna har stora delar av 
landsbygden inom Tingsryds kommun idag tillgång till utbyggt bredband via optokabel. 
Kommunen har målsättningen att kvarvarande områden på landsbygden, so:rp. ännu inte 
fått bredbandsutbyggnad (sk vita fläckar), skall få nätet utbyggt till fastigheter, hushåll, 
företag m fl. För att åstadkomma detta vill kommunen verka för att nya bredbandsför
eningar startas. 

Tingsryds kommun ser möjligheten till bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet 
2014-2020 som en mycket väsentlig och nödvändig medfinansiering för fortsatt bred
bandsutbyggnad. 

Inom tätorter i Tingsryds kommun har kommunen målsättningen att i väsentlig omfatt
ning öka utbyggnadstakten vad gäller bredband till såväl villor och flerbostadshus som 
verksamhetslokaler och anläggningar av olika slag. Inom tätorter skall W exnet planera 
och genomföra bredbandsutbyggnaden. 

1(2) 
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W exnet AB äger och driver idag det kommunala stamfibernätet Ägandet övergick till 
Wexnet våren 2013 när Tingsryds kommun tillsammans med Växjö, Alvesta och Lesse
bo kommuner bildade det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB. Syftet med samar
betet är att Wexnet ska vara en ledande aktör i regionen när det gäller infrastruktur för 
informationsöverföring och att Wexnet AB ska erbjuda sina kunder IT -kommunikation i 
ett öppet nät genom en väl utbyggd infrastruktur som gör regionen mer attraktiv att bo 
och bedriva näringsverksamhet i. Vid bildandet av Wexnet AB överenskoms att bolaget 
skall göra fortsatta investeringar i infrastrukturen för informationsöverföring inom 
Tingsryds kommun. 

Ur beredskaps- och säkerhetssynpunkt finner kommunen det angeläget att IT
infrastrukturen säkerställs. Ett intensifierat arbete genom risk- och sårbarhetsanalyser på 
både kommunal och regional nivå ser Tingsryds kommun som särskilt viktigt för att 
minska sårbarheten och öka beredskapen att hantera händelser i kris. I detta arbete bör 
Länsstyrelsen ges en nyckelroll vad gäller initiativ och genomförande. 

Under hösten 2015 pågår ett arbete med att revidera bredbandsstrategin för Tingsryds 
kommun. Detta arbete sker parallellt med pågående utredningsverksamhet inom ramen 
för Hållbar ekonomi, där ett av uppdragen avser fortsatt utbyggnad av bredband i kom
munen. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har till Tingsryds kommun för yttrande översänt remiss
forslag till Bredbandsstrategi för Kronobergs län daterat 2015-08-28. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning i samver
kan med Tingsryds Energi AB. 

Kommunens beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Tingsryds Energi AB 
Utvecklingsavdelningen 

Enligt uppdrag 

Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 
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Posladr<Jss 
35186 VÄXJÖ 

Kontokl i detta öiehde 
:i9håruiå Marfln 

Missiv 
Datum 
2015-08-27 

BREDMNDSSTRATEGI FOR KRONOBERGs LÄN 2015-2020 

Ärendenummer 
341-3916~15 

Ett väl fungerdnde och utbyggt bit~clbänd ör en nyckelfråga för vllrtläns 
utveckling. Det är en förutSättning förföretagens konkurrenskraft, tillväxt och 
hinovationskraft. Det vnderlättar vardagen för hushallen och gerindividen 
frihet att verka och bo varhelst hen vill. Bredband innebär möjligheter! 

l Kronobergs lön är ambitionen därför qtt !T-infrastruktur av god kvalitet ska bli 
tillgänglig för alla, Alla hushall ska pa sikt ha möjligheten att ansluta sig till fast 
bredbdnd av god kvalitet via fiber eller tekniker jämförbara med fil::>er. På 
många hall i Ian et pågår redan ett mycket aktivt arbete för a1t för'terkiiga 
qettq, Den regionala bredbandsstrategin Skq se$ som en kompletterande 19nk 
l detta arbete som kan agera vägvisare, underlätta samordning och förstärka 
det goda arbete som kommuner och privata aktörer gör. 

Arbetet med strategin, som pågår under 2015, led~ av Länsstyrel~eh i 
· Kronobergs lan och· Region Kronqberg gemensamt, F9r att ihlvarata den 
kornpetens och engagemang i frågan som finns runt om i länet. har vi l!nder 
orbetets gång genomfört flera lönsträffar och bjudit in till ett strategiskt samtal 
medworkshop och diskussioner på Residenset i Växjö. Vid det strategiska 
samtalet beslutades att gemomföra en remissomg(tng unc;ler hösten för att 
ytterligare förankra, förpäftro och göra predbandsstrategin känd. 

Under hösten kommer bredbqndsfrågorna få ytterligare sl<jlJts då ett 
regeringsbeslut gett regionen en utökad roll och uppdrag att tillsätt d en 
bredbondskordinator som ska fungera som en kontaktpunkt och verka för 
samordning och samarbete i dessa frågor. Bredbandsstrategin utgör en viktig 
bas och utgångspunkt för detta t.ippdrag, varför vi är angelägna och måna 
om titt få en regional bredbandsstrategi på plats. Dessutom är det viktigt att 
Kronoberg kan visa upp en sammanhallen bredbandsstrategi gentemot EU för 
genomförandet av landsbygdsprogrammet Har kan konstateras att Vi är ett 
ov de sista länen i Iandet som ännu inte har någon bredbandsstraiegL 

. V q r erforenhet är att bred samverkan i overgripange frqgor leder länet 
frarnot. G.enqm denna remiss hdr ni m()jlighet att ge er syn på f9r$ldget till ny 
bredbandsstrategi för Kronobergs län. Vi ber er därför off behandla förslaget i 
era respektive organisationer så att vi under senare delen av hösten har en 
bredpans~trotegi på plats med siktet inställt pö en sak: att stärka länets 

~:@k/ 
Kristrna Alser 

· Landshövding 

. Remisstid ör satt till den 2 november 2015. 

Besölciadrim 
Kun~sgdtari 8 

TelefQn Telefox &pb$1 
010-n3 70 oo 01 o-223 72 20 k!onoberg@lansslyrelsen.se 

Webpiols 
www:ransstytelsen.se/kronobetg 

l/ 
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Prågor ställs till 

Missiv 
Do tum 
2015-08-27 

Ärendenummer 
341'-3916-15 

Johan Karlsön, handläggare Länsstyrelsi:m, 01 O- 22:? 73 TO 

Allan Karlsson, planeringsdirektör Länsstyrelser\ O l 0-'223 7 if. 25 

Anders Meijer, funktionsledare Länsstyrelsen, 010-223 7415 

Sven Petersson, Samordnare, Region KronQberg 0470-58 30 98 
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• LÄNSSTYRELSEN ~l KltONO~J;nGS LAN 

Remiss 
o<:ituni 
20 ]-5,08-28 

SÄNDLISTA REMJSS BREDBANDSSTRATEGI 

Alvestä Kohl.tnun, 

. Lessebo 1-Comrrn.iri. 

. bjilngby Kol'nni.tm 

L~nsstyrelsen Kronoberg- Enheter oth funktioner 

Matkarycls Komtntlh 

Post och Telesty.relsen 

·Region Kronoberg 

Tingstyds Kommun 

Uppvidinge Kommun 

YiL"jö Kommun 

Almhults Korru:nun 

Ppstodress 
351 86. VÄJ~Jö 

· 1Jes9~.9dnm 
~Y.[i?sgalpn ~ 

TEilefox 
!J\0:223 7220 

E-post 
krönob~rg@larisstyrelseri.s~ 

l(ootakl i dej to ärende 
Ji>hart Kq~söh 

Ärendenummer 
341-3916-15 

't,lebplots 
www.tansS1yrelsen,se/~ronol;>erg 

l (l l 
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BREDBANOSSTRATEGI FÖR KRONOBERGs LÄN 
REMISS 20 lS-08-28 

If ! 
:;:; 

57



{( 

SAMMANFATTNING 
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FÖRORD 

Bredbaridsstrategin hat tagit$ fram i samarbete m~an Länsstyrelsen i IQ:onobci:gs 
lan och Region Kronoberg. Fareträdare för länets konununer bar fått info,nnation 
om arbetet vid ordinarie träffar kring bredbandsfrågor som hålls på Länssty:tt;!)sen 
&edan fl.eJ;a år tillbaka. Strategin hat lyfts vid ett l:lätskilt sb:ateglskt samtal den 16 
juni 2015 där bland annat företrä<i'll'e föt li:ommunemas ko!iltliunsstyrelsetva:t 
inbjudna. Vid detta strategiska samtal deltog också fårettadare för l) ost och 
telestyrelsen, LRF, Hela Sverige ska leva, Destination Småland, 
Handcls~ammaren, Trafikverket m.fL 

Länsstyrelsen har tagit på sig uppdraget att t.'l fram denn~ strategi och Johan 
Karlson har gjort huvuddelen av skrivarbetet. Sven Petersson vid Region 
Kronoberg har tillsammans med Allan Km:lsson, Anders lvfeljer och J o han 
K'lr1son titgjm:t arbetsgmJ_:>p för strategin. 

Bre<:lbandsstittfegi fÖr Kronobergs lÖn 2öis;ö8~21 REMlSSVJ;RSION 
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1. SYFTET MED EN BREDBANDSSTRATEGI 
I Kronobergs lån ät ambitionen att IT -itifra~>truktur av god kvalitet ska bli 

tillgänglig för ru,Ia överallt oph alltid. Alla hushåll ska på silct ha möjligheten 

att ansluta sig till fast bredband av god kvalitet via fiber eller teknikct 

jämförbara med fiber. Täclroing för mobila samtal och tnobilt jnternet sl~a 

vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som 

an-vänds inte Wnd1'as av geografiska tekniska begränsningar. Den regionala 

bredbandsstrategin föt· Kronobergs län ska visa vägen till dessa mål i bted 

samverkan mell.an offentliga och privata aktörer. 

I Kronobergs län är bostadsbebyggelse och ekonomisk aktivitet spridd över hela 

länet. Möjligheten att koppla, upp sig till bredband av tillräcklig kvalitet behöver 

finnas i varje bostad och på vatje företag. På san:»na sätt behöver det idag finrias 

tädming för mobil telefoni och mobilt bredband ·avgod kvalitet över hela länets 

yta. Det åt: en enorm teknisk och ekonoffiisk utmaning att fö:ta ut den11.a teknik till 
alla och överallt. Bredbandsutbyggnaden är av största betydelse för regionens 

utveckling, 
. . 

Regel;ingens mal fqr Sverige är att 90 procent av alla hushåll och företag böt· ha 

@gång till b.redbwd om iniost 100Mbit/s år 2020. Regeringen ha:t på olika sätt 

arbetat med strategisk samordning och planering för att nå detta mål- som i 
huvudsak fö1väntas genomföras gertom telekombr~nschens investeriqgar. 

Samhället hat dock tidigt identifierat ett ansvar att stödja utbyggnaden i de 

områden dät kommersiella aktörer saknas, dvs. på landets landsbygd. 

Bredbandsstrategin ~t också ansluten till RUS, den regionala utvecklingssttategin. 

:Bredband$sttategin ska kunna fungera som planeringsundedag och 

beslutsunderlag för kommunala~ regionala och kommersiella aktöret kring 

btedband:;n,Itbyggnad och fungeta som en gr11nd fot samverkan och samordning. 

Strategin ska vara ett stödjande dokument för landsbygdsprogrammets 

bredbandsstöd liksom ntbetet i EU:s regi.omila fond och Leader. Strategin ska 

ocks~ ha som långsilctigt måL att verka för främjad folkhälsa och livskvalitet fOt 
H\n(!ts befollmin:g och förstiirkt nttrakt:lvitet fO.r regi~men, Strategin hatqckså en 

roll att spela l kris- och beredskapsplaneringen i länet. 

BredbOd<;l~strategi för Kroriöoergs lön 20l5-öe-2l REMISSVERSION 
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2. DEFINITIONER 

FAST BREPBAND 
Strat~gin nOslutet sig till. det111ationell~t bredband~sttah~gin fät Sverige o@ d~ss 
rrllil ö!Ii 90 procent .av alla hushåll och företaguppkopplade till-2020 med 
b.i:edband oin min~t 100 ivibit/ s. Det handlat i praktil(en om bredband yla fiber, 
också kallat NGA, elle.r bredband via kabel-tv-nät. I den framtida utbyggnaden 
handlar det (söm situationen är 2014) om bredband via fiber. 

Det traditionella fasta telefonnätet ät väl utbyggd men bedöms ha tekniska 
be.gränsningar så att hastigheter om 100 ;tvibit/s i bå~a tiktningar inte kötnmer 
vara aktuellt. Tekniken med bredband i detta nät, xdsl, är avståndsberoende till 
telestationer -.;r:ilkct gör den ineffektiv på laridsb)'gden. Dessutom har tekniken 
visat sig vara utomordentligt sårbar l skogsbygd efter upptcpade ovädet. Tekniken 
fasas ut i delat av länets landsbygd. Därför kommer teknikeninte utgöra utiderlag 
för just dei:lna strategi. 

MOBILT BREDBAND OCH TELEFONI 
Mobila bredband e:tbjuds idag under de yäl inarbetade teknislm tcrtnetna, 2G, 3G 
och 4G. Respekthre tdroisk platt;form anv~nds i olika delar av landets 
tacllospckti.1.uu och· f~r dätfö.t täckning och kapacitet beroende av våglängd. $törst 
överföringskapacitet finns i den senaste tekriiska plattformen, 4G som q:J.ed fördel 
används i läga frekvensområden-med hög yttäckniug. Följande aktöret· är i 
dagsläget aldivå på den ~enska. mobilnlatlmadem Tclil)., Tele2, Tre, Telenot och 
Net1. Nät, det g{iller Net1 an:vänder de sig i dagsläget av en särskild teknik kaliad 
CDMA men har aVi~e.i;'at övergång illl4g. 

Bredhandsforum lämnade i januari 2014 rapporten "B .red blind där du~, bot och 
verk!l.t- vfu:t gemensa.iiltna :lnsvar". r denna refereras till EU:s digitala agenda frän 
2010 och dess mlil om att 100 o/o av alla hushåll och företag 2020 sim ha tillgång 
till b.tedb~nd me~ överföringshastighet om 30 Mbit/ s. Enligt .rappo.l:ten bedöms 
detta mål vara :tnöjligt att åstadkomma tned hjälp ffV tnobila bredbandstelmiker. 
Däremot poängteras att den upplevda hastigheten av olika skäl varierar f8r mobila 
tekniker i förhållande till fast btcdband. 

Bredbandsstrategi fÖr Kr9riöb~fg~ lori. 2öJ5c6a-21 R~MISSVERSION 
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3; BREDBANDSSTRATEGIN l DEN 
REGIONALA UTVECKLINGEN 

MÅLBILD- GRÖNA KRONOBERG 
Målbilden för Kronobergs län kallas GröM Kronoberg 2025 och handbr om att 
~'Kronoberg växer i öppna och hållbara livsnilljöer med förnyelseförmåga'>. 
Målbilden är i sin heJhet hämtad från- och utgör baseti i län~ts. .regionala 
1;1tvecklingsstratcgi (RUS). Bredbandsstrategin ska bidra till dennå målbild. Nedan 
följer en beskrivning av Gröna Kronoberg 2025, 

bet ~t f!.ickör och pojlcat, kvinnor och män iölika åldrar som skapar 
utveckling och föt'tlyelse inom ~lla sektorer ~ offentlig, privat och ideell. De 
på:vetkas av och påverkar utvecklingen. De är Gröna Ktonobergs intressenter och 
målg1uppen för det regionala ~ltvccklingsai:betet. Alla behövs för att skapa öppna 
och hållbara livsmiljöer som är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Tillsammans 
ser vi mojtigheter i globala och lokrila utmaningar, Samhandling kring social, 
ekologisk och ekonomisk hållhathet gÖl;' Gröna Ktoilobetg fratrigångscik:. 
Samhandling genom öppna och transparenta pmcess~ o~l;l kompetent ledatskap 
iir den gröna tråden fram till i:nålen i Gröna Kro11oherg. 

Gröna Kro:&IOberg är .en växande landsbygdsregion mitt i södra Sv<;!rige 
mellan storstadsreg1onetna• Regionen är både liten och stot- en liten 
l;>efolkning på. (!n relativt stot yta. 1Yiå,nga små orter växet i och kring en stark 
stt"åksttuktur därvägat.Qa in.Öt!! i enstarkr~gionalklirna. Orterna och 
hndsbygdet:na dr~r tlytta av s hukturen öch kompletterar "\raranClra så att 
livsmiljöerna känns öppna och hållbara. Landskapets skogar, jord och sjö!lt är näta 
och nätvarande i tnänoi!)kors vardag genom att produ~eta ekologiska, sodala pch 
ekonomiska värden. Gröna Kronoberg uLvecldar det ömsesidiga be~:oendet mellan 
stad och land ge!lö.lh att stfuka funktionella samband och genom att förvalta och 
utveclda landskapets nit !:Ut- och kultutvärden som en gnmd fåt utvecldingen. 

Gröna Ktonob.~rg har en stärk förnyelseförtnaga och växer av en cirkulä1· 
ekonomi. Näringslivet breddas från sin bas i tillverkande industri. tillfler tjänste
och setviceföretag och många s1uå o<::h medelstöta företag -verkat hår. Många leder 
företagvilket get en stor lianilad eJ;fatenhet av att arbeta entteptenö.dellt, En stark 
ideell sektor skapat arenor som tar vara på människors engagemang och ideer och 
som biqrar till en mångkulturell infrastrulttQ.t i hela regione,n. Vilja och förtnåga 
finns i privat, klecll och offentlig scktbt att möt.'l efterfrågan av hållhata lösningar 
pa ut:lnaningat som kli.toAt, ~nergi, miljö, demografi, social u·ygghet;, hälsa och 
utbildrung. En välutvecldad högskoksb.!-U~t\Jt i ~:egionen och närheten tili 

Bredbqndsstr<;itegf för Kronoberg~Jörr~01$':ÖB-21 REMISSVERSIÖN. 
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Linneuniversitet skapar gtuncl för frru.1igåpgstika samarbeten söin kombinerat 
olika kunskaper och skapat innovation. 

Gröna Ktot10berg satsat p·å att l>~ e.ti ledande hållbar region. Vi möter 
efterfrågan på hållbarn lösningar av lokala och globala utmaningar. Det ger tillväxt 
o~h jobb att leva av och bra miljöer fö,r månnisköt att yaxa i. Genom att påskynda 
utvecklingen i riktning mot en cirkqlä1· ekonomi så återuppbygger vi resurser 
oavsett om det är socialt (mänskligt), ekologhkt (n~iljö) eller ekonomiskt 
(tillverkande). Gröua Kronoberg 2025 har för avsikt att påverka omgivningen 
positivt, att uppnå posithra fotavtryck, att skapa en helhetssyn för kloka beslut 
avseende systcmopt:im.ering, att se allt avfall som .p.fu:ipg fät nästa 
tillverkningsprocess, att använda förnyelsebar energi, att främja m..1.ngfald för 
s(yclm och resiliens och skapa fungerande marknader. Gröna l<:.tonooerg satsar på 
fö;rnyelseba1· energi och på att bli ett plusenergilän som ptoducerar me.r energi än 
det förbrulG~r. Den gröna profilen bygger på ett ru1sva.t både för en helhetssyn och 
fö± enskilda satsningar -våra fortroendevaldas mål och prio.citerlngar .kombineras 
rrted små och stora initiativ av reglonc~s fikkor och pojkar, levinnot och män, 
inom alla delar av samhället- offentlig, privat och ideell sektor. På så Yls leder 
I{ronobetg 2025 -ei1 hållbar utveckling i framkant~ som Europas grönaste region. 

(Grön d Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrati:mi för Kronobergs län. www.ruskronoberg.se 
,~o)SJ 

A TTRAKTlVITET A VGORANDE FÖR ERONONIISK HÅLLBAR 
UTVECKLING l FÖRETAGEN 
2011 publicetadeOECD en omtådesanalys får de tte smålandslänen och 
Blekinge. Rappo.rten, som har haft betydelse för det kommande beslntsf.1.ttandet l 
regionen, pekat på flet-a olika bristet och svagbetet i omtådets framtida 
korikutteri.sk.taft gentemot andra teglaner i Europa. Slutsatse.cna hat beärbetats 
och utvecld~ts tillsamtnans tp.ed andra centtala aspekter för .regionen i den 
regionala. ui;V<:cklingsstrfl.tegin som antas l.LV regionfullmäktige under förso.t:nrnat:en 
2015. 

RC.glonen ät i högre grad än :thånga andfa regioner beroende av mindre 
~na~strifotetag t:ned fäthållandevis låg förädlingsgrad. Prodtiktivltetcn behöv-er 
vata högte och utsattheten vid ekonomisim kriser besk.tivs som viktig att bevaka. 
Även oin tjänstesektorn och den kunskapsberoende tcluiiksekt:om fåt .en gradvis 
okande betydelse gåt ptacessen alltför sakta. Fok1Js behövet rilctas på 
högteknologisk ö ch kunskB,psintcnsiv produktion. 

.<rillgåpgen till htimarikapit.'li, dvs. välutbildad a.rbets.kti~Jti\ren begränsande faletar 
för utvecldingen l,tegionep.. Det ät 5vått att bchåfl.~ eller ättrahera högutpilda.de 
\lq.gdömar ö~h utmaningen i att just attrahera denna arbetskraft tenderar bli den 
cep.ttala frågan för !;egioncn idag och i .frru.ntiden. OECD-tapporten pekar sätslillt 
tit infta$tl:uktureP: i ptett p!'!tspektiv som eh av flera nyddat för attklara av dessa 
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utmaningar. Uni\rersitet och högsl~olor i teglönen behöver konkretisera och utöka 

sitt samarbete med regionens företag. En tydligare och starkare leoordination av 

samhällets insatser utifrån dessa utmaningar efterfrågas. slutsatserna hat lett fram 

t:ui flera sttategicr, som. sa.tnrrlanfattas med ''den gröna tråden" l den regionala 

~tvcclilingssttategin. Sc www.ruskroooberg.se , 

bEN DIGITALA UTVECKLINGf;NS RATIONALlSliRANDE KRAFT 
Den digitala :revoiutionen, som började rulla på vid mltten av 1970-talet och sedan 

dess omstöpt världen i grunden -visat .lnga tecken på att hejdas. Till en början 

digitaliserades barikers, .fötsäkringsbolags och den offentliga sektorns 

informationshantering. Industdns tillverkning kunde gå in i en snabbare 

rationalisering med hjälp mr olika typer av robotar ,och digitala flödeq. Intemet 

bötjade s l~ igenom under sent nittiotal och ha:r revolutionerat samhället åtetigen i 
grunden. Det hat ~amman taget fött sru:phället in i en lång period av m)'cket snabb 

rationalisering. I ett internationellt perspelctiv är det yikt;igt att denna u (:Veckling 

inte stannar upp. För att behålla konluuTcnsktaften 1ned andra reglaned Eptcipa 

och ÖYer världen mas te samhhllet till~ tas att föttsätta tätionaliseras. 

Ett exempel på detta- ett bland må.Qga- ~r den revolution för hem.Sjukvården 

som sedan länge är fötutspådd. Staterna i den utvecklade världen har en åldrande 

befolkning som. behöver tas om hand vid sin ålderdom. De~ kotnrner vara 

avgörande för dessa samhällen ittt vården samtidigt som. kvaliteten utvecklas, kan 
effektiviseras. De1s behöv~ de äldrt:! känna att kvaliteten i omv~rdnaden ligger på 

.tätt niv'å och kan inge rela.tiv trygghet. Dels fu: det redan idag svårt för inte nriost 

mlod:re kommuner på lindsbygden att atttahera arbetskraft. Medarbetarnas 

arbetsuppgiftet kan behöva utvecklas l flera steg för att upplevas sotn iatl:eSSl:!llta 

och rclevanta. Det i~ tut kan kräva att moment i hälsoarbetet som med fätdel 

etsiltts med teknik, blir möjliga att ersättas. 

UTVECKLA DIVERSIFIERING OCH INNOVA TIONSFÖRMÅGA 
. Intetnationella kontakter, öppenhet inför omvärlden och viljan till förändring 

behöver hållas hög eller öka såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Den regionala 

utvecklingsstrategin pekar på ett samlat tegianalt ledarskap för att skapa dessa 

förutsättningar ·-'-' som ett mål.J.nedvctct arbete för att ta fram "konkreta verktyg för· 

hmovatiönsut:Vcckling''. 

UPPVÄXT PÅ LIKA ViLLKOR 
Barn och 1toga är en befol.iml.ngsgtupp på län<hbygd~n.som bd:u'lvet sätsklld 

vpp1i1fu:ksamhc;:t. Såväl utbildning som ~ocialit bGho"\r havet idag- oc;h i framtiden 

.en 'Välfun~crande iT-infrastr.~1ktu:t; öch föi:Ljtsättningatoa öveJ: landet ka~ till viss 

del jänili.as 'L1t gctiom denna gtumlliiggande infrasttul~tttt. Hiit korriniet· behov~n. av 
bredband tncd hog lmpacitet och kvalitet fram, inte illinsf genom oniinc-spcl oc;h 

bildbaserad intetal(tion. 
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LANDSBYGDENS KRAV PÅ MOBILITET 
Kronoberg är ett utpräglat landsbygdsomrade mitt 1 södt~ Götaland. Som sådant 

har det under det senaste seklet präglats av urbanisering. Srunti.digt finns ett 

omfattande boende kvar i ren landsbygd. Byatrut 1 Smilland ligger väl utspridda 

.tned nägon eller några kilometers förband och är nllqämt bebodda i hög grad med 

fastboe,nde. Arbete sker dagligen över hela länets yta, f jord- och skogsb11-1k, i 
entreprenad och olika t-yper av service, turism och mycket mer. Inte minst dc 

gröna nätingarna ät satta under ett intensivt :tät:i.onaliseringstryck som kornmer 

kräva välfu.Qgf:,tandc TT-infrastruktur för att kunna fortgå. På sainlna yls påverkat 

tillgången till 11' -infrastruktur möjligheterna för turismnäringens utveckling. Den 

~:,ttundläggande infrasttuktuten -'-'som ger de digi4tln funktionerna - mås te finnas 

för alla öth överallt. 

ETT ROBUST SAM H ALLE 
Befolkningen i K.rotiobergs län kver med m!nnet av sto1men Gucu,:tin 2005. 
Denna händelse visade tydligt på samhällets utsatthf!t och stydcor. Det visade på 
hur allvarligt det är att leva med en gr\lndläggande informations teknik som inte är 

anpassad för satnha1lcts behov. :bet fasta telenätet, som byggts upp i ett helt annat 

1®9skap ~"(l det so.i:n 80-90 år senare vår v~kligheten i I~onobetg, haveretade till 
~tar del vid denna sto.J;m och återbyggnaden tog åtsldlliga Inånadet; eller i enskilda 

fall år. Näten av luftledriingat genom vid11 ~kög~områden yisade sigvara cxtrGtnt 

utsatt fät vä.derhä.ndelser. I ptaktikeq blev stotmen Gudt1.ms skado.t stattskottet 

för bredru.:e tek$kskiften för IT och telefoni. i området 

Sambillet liat idag utvecklat betydligt stotre krav pa IT-inftastluktur lin för tio år 

sedan. Behoven av kapacitet i nä ten ligger på en helt-annatt nivå, I en krissituation 

är behoven av fungerande IT -infrast;:tuktur dessutom extremt viktig och det är 

.cil:bligt att ant'l att trafikep. i de flesta typc:~; av luiser, kommer öka lavinartat vilket i 
sig ställer särskilda krav. Omfattande och långvadga avbrott i IT -nänrerken 

riske.t;ar att fö~lama det dagliga atbetet, men också riskera människors liv och 
hälsa. I~ömmunala verksamheter och regionens sjukvård utsatts !dr betydligt 

fötvån-ade stö.rningat öm ktisen kombineras med bottfall i IT -infrasttuktur. 

Näringsverksamheter riskerat att skadas långt vätte än nödvändigt. Befolkningens 

vardagsliv hämmas också avsevärt. Dätfö.t är det en strategisk angeL1.genhet ur 

be$:cdskapssynpmikt att IT-infrastrukti..tten i samhälletät så genomtä~kt uppbyggd 

,sotn möjligt. 

I framiiden kommer kraven p~ rqb11sthet i I'l'~näten bara öka. I många. f~ m~ste 
t9h1-1$theten bygga~ i flera led, både i form av inatning ftån flera bill till 16kala 
fib~~uoder , som. överlappande tekniker i fottri av fibet och kompletterande 

iri9\iil~ lösningal:. 

Samtidigt ha~ norra Europa ko~.t lti 1 en tid av fornyad säk.e.thetspolltkk oro. 

Det handlat såvlil sorn cö. \ltsfl.tthet i samhället för teJ:L~otdäd eller sabotage~ men 
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också om en militär spänning som under flera decetinier Vai1t liigre. än idag. 
Sa1111Iiahtaget kräver detta en noggrann säkerhetsplanering for att i möjligaste mån 

skydda denna infrastruktur. 
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4. HISTORISK TILLBAKABLICK 
· Info:I1Xla,tionsteknike11 i Sverige har nu eil snrtrt 15b~åtig histotia, eller Hii:lgre 
betaende på hut man räknat. När det fasta telenätet började ut\recldas 1880, var 
det genom helt privata :initiativ. Redan 1890 tog dock staten beslut om att på sikt 
ta ko11troll Över de ptivata tcienäten och standardisera tclmikeil. I stort sett var det 
sedan dess staten som byggde pch drev telenätet i landet. Med början under ticligt 
1990-tal öppnades dockmarknaden upp dät öppningen för konkutrens i det fasta 
telenätet blev en hömsten för den nya tidens konkurrensutsatta ekonomi. 

N:Kt Inter~~t slog igenon1 blev behoven av ny kapacitet i telenäten tydliga. I stor 
ut&träckniog löstes detta genom att privata bolag erbjöds plats för egna växlar i, 
eller i anslutning till Tclias viixclbyggnader. Fibernäten kom dock ~dcig att 
tegleras. Alltsedan nittiotalet ha1: alltså marknaden för dessa nät varit fri. Många 
blommor hat låtits blomma. situationen för landets vidsträckta 
landsbygdsområden visade sig snartvara ett svårhantei'ilt problem. Statep tog 
länge ett &ynnerligen begränsat ansvar, genom mer eller mindte fi:amgång5i:ika 
försök att garantera taltelefoni för fastboende i främst Norrlands inland. 

ADSL OCH ORTSSAMMANHÄNGANDE NÄT 
Ett nationellt stöd till kommuner för upprättande av IT-infi:astruktuq)rogrrun 
infördes 2001. Samma år :h:lfårdes ert förordning om stöd till kommuner föt 
anläggande av ortssammanbindande telenät. Ca 46 miljoner kronot fördelades ut 
tilllänet den gången. 2004 horn en föwrclning om .:>töd till kommuner för 
emble.:cing av telenät på ortet och i områden där telenätet är eftersatt. Tolv 
miljoner kronot .rese1-verades för I~onobergs kommuner. Sammantaget kan sägas 
~tt medlen främst gick till att installera ADSL-tek:nik och ttanS1nission för cletta på 
iuindte orter, upp tiil3 000 innevånare och i mindre omf.'lttning på ren landsbygd. 
I e..'empelvis Lesseho komrnun installerades ADSL så att nästan hela · 
befo]Jroingen fick tillgång till bredband via denna teknik. Även efter detta har 
.medel i enstaka fall tilldelats länet, e..'\:empelvis for att bygga stiunfibet. På så sätt 
har bland annat en sträcka n'icllan Tingstyd och Lessebo byggt under senare åt. 

TEKNlKSKlFTE FÖR FAST TELEFONI & PROBLEM MED 
MOBILTÄCKNING 
Staten intog främst en medlande roll niir TeUa Sone.ra från 2010 bötjade lägga ned 
delar av det fasta telenätet. Samma medlande attityd intogs genom samordnande 
samtal med landets mdbilopcratörct tmdet s(!nate år kring den moblltäckt:iing- som 
inte höll mått:ct i ett samhälle som blir met betaende av just mobil telefoni. 
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FIBER TILL HUSHÅLL 
Efter EU-inttädet 199.5 etablerades stödglvqirig från olika strukturfonder från EV, 
Efter 2000 började man i främst Nordand (som hade möjlighet att ta del av större 

stödmedel än andra delar av landet) ta dcl. av dessa s tedmedel för 

bredbandsutbyggnad. Det var i och med d ett{!. som man i Sverige för första 

gången började subventionera utbyggnad nv fibednfrnsttuktlll: till enskilda hushåll. 

Efter stormen Gudtun 2005 sl;;apades ett nntioncllt stöd för kanalisation av 

fiberbredband i samband med elbolagens omfattande nedgrävning av 

lågspänningsnätet i delat av Götaland, 17 miljoner har tilldelats projekt inom 

±amen fät l;:analisationsstödet i Kronobergs län. Detvar dock först i den andra 

delen av EU:s stödperiod 2007-2013 sotri Sverige genom Landsbygdsprogtntnmet 

började arbeta mera målmedvetet med denna infrastruktur. Framfö:t: illlt kom 

utbyggnaden att ske i små fiberföreningar, föreningar so~Ti. täcker endast dela.r av 

en socken. Ca 50 iniljoner kronot har beviljats ilandsbygdsprogrammet sedan 

2008 i Kronobergs län. 

Den svenska utvecklingen med fiberföreningår ät speciell i ett europeiskt 

perspektiv och den europeiska stödlagstiftningen har visat sig knappa,st vara 

optimal för den utveckling soni kom i Sverige. Urider denna utbyggnad var det 

dock ingen utpekad myndighet som hade vare sig mandat eller ansvar för 

samordning eller styrning. Närmast var det l~ommunerna som ändå förv'äntades 

åtminstone ha kunskap om -vad som händ.c 1 kommunen. Många kommuner hade 

planet med vatiera,t innehåll. Vissa kötnrnunet gick in aktivt för att själv bygga 

bredbands nä. t i kommunalregi eller genom komrotmalt ägda bolag. Andra lat 

. bredbandsföreningar och privata aktörer göra jobbet. Somliga kommuner har . 

stimulerat bredbandsföteölngat genom stimulansbidrag eller offentlig 

medfinansieringmedan andra haft en tnei; passiv attityd. På sfitntlla vis har 
utbyggl;i:iden av stainnaf:: korru:nit att se mycket olika ut i olika kommuner. 

Rcgionet O!:h Länsstyreher bar också arbetat m}rcket olik~ över L'lndet. 
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5 . . NULÄGESBESKRIVNING FÖR 

BREDBANDSLÄGET l LÄNET 
2009 fhstslog regetingen mål för bredbandstillgänglighet i landet. 90 procent av 
hu$hållen år 2020 ska ha tillgång till bredband om .mio.st 100 J'vibit/ s ek. Vid en 

kontrollstation 2015 sim minst 40 procent av hushållen ha tillgång till detta. 
Nationellt är det redan ]dart att kontrollstationen är nådd. Regionalt är det en 
annan sak. Idag uppnås 1Uålet också övergripande för befallmingen i ICronobergs 
Hin, men bryts målet ned på kommunnivå b lit situationen en annan. Delmålet är 
uppnå t t i Väx j ö och Al ve sta kommunet, medan ktafttag la:ävs föt att målet ska 
nås i övriga lwmmunr.1•. ·Enligt aktur.ll statiMik är sitnationr.n mr.st prohlernatisk i 
Uppvidinge oth Markatyds kommuner i vilka endast 8 procent av befolkningen 
har tillgång till bredband med denna kvalitet. 

Bredbandsuppkoppling 2014 l Kronobergs läh 
UjipkOj>pffngihi>slighelen 20H iörberolknino IIIIlatom 0,25 km2. 
KJassificerfngen 'W'bar vad minst 50 ~-av befolkningen Inom rutan 
har mljllg li!gl.ng IIU. 

PTSSI!dballdsklrU9;rJog201o& 
~En gtog,ans.' b\1!f!i\lavbltdb2Jidsillgiögflll S\'lJigil 
·PTS·ER·2015:11 

30 •. •. ..:;:=''•$ - =::::5··------:iötnl -

N 

A 

TECKENFORKLiiRit!G 
H~gslallllgJngllgo 
uppkoppUngshosllghol 

• fo,ll.bt.l 
D ~1-"!tl) 

"10Ltlt'J. 
• >1\lb\'t. ... ,, ... ~., 

I I(toQ.cib~rgs liin har utbyggnaden nv -fibernät på ren landsbygd l ·ds~a ö.i.1itåden 
vatit omfatt;mde. Basen för denna utbyggriad har varit ekonomiska fÖteningat. 
Föreningarna har bildats för detta ändamål med omfattande ideella 1ctafter, privat 
finan~d.ci:ing och cntrcpJ:enörskap~ Trots geografiska utmaningar har utbyggnaden i 
de .flesta fill skett till, utifrån föiutsättningai:n<'t, låga kostnader och det offeo.tliga 

st9dt!t via kaoalis~tiönsstöd dlct landsbygdsprogram hat täckt längre äri ber~!mat. 
En viktig orsak till framgången ät dels det privata intresset, dels Lansstyrelsens 
i.t~ffistelse och krav OIU e.il p.civat medfinansierl.rig·oni ta 20 000 kt i insats per 
!lt1siutct hushåll/enhet. Detta hade det goda med sig att många vågade gå med 

. . . 
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cftc~;som Gtt "pci.stäk" etablerats, och aktiv kommunal hjälp på olika vis, inte minst 

medfinansierlng. Men utbyggnaden hat skett ojämnt över länet. 

Medan utbyggnaden varit av stötte omfattning l Växjö, Alvesta, Tingstyds och 

1\Jxnhults kommuner har övriga kommuner lnte kommit lika långt. I delar av länet, 

främst i väster, återstår stora områden för utbyggnad. Många bredbandsföreningar 

hållet på att bildas men stora områden saknat initiativ fö.t bredbaridsutbyggnad. I 
andra delar av länet, främst i Växjö, Alvesta och 1I1ugst1'ds konununer hat de mer 

aktiva bygde:cna gjort.sina invcstcringaJ:. Nu åte~;står "vita områden", som av olika 

skhl int!'! organiserat utbyggnad. Här är det i många fall osäkert om ideellt intresse 

gär att uppbåda for att utbyggnaden ska kunna ske på traditionellt vis. 

En svag utbyggnad av bredband via fibct· hat hittills skett i länets villaområden. 

Här har efterfrågan ofta vatlt låg och skälet har v!ltit tillfredstiillels~ med befintlig 

inftasttuktur. Det finns dessutom mindre områden av hyresfttstighetcr inte minst i 
Sinåartema som in.te heller ännu är 1,1ppkopplade med fiber. 

När det gäller mobilt15ckning uppges från P'fS att mer än 90 procent av 

befolkningen har tillgång tillmobiltä.dmingvia ~åväl3G som LTE, även kallat 4G, 
Upplevelsen av situationen är dock en annan och i flera kornml,lllet hat 

,.,sopbilsmätningar7' tvärt oth ·visat på e~ b;cistfillig och bel"Ji'nmet~atn situation. 

De kommersiella mobilaktörerna gör löparid,elnvesteringat i näten och mätningar 

behö~et avlösa varandra över tid för att visa på de förändringar som faktiskt sker. 

NiatknadGn för telefoni omskapas snabbt och i dagsläget tydet· mycket på att 

mö bil telefon kommer vara basen för ~ekfo,ni.l samhället och att f.'lst telefoni, vare 
sig det är via IPrtelefoni eller via traditionell telefon genom det fasta telen.litet, 

kotnn:v;r vara komplement på markanden. Det understtyket kravet på god 

mohiltäckning ÖYetallt. Post och telestyrelsen följer löpande utvecklingen när det 

gället· tiUgången till telefon i landet. Tiligången bedöms vara god. Ingenting tyder 

på att det finns några uppenbara brister i I<ronobt:tgs L:tn. 

Telia Sånera hat i huvudsak genomfört sltt omstiillningsprogrätn "tel~kskifte" 

for det fasta telenätet på landets landsbygd, Gertom detffi ptogt:aPJ, har de hldsta 

di;:Iarna av telenätet lagts ned och ersatts med mobila lösningar får hemtelefonl. 

FÖ:i:ändringarna kommer doclc fortsätta, ±neo då som e.n del nv bolagets löpande 

v~di:samhet. På lång sikt bedömer fötcträdard föt b<;>lagct att det fasta kopparnätet 

sanfialikt kan komma fttt helt fa8as ut. Hösten 2014 redovisRt PTS i sin mpport 

,;Biiti:J:e fungerande telefoni 1 teknikskiftet" att processen inte minst i södra Sverige 

h1Jlnet bedöms fUngera väl. 

Bt:hovC:t av JT oth flödet av information Ökai· konstant avet tid. Just nu slåt film- . 
~treauiirig igenom med full kraft och med denna kommer systeriisidften för såväl 

telelmmbolag som fili~11ll~kaie, Konsun1ti6m;mönstre11 ror tv,.tittande ar också 

inne i cö drarmttisl~ fä tändting med s'viktandc användning av tabiålagd tv till 
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formån fät stteaming. Bla,nd l?aJ:n och unga ~t konsumtionen av olika online-spel 
tortsatt omfattande vilket kräver bredbandstillgång av mycket god kvalitet. 
Fätvärvsarbetande personer vill samtidigt h::J. möjligheter att arbeta hemifrån med 
krav om lika stabilinternetaccess som på arbetsplatsen. En växande del av 
internetanvändningen går också via mobiltelefonen- genom teleoperatörernas nät 
eller privata wifi-nätverk. Kraven på god mobiltäckning inomhus stige1· snabbt. 

Underlång tid liar en .revolution kring hemsjukvården för äldre fömtspåtts. Redan 
idag byler b:ygghetslarmen plattfo.tm- från analog till digital kommunikation, via 
m6bfuiäten elleryla bredband. Den st{)111 omyälvn.ingen sket nu- förändiingcn 
när aktiv övervakning- och uppfoljning ska användas för att skapa txygghet och 
effektivitet i hemsjukvården. Detta skifte kdi.yet väl utbyggd infrastruktur av 
mycket hög kvalitet- i praktiken fibet eller motsvarande till hushållen. En annan 
vli;ntad revolution är "sakernas internet", dvs. uppkoppl-l de maskiner av olika slag. 
Mobilnäten får genom detta en delvis ny toll. 

l en krissitua tio .o. utsätts IT -samhäll~i!t fät ptövning. I <:to rio bergs iän hrtt ka.tlske 
mer än någotannat län lätt sig detta genom just k:tL'>. Fö.t 10 ar sedan tillfogades 
te1eriatet synnetligen svåra skador i sambaud med stormen Gudtun. Telestationer 
och master V:ar illa rustade för teleavbrott och brist pil tedundans. Telenätet visade 
.sig med sina luftledningar vara extremt sårbart för just en slidan storm i ett 
skogslän. Men kriser k~ui v~a. så mycket mer :än just s to.toi -väder, olyckat och 
mycket ailnat. Vid d~:n &tora skogslnanden i Västma~land 2014-ptsattcs allmänna 
\vebbplatser för e.'i:ttem belastoirlg-webbplatset som s~e varlt tillgängliga för 
nödvändig inftitrnation; 

Läliets kommuner och kommunala bolag har i vadetande gtäd lettutbyggnaden 
av fust bredband via fi.bet i länet. Tillgången till kommunala bredbandsstrategier 
viltierat över länet. I flera kon:i.l.nuner lir planerna gamla och lmappast användbata. 
I !\P.dt:rt. ko,tnm.un:er hatutvecklingen gått snabbt i själva utbyggnaden vilket gör att 
planerna av denna anledning kan vara i-pal-tuella. Länsstyrelsen och .tegion 
Kronoberg \ltvecklar under 2015 en regional bredbandsstrategi för Kronobergs 
län. 

ALVESTA 
I Alvesta kommun hat flera flberfqr$n!ngar bildats vilket hat inneburit en god 
utbyggnad av ;fiber på landsbygden i kommunen. Fortfatande finns otnl.'ådcn och 
föteningar som vi11 hygga ut fiber och det åt en vlktig fråga. Alla lägenbetet i det 
kon1in1.mala bostadsbolaget Allbohus bostadsbestånd har idng möjlighet att koppla 
"9pp vll\ fiber. Alvesta ät en av koinmunetna som ät deläga~e l brcdban&;;företaget 
\Xr c:;cnct AB som. är ~n viktig medspf;late i utb)'ggnaden av fiber i k0n1111.ttneli, 
l:Jåde på landsbygd o~hi tätort. . 
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Li:SSEBO 

2013 avslutades p:tojcktct Pibc:t Lcss~bo som e;jott det möjligt för kommunala 
adtel)SÖ1', pi{vata hushåll och företag att koppla in sig på fibetnätct. Hyres- och 
villafastigheter i Lessebo, I-IovmantOl'p och Sktuv har haftmöjlighet att ansluta sig 
till riätet. Byalag i Ljudet oth Kosta socknar har anslutit ~;ig men än finns många 
områden som inte formerat samarbeten för fiberutbyggnad. 2013 bildade Växjö, 
Alvesta, Tingstyd och ~essebo kommunet gemeosamt btedbaodsfÖretnget 
\Vexnet .A)3. 

LJUNGBY 
1 Ljlmgby kommun amivarat Ljungby Energi fOt utbyggn~den av fibef. Utbyggnad 
av fibe:tnätet till s.lutlmnd sker enba:tt där efterfrågan firu1s. Eventuell utbyggnad 
av planlagt stam nät, i samband med ett utbyggnadsprojekt, finansletas av Ljungby 
kommun. Den lokala fibetgtuppen utför och bekostat schakt, förläggning och 
återställning av tomtötskanalisation fi:a.m till överenskommen anslutningspunkt i 
stamnätet Ljungby Ene:tgi står för grovpröjektering av flbernatet i samarbetet 
med utsedd kontaktperson i fibergruppen. 

MARKARYD 
Mru:lc..1.tyds kommun har antagit en b.redbå.ttdssttategi 2014. k. 2020 slm 98 
procent av alla hushäi:l via e.""empelvis byalag; fibe1-förenirtgat och 
kvartersföreningar ha möjlighet att ansluta .sig till bredband med hög 
övetfödngsbastighet. Senast åJ; 2020 ska mip.st 50 % av kommunens hushåll vara 
anslutna till bredband .tned hög övetförinsskapacitet. Övergripande ansvar för 
strategin har kommunfullinäktige och kommunstyrelsen hat det operativa 
ansvaret. F tån 2015 s kl!- ett stamnät bygg&~ i kommunen och kunder ansluts efter . 
lmnd. Genom stamnätet ska ingen boende ha medn 5 km till en fibers träcka. 
Marknaden visat ett visstintresse och alla möjligheter i den vägen måste vara 
utt9wda ipnan polltike,rrin fattarbeslut Kotptnunen kommer.att kalla till 
informationsmöte får att skapa intresse hos allmänhe~en. 

TINGSRYD 
Ett 1S~tal föreningar finns i kommunen 6ch nian hat kommit relativt iångt i 
utbyggnaden. En komrnunall;ttategi togs 201"1 ~är tanlcen bland annat vat att 
fÖreniogama inte skulle behöva bygga längre än 5 km för att kunna koppla upp sig 
på struru1ätet. KoJmnunen sim nu fokusera på de vita fläckarna fot att m till stånd 
utbyggnad dät. Kommunens bredbandsstrategi kommet att revidetas under 
hösten 2015. 

UPPVIDINGE 
· Ett fiberbasexat stämnät och ett-aJ:il~ t6lesJ:ttioner förseJCia med AQSL~tcknii~ 
törbinder koh1liltinens stötte ()ttet.-1 Ås eda och Lenhov da finns utbyggda fibernät 
och kanalisation i saniband med fjärtvarmeutbyggnad. Fibetförbindclsc finns tUl 
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Wemet l Växjö, Highland N et i V ctlanda samt till Telia Soneras nät i Kalmar l~n 
via Målc:rås. Kommunen kan via sltt bolag, UppCom AB, erbjuda bredband via 
ADSL och fiber. 

VÄXJÖ 
Växjö kommun hat lagt sln..a fiberinvesteringar i dotterbolaget Wexnet AB som 
mimer delägs av Alvesta, J ~csscbo och Tings:cyds kommuner. Högt sHillcla politiska 
mål finns om full täckning till2020. Wexnet bar gjort en förstudie för att 
översiktligt planera ytterligare stamnät Tru1ken är ~tt byanätsföreningar ska ha 
upp till max tre km grävsträcka till stamnätsaccess. Ärendet är inte berett politiskt 
i sJu-ivande stund. 

Ä~MHLJLT 
Almhults kommup satsar 40 miljoner honor på utbyggnad av fi.berbredband. 
Denna satsning består främst i att bygga ett stamnät s9m sim nå ut till de olika 
kommundelarna. stamnätet ska utgöra anslutningspunkt fÖr 11 byanäteti11

, vilka i sin 
tur når ut till de enskilda hushållen. Det betyder att den ep.skilde fastighetsägaten 
måste ant:näla sig till"sitt11 byariät för att få möjlighet att aP.sluta sig till 
liberbredbandet Va.tie bynnät sätter själv upp regelverk och villkor 
(wslutningsavgift m.m.) inom sitt område. I kommunen finns nio byatiät varav 

fem at i stort sett ldata. Kommunen hat bötjat bygga i tätQi'tetna och genomfät 
förs tärkningsåtgätdet avseende driftsäkerheten. 
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6.AKTÖRER 
En centtal fråga föt· en regional bredbandsstrategi ät frågor kring styrningoch 

samordning på regional nivå för den bredbandsutbyggnad som just nu sket av en 

mängd olika aktörer. Det finns lngen regional aktör som bar en belhetsbild för 

denna infrastruktur och som kan överblicka savlil fysisk utbyggnad, 

kvalitetsaspekter i näten, framtida kapacitetskrav, nationella ellet regionila krav på 

säkerhet osv. 

Lönsstyrelsen i Kronobergs Län 
Lätisstyrelscn hat fram till2007 haft ett regionalt ansvar för regional ul:\rcdding 

och infrasl:):uktlliftågor. Ansvaret har i omgångar under främst Selli'lste decenniet 

fötts över till regionförbundet Södra Småland som nu tillsammans med 

I,andstinget bildat Region Kronoberg. 

Länsstytelsen ansyarat för genomförandet av Landsbygdsprogrammet i 

KJ:onobergs iän. Dii.):med å): Länsstytcls~n den !I.I)'ndighet som administrerat 

omfattande offentliga stöd till bredbandsutbyggnaden föt accessnät på 
landsbygden, 

Liinsstyrelsen har tiilsarim1ahs bied :region Kronöberg komtnit överens om att ta 

fram detta regionala styrdol\.um~nt för b.tedbandsutbyggnaden. 

Länsstyrelsen hat 9-ct geografisim o.~,mådesansvaret för betedskapsfiRgor ilänet, 

vilket innebär att Läns~tyrels~n s~a vara si:un.tuanhlliande och verlm för gemensam 

inriktning mellan olika airtöret (t. ex. kommuner, landsting, polls~n, ptrva ta fl ktörer 

och angtäosand~ län) för de åtgärder som behove.r vidtas så att en kris kan 

undvikas eller hanteras på ett så effektivt sä~ som möjligt. Samordningsansvaret 

gäller bå,Q.e för det fötbet~dande arbetet med att simpa robusthet och . 

kcisledningsfö.ttnåga, och vid hanteringen av en pågående kris. Som en del av det 

samordningsansvaret är L~sstyrelseil huvudman för I<rissamverkan I<ronobetg

ett satt,:~~u;bete mellan länets. kdsberedskaps aktörer. · 

Länsstyrelsen upprättar årligen en regional tlsk- och såtbarhetsl).nalys som ska 

kunna utgöra underlag för egna od1- andtas åtgärder för att nlln.ska såtbarneten 

eller öka beredskapen att hantera en viss händel~e. 

Region Kronoberg 
Region Kronoberg är sedan årsskiftet 2014/2015 en saininanslagen o±ganlsa.tion 

:av Landstinget och regionförbundet Södta Småland. Region Kronoberg har idag 

.ett .regionalt ansvar för utveddiug öch inftastiulct:ut: och ansvarat fät den regionala 

\JW{:dilingsstrategin (RlJS). Enligt regeringsbeslut 201!)-05-28 kolnri:J.er en .regional 

btedba-ndss~notdna.te att tillsättils av Region K:tonobe.rg. 

;Regiönol $reåbtinqskbordiriator 
F1'1i.n 2ois hftt r~gctingen beslutat (tegei:ii,lgsbeslut 2015-os.:zs) att ktä.tta 
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regionala bredbandskoo.rdloatorer. Finansiering för detta ställs till region 
Kronobergs förfog~ndc. De regionala bredbandskoordinatorerna ska vetka för 
övergripande samordning, samverkan, och samarbete i bredbandsfrågat samt 
fungeta söm kontaktpunkt fOt sådana frågor i det aktuella lä.net för såväl offentlig 
söm privata aktöret. I detta ingår att: 

e Verka för övergripande samordning, satn:v(!fkan och sa,inatbete mellan 
aktätet vetksamma i länet av betydelse föt btedbandstitbyggnadcn 

il v etlca föt cri ökad först.1.clsc för satnbandc:t mellan bredbandsutbyggnad 
oCh möjlighetenntt öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster 

ti Frätnja länsöverskci.dande samarbete-n kring bredbandsutbyggnad 

e Stöclja och frätnja kommunernas arbete med bredbandsfrågor 

• Vara sammankallande föt nätverk om bredbandsfrågot i l~net för 
kommuner 

o Stödja och underlätta arbete som bedcivs av lokala initiativ för 
bredbandsutbyggnad (nya nät) 

~ Hålla sig lnfofillerad om planerade och pågående större strategiska 
bred.bandssatsningar, itilduslve satsnlngar finansieradetned 
b.redb.atidsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna läriet 

• $idra ti1i a:tt sprida informationen om vilka områden som har mindre god 
predbandstäcl~ri1ng i det egna länet 

• Samverka p;1.ed PT$ i arbet~t p;J.ed att identifiera var i det egna L:W.et det 
finns brister i mobiltäckningen i on:ttåden där människor befinner sig 
(s.k. vita fläckat) 

, Bistå den nationella. nivån i uppföljningsarbetel kopplit till 
btedandsutbyggnad i enlighet tncd instru~oncr som·tas fram av PTS 

Kommunerna i Krönabergs fön 
Kommunerna har ettviktigt lokal~ anr?vat för ·samotdning och överblide öve.t: de 
lokala bredbandsnäten, Offentliga stöd för bredbandsinvesteringar bruk~t kräva 
samordning med kommunala planet. Koi::nfuunerna hat pa de flesta håll tagit på 
sig ett omfattaode ansvar .att bygga 1,1t stamnät på lokal nivå. 

KoJn111unerna bad samvetkan mc;:d lcikal~ utvechlingsgrupp~r en hetyd~nde roll 

för att starta/initiera planeringsprocesser for utbyggiifl.d av lokala bredbanqsnät, 
t{:.q_mmunermi har ofta nära samarbete 1ned byanä~fötcningama och erbjuder ofta 
61ika typer av .ihfotrriati.on till de förenl.ngar som !;; tartas upp. 

Konitnuri..etna har ett geogh!flskt områdesansvar fot kommunen och ansvarar fö.t . 
risk- och sårbarhetsanalys på kommtmal nivå. 

Pet svenska lö:ishånteringssystemet bygger på aQ:svaisprincipen~ llimetsprlndpen 
qch närhetsprincipetL I korthet kan det besklivas att organisationer fätväntas ha 
sfinuua a.nsva.r i vardag som i kcis.er. Detta inlduderar även kommunens beredskap 
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och innebär att alla delar av den kommunala verksamheten pehöver vara delaktiga 

ili,tt l~nha hantera händelser utövet det variliga inom det egna ansvarsomtådet. 

Afför!!dfivande komml)nala bolag 
I flera kommuner drivs bredbandsutbyggnaden genom komrm.1tialt ägda It-=bölag. 

Dessa kan bygga, ddva och äga såväl stamnat som accessnät I tätorterna sker 

detta pa kommersiella villkor. Dessa bolag kan ha ägardirekr:iv om olilm typer av 

insatser för utbyggnad också i de områden där utbyggnad på kommersiella villkor 

Inte kfl.n genomföras. Hittills har dock de flesta bolag haft ett tämligen strikt 

ekonomiskt mål. 

Publika telekombOlag 
Pflvata publika bolag äger såyäl stamnät som accessnät. De ät aktiva i såyäl det 

fasta telenätet som i det mobila nätet och som äga:te i:ill fibernät Telia Sonera är 

tiefi .stöta oth dominerande aktören inen antalet aktöret är stort. Utbyggnaden 

sker i tätorter och har tidigare täckt in en stor del av länets hyresfastigheter m~n 

litbyggnad sket nu också i villaområden. I en kommun, Marlcll~1ds komqmp bar 

i'elia Sonera och Markatyds kommun skrivit avtal som samarb~te vid utbyggnad 

åv fiber till kommunens hushåll för såväl samhällen som landsbygd. 

Byariätstöreningar 

BYAIIA'r- EN ~VERSIKT 

TJANSTER 
iEL~~ON W I~TE:RNET 

HUS PA MEOLEMSFASliGHn 

{)) OVERLAf,iNJNGSPUNKT 

() FORDELNJilG 

9 SKAllVPUNKT 

0 AVLMININGSPUNIIT 

• ~NSLUTNJNGSPUNIIT 
l ANVÄNDAANOD 

Fltur 1: PtipCJpikii.! aver ellriål. Grunden i byan!t>•ilodellen l r allgenom !amilbele 
·iljed-·b;linlliia"fib!ri\i(sligare: Ide< Iii a!bete. J!gagl3vkostnader\lth smidigt maikllll· 
.trideeJabJira b"dband r r! n husen till byanoden, nyanoden ai l)yanatelsOvrul!inninc>
PYn~t. gen ·~n aven ~ara p!ate?a~ Päs~rl1rria s1_a11~som oP:i!rat~silooen . · 

-=- KI\NAUSI\lJON OC.H 
FIBERI{ABLAR 

:: ;: ::: F~STIGHETSGRANS 

-- FASTJGH.ETSriAt 

litdrag ur broschyr ilfiberfill byn", Bredbandsforum (PTS), en del av regeringe~s bredbondssfral~pi 
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I de områden där utbyggnad av bredband via fiber inte fönräntas ske på 

marlmadsmässiga villkor, har de ekonornisl~a föreningatna etablerats för att bygga 

en framtidssäker infrastmktur. Föreningarna söker de offentliga projektstöd för 

btedbandsinvesterlnga:r som finns tillgängliga och ansvarat för dem som 

stödmottagate. Föreningarna bygger näten och är alltså nätägare för dem. 

Jordbruksverket 
Jordb1ulq;verket ansvarat för Landsbygdsprogrammet gentemot regeringen och 

EU. Jordbruksverket utvecklat .teglet för programmet och betalar ut offentliga 

stöd till bredbandsföreningatna. 

Regionalfonden .Småkii-id och.öårha 

Regionalfonden Småland och Öarna, som är en strukturfoQ.d inot:ri den 

E~topciska U ni on en~ kom:met till mindre del ha en stödverksamhet söm kan 

anlmyta tilllänets bredbandsstrategi. Insatsområde h~ har i"ltbriken: Att öka 

iil/tJ;a;~gciJ till, ai!UålldfliiJgcll av odJ kva/itci:cll på itifol'llliltiQ!ts- och ko;ntnllllikatiollstukttik. 
Tio procent av EU.,medlen i programmet slm användas till detta mål. Fo.k11~ inom 

in&atsområdct ligger på insatser som ökat anv~t~.d!Jingen av digitala tjänster i 
s.amhället och i näringslivet. Aven niindte insatser för samordning och stöd 

kopplat till zysiska bredbandsinvesteringar finansierade inom 

landsbygdsp.togrammet möjliggörs inom insatso~ådet. 

Post och fetestyrelsen (PTS} 
Post- och telestyrel.o:;en itt den myt~.clighet söm beVl,lkat omiådena elektrqnhk 

kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektro~sk kommunikation 
innefattar telekommunilmtionet;. It och radio. · 

Myndighens vislem är att alla i Sved.ge ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 

ocl;J, pöst. PTS hat fy.W. övergripa11d~ tnåi: långsiktig konsumentnytta, långsiktigt 

hitllbar ko~lrurrens, effektivt res1.1tsutnyttjande och säker kommunikation. 
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7. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 

MÖJLIGHETER 

MOTIVATION HOS LANDSBYGDENS BEFOLKNING 
En motiver~d befolkning är eri v:iktig föridadog till den relativa framgången i 
utbyggnaden aY bredband ~ia fiber i Kronobergs län. Stora områden har saknat 
tillgång till fast bredband eftersommånga televäxhit aldl;jg byggdes ut för A:OSL. 
Telefonin var också en samhhllsiofrastruktur som hade stora problem efter 
stotmama Gudr1.1n och Per och det nätagande bolaget, T dia Sonera blev 1ftågasatt 
for sina insatser i återuppbyggnaden av näten. S!l.tl1inantaget har det lett till en 

motivation och rclativ enighet hos främst landsbygdsborna i behovet av bredband 
via fiber. En "\rfss kunskap hingverksamhetiekonomiska fö.tel.l.i.Ogar hat ocl~så 
funnits kv'at i bygderna sedartlång tidliksgro c.rfarenhetet av·att driva ptoje4.t 
,gemensamt i socknarna. Det finns allts!t en fo.Qn av mental inf):asttuktur l-att 

initil::ta och geno,mföra gcmensamtrj.a projekt j socknarna som ät avgörande för 
utbyggnaden i länet. 

ERFARENHETER A V TIDIGARE BREDBANDSPROJEKT 
Länsstyrelsen kan konstatera av erfarenhet av de bredbandsprojekt som hittills 
genomförts i förening8form, att kostnaderna för bredbandsutbyggnad plilandet på 
mänga håll i länet hat YaJ;it lägte än .t;Qan kan befata. Trots utmaningen i att nå en 
bt'!byggelse soni ät extremt utspridd och gles, finns en elconomisk logik i 
utbyggnaden. Visst är det oftent:lig~ stödet nödvändigt för att p.rojekten ska bli av, 
S~tidigt hat d~ projclrtmedel sötn tilldelats länet hitlills i stort sett räckt i den takt 
somintresset hat·vakoat. Detgö1· attambitiösa mål är rimliga att sätta (ör länets 
utbyggnad. 

GOD BAS FÖR SAMARBETEN 
Sammantaget är bedömningen att det inte b~hövs flera aktäter i 
t1tbyggnadsp.rog~ssen i länet än vad sotn finns idag. Kommunerna, Region 
lt:onoberg och Länsstyrelse11 har ctf.trna medarbetare soin är vana vid att 

samarbeta med varandra. Kontal~i:vägatlli'l är upparbetade sedan länge. D.et finns 
en bas av (informella) sarnai:beten. Ko.:tnixlunerna har sedan fleta åt en tämligen 
t:ydlig roll för att driva utbyggnaden av bredband i .te5pektive kommun. 
LKnsstyre1sen bar J;:ontirtuitctoch erfiu:enl1et av stödarbete. Region Krop.ohetg hat 
därejnot valt ntt sedan n~gta år inte aibeta utttycWgel;l med just 
bredbab.tlsutbyggnad. 

Det fu: inte meningsfullt att föra in fler of(eptliga, åk~i:iter än vad som finns idag. 
Samarbetet b~höver doc;k ~1tvcclms .m.cl4tn dc befintliga ~ktöretna, 
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UTMANINGAR 
Sammantaget ser vl ett läge diit m har ett helhetsperspektiv för utbyggnaden av 
.fi.berbtedbaodi Kronobergs län. Många vill bygga och betalningsviljan är stot på 
många håll. Den strategiska plane:t;ingen, likso:rn djupkunskapen i nätens 
sammahang ligger däremot nätmast konstant efter. BristerAll beror på en 
sM"lvctkan av bristande reS1.1tser och bnstande manc.lat. Del fluns ingen naturlig 
instans sot:n kan ta ett helhetsansvar för situationen i ett område. Närmast denna 
tall är trots allt ko.tnmunctna, vai:s bredbandsplaner ska vara vägledande för 
utbyggunelen i komm1,111en. Kommunerna hat finänsierat huvuddelen av regionens 
stamnätsutbyggnad och har bäst kontakt med de·olika btedbandsföreoingai·P.a. 
Samtidigt har flera kommuner bolaglserat bt<i!dbandsverksamheten ochlämnat 
ifrån sig såväl ansvar som information till dessa bolag. 

Bredbandsl~oordinatorerna somlmaj 2015 beslutades basetas hos de olika 
regionel:na, skulle kunna bli en $atnm.anhållande instans. Deras arbete kommet: 
med ru1 silkethet möjliggöras eller begränsa5 av lndivlde1nas hil.Q.$kaper, drivkrafter 
iucn oCkså mandatet sotn förs till rollen som bredbandskoordinatot. 

I ettvidm:e perspekLiv i\r bristema än tydligare. Vax och vem kan utövet ledning av 
styrning-avutbyggnaden i sig 

• lyfta kvalitetsf.tågor i byggnadsp.totesscn? 

• . föra in försvars- och sakethetspersp~ktiv? 

• överse behov som skapas genom nya ~änster på marknaden? 

• optitncra. konkurrens på. deh t1ya matknad som skapas? 

Aspekterna ovan är ~enipel på bredden av faktorer för samordning. Hii.r ktavs 
olika djt..lpkunskapet som samverkat-på regional niVå. Det intJ.ebäJ,: fleta problei:n: 

STAMNÄTSlNVESTERINGAR 
F leta kommimer-men inte alla - har inven.terl).t behovet av 
stamnä.tsinv.esteringat. Det finns idag ipga si:.'ttliga medel för dessR tnvesteringat 
och någon sjå1vldar fmansiät utöver kommunerna. finns inte. Brist i finansiering. 

TEKNI$1< KVALITET J NÄTEN 
Idag är roiinga akto,ret involverade i länets btedbandsutbyggnad. 
Byanätsföreoingru.;, koi:nniuner, kommun~11. ---'- ocb privata bolag byggeJ· oni 
vai:tannat. Behövs en samsyn kring kvalitetskrav i näten för att underlätta för 
framtida stl'likturfötändringat? Vi hatinte ett regiortalt pe~:spektiy för 
kvalitetsbtistet i näten. Det innebär utt vi inte vet om- eller när näten blit mogna 
fÖ.t exempelvls e-hälsqtjänster. B.rist i överblick, kunskap och styrning. 

Vi l.1ät ichtg inte en Idar bild av m,öjlighcterqa till tedqndans i näten i ett regionalt 
petspektiv. Vi vet heliet inte i vilken måri centrala ri.öclet i rtäteft är skyddade för 
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sabotage; naturkatastrofer, stora olyckor eller liknande. Det innebär att Vi inte vet 
hur näten beter sig i en krissi,tuntiori. Brist i överblick, kunskäp och finansieliog. 

K.ONKURRENSASPEKTER OCH NÄTÄGANDE 
Det kommunala ansv.u:et föt byggandet ay bredband inte 1ninst pi\.ll!-hdsbjrgd~Q. 
för ofta med sig monopolliknande situationer för de byanäl!Jöte::uiugar som 
anslutet sig. Det finns många exempel på ansvarsfördelningar mellan kommuner 
soni offentliga myndigbetet och dess affårsdtivande bolag. Detta kan vara 
problematiskt inte minst utifrån stöc1regelverken i Landsbygdsprogrammet. Det är 

1'iktigt att hitt;t principer för ansvarsfördelning me11an kot::iJ.Oluner som 
:inyndigheter och dess afllirsdrivande do~tetbolag. Brist i styming. 

Arttalet aktörer som äger bredbandsinftasttukti.1t i länet är mycket ~to~t i och med 
s~ttet att bygga nätet'-ined ekonomiska fÖreningar som basen för utbyggnaden 
på landsbygden och i huvudsak kommunala nftfu:drhrande boL1g i tätorter. Med 
stot sannolikhet kommer det att finnas omfattande behov av konsolideringar på 
marknaden. Det finns en tydlig risk attvaciationerna i sätten att'bygga dessa nät 
kommer att hindra denna kottsolidering. Sarnti~gt riskerar dessa ägarfö:tändringar 
iltt ske llim okonttollerat som byggena i sig- med Lydliga risket fät besv~tliga 
återkrav i framför allt Landsbygdsptögra.tnmet Brist på styrning. 

FASTIGHETSÄGARE SOM TACKAR NEJ 
I samband med utbyggnaden av flbettiätko.)'p.mer d('!tvara fastigheter sort:J. tackar 
11ej till anslutnjng. Det för med sig flera ftågo.i:, Deh kan detwta rimligt att 
U:tretkla en bt<;!dare ptaxis ~ing dimension av näten med avseende på att dessa 
fastighet~ vid ett: ~enare ti11fålle Jmn. korbtrm att anslutas. Dels ha :t det 1.1ppkommit 
frågor krin_g hw:uvida dessa f.1stigheter ska anses ha fått fullgod tillgång till 
bredband ~et ej. 

I sambanq med utbyggnaden kommer det vara ~ stor and('!l.av hushållen som 
inte ansluter sig till fibernliten vid aiiläggandet av dessa. Vi har inte en :tegior~al 
överblick för vilka dessa är- och det finns ingen regional öv~enskqriltnelse f9r 
hur dessa ska. be,mötas i senare lägen- eller hmuvida aktö1-erna sim ta hÖjd fÖi: 
senare anslutningar och dimcnsionerlt sina anläggningar för detta. Brist l styrni.rlg. 

VITA OMRÅDEN FÖR FASI BREDBAND 
r fl~ra kommuner har utbyggnaden-av bredband:varlt intensiv i bygder med slorl 

ideellt ertgagetnang. Kvar finns ":vita områden" soin inte hat satn,1na 
förptsäctningal.' fät ideellt (!~gagemang. Det kräver ett annat sätt att arbeta med . 
bredb!!ndsl.ltbyggnad. HJit? Vad fat det kosta? Och vill\a Dl<lU ska deb.oa utbyggnad 
.bä?. Brist i styrning och flnaQs'iering. 
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Dethat i enskilda komrrl.uner (Ljungby) r~sts en fråga huruvida det ~r realistiskt 
a~t nå ut med bredband via .fiber till alla adresser. Då uppkommer istället frågan 
om radiolösningar in t~ trots allt .lrnn kornml) att fä en tillräckligt god l"1ralitet. Brist 

på lcuoslL1.p. 

RESURSERFÖR JNFORMATIONSGIVNING 
Byggandet a"(r omfattande bredbandsnät lerliver ofta väl tilltagna ko.tntnunala 
rel)utset för information till allmänheten. Enskilda konminner hat pekat på 
bristaode resutser för att et·bjuda denna rådgivning. Brist i finansiering. 

Från enskilda komrrmner tittaias en frustration öve1· bristande intresse ftån 
näringslivet för denna inftastn1ktmutbyggnad. Det kan kcinuna behövas regionala . . 

-ansatser för att möta näringslivet i dessa frågat. Brist i info.tb.)ationsinsatser. 

kOMMUNALA SUBVENTIONER 
Vissa komm.unet hat f.1.ststiillt regelverk fät stödgivning till de hushåll som 
anslutet sig. Dessa ambitionervarierar över länet. Det är dessutom s~ att de 
s.annolikt kommervara svårförenlig~ ~ned Landsbygd~progt11.Jnmets stödregclv~rk. 
Hut hantetas detta? Och hur fung~tal' d~ssa ,regler se~t ur kon1..""1;1tienssynpun1ct? 

MOBILT ACKN/NG 
Det har gjorts flera ansatser att mäta .tnoblltäckning, framför allt vi\\ s .k. 
sopbilsmätningat. Frågan lit vad det kan leda fram tfli.? Hur tar vi ett regic:mai.t 

' grepp lcring täclmingsfrågotmi. för mobila teieriät? Idag präglas situntionen av vaga 
la.\nsk.'\pet ö ch. bdst på ansvar oGh ledarskap, Vi hat inte en bra överblick över 
variationet i täclming för dc kötruue:tsieUa in o bilnäten i länet. Det innebär att v l 
iQ.te kan fora en tiil(äcliligt konkret dialog oni ytterligare ~nvest~gar .i 
mobilkapacitet med opetatörema eller plancta för e.ventttella sambällsmastet. Vi 
har heller inte idag en bild av vilka mobilmaster som saknar tillgång till fiber. Brist 
i övc.t;bliak, lcil(lskap, stytning och finrtnsieri.ng. 

SAtviHÄLLSMASTER 
Det finns e,tt g.tye11.de intresse för att ~1ppföra koni.t11'uliala silmhällsmaster, men, 
kunskapsläget är oklart. Bl'ist i lCilnskap, styrning och finansiering. 

MILlTARA VHON MOT BYGGLOV A V MOSILMASTER 
I enskilda icotmnunet kommer bygglov for nya mob.llt;naste.r iri~c ätt vara .möjligt 
efter invändningar från Föl'svarsrna,kteii. Hut hanteras riJ.IJ.niiphetens behov' av . 

fullgöd mobil telefoni och rnabila bredbänd i sådana oimåcLen? I-Eit behövs 
öp:ifattinde dialpg, kunsk~p:?irihfunthing och p:J;oblemlösning. Vi ha;t inte 
kJJnskaper nog att atb~ta fÖi· att kornpensera dc veton mot uppförande av 
mobilmaster som. Fätsvarsmakten lagt l delar av Jänet.J?rist i konskil p. 
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SAMHÄLLSVIKT/G VERKSAMHET 
Det traditionella telenätet hade en tydlig roll som samhällsviktig verksamhet ur ett 

försvars-· och beredskapspetspektiv. Det innebär att samhället hade kontroll på 

nätet ut eJ;l beredskapsaspekt De ersättande fibetbaserade- liksom dc mobila 

telenäten har dock inte samma tydligt utpekade ansvar i samhället ännu. Brist i 
ledning och sty1ning. 
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8. HANDUNGSPLAN FÖR FORTSATT 
UTBYGGNAD 

STRATEGINS GENO/viFÖRANDE J LÄNET 
För ätt btedband$sttategins intentioner ska kunna genomföras bör detilla strategi 
mottas i varje otganisatlon l dess högsta beslutande otgan och 1\.Usvar adtessetas 
för respektive organisations bidrag till strategins genomförande, 

För att nå flera av de utmaningar som tidigare har pekats ut, kommer 
problemlösningen h.~ sin grund i samarbeten mellan kommuner~ region och 
myndigheter. Det kan handla om projekt som kotPmunerna och regionen 
tillsammans formerar? projekt i enstaka kommuner eller i samarbete mellan ett 
mindte antal kommuner. 

UTBYGGNAD AV FAST BREDBAND 
Kommunen hat ett grunilliiggande ansvar för att dess innevånare får tillgång till 
fast btedband via fiber eller likvätdig teknik. Länsstyrelsen fördelar stödmedel till 
de bredbandsföreningar som är aktiva i kommunen enligt stödtegelverket i 
Lan<;lsbygdsptogrammct. Den enskilda kommunen har även ett ansval' för 
utbyggnader i tätorter. även om det på manga håll kommer finnas initiativ från 
marknaden. 

Region och Länsstyrelse erbjuder samverkansfatum för k01;11tnunerna fät att dfu: 
det behövs, sru:nrnanföra parter kring dessa inv~steringar. Kommunerna kan med 
fötdcl "Qtse komn:iun!lia bredbandskpotdinatoxer (med ett foxhandlingsmanda~ så 

att sarruu:betcna får en så stabil fotm som möjligt.. En viktig framgångsfaktor iir att 
i\prn,munerria samverkat med varandta- och hittar samsyn kting hut 

rep.resentationiill i denp.a gry.pp kan se ut och 'rl.lka mandat personerna sk ha i 
gruppen. Metodutbyte kcing ulbygt,rxmd i ;~vita fläckar" ä~:~ viktig del i detta. 
Samve1~ och metodut\•eckling kring hanterlag av kosrnadet föt återställning a. v 

. bruten :asfalt:Shcl.ä~ning är ocksa värdefilll. 

.MOBILA LÖSNINGAR 
KömrnunGtna vetkar qckså fot att si m!nga master s.on• möjligt i länet :fat till~qg 
till flbet. Detta lrnn ske geni:un kommunala bolag, enskilda bredbandsföteriingl1;! 
ellet andta publikfl. bolag. Länets l>.omtnuner ljkulle möjligen kll!lllil. samverka kting 
erbjudande av fiberuppkoppling för I:Jefmtliga master. 

Erfarenhetsutbyte kring bygglovshandläggnin:g för mö bilmaster kan också v.a}:a 
t.devant. 
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Kommunetna, Region Kronoberg och Länssty.rcisen böt samverka om 
ioformacionsinhfuntoing kring hur samhällsmaster kan utformas. På sikt skulle ett 
samarbete kring piinciper för uppförande av sådana samhällsmaster kunna vara 
aktuellt. 

I de fall tnilitära intressen begränsar utbyggnadsmojiigheten bör kotnim:in, regiön 
och Länsstyrelse sa.tnverka för att hltta m()jliga vägar för att kompensera 
begränsningarna. 

INFORMATION 
Tritresset för anslutning till fl\st bredband varierär öve.t 11net men fu: generellt 
relativt låg i länets mindt~ samhällen och villaområden. Df:t kan också vara så att 
äldre fastighetsägare i mindre omfattning än yngre låter sina fastigheter anslutas till 
dessa nya bredbandsnät Här behövs målmedveten .information för att höja 
anslutnlngsgraden. Informationen behövervara uppdaterad, nyanserad och 
relevant. Samverkan kring både b:ycksake:t: och personella .tesurser mellin 
kommuner kan vara ett sättatt hantera detta, 

Kommunen bar ett grundläggande ansvar föt information kring 
bredbandsutbyggnad i kommunen.· Region Ktonoberg och Länsstyrelsen 
satnverkar för att bredda informationen och informera i sina delar. Kommuner 
kan bel1öva santverka om infq.tiJ1ationsgivning för att få till en effektiv 
information. 

t<VALITET$FRÅGOR 
I"änets bredbandsinfrastrpktt:It byggs upp av eP.. 1-ad olika aktörer. Ur ~tt regionalt 
perspektiv finns en fru:håga att det Enns kvalitetsbrist~ i delar av p.äten cllet att 
olika dela,~: av ciitet fungerar mindre Väl tillsammans än vad som är möjligt Det 
finns olika skäl till att göra en kvalitetssäkring av näten på sttategisk nivå. 

En aspekt ·fu: hur driftsäkta näten ii1: och hmuvida de är mogna för exempelvis 
trygghetslarm eller anna.n övet-vakning i realtid i vården. K0mmunetrta bör 
samverka om en kvalitetsanalys av näten såsom de utveCklats och planeras. 
Samvetkan kan htcd fördel rescitera i ett projekt med e11 uppbandlad analys. Det 
finns en poäng i att analysen sker fristl\.ende ftån d~ ko11l1Uttnllla 
bredbandsbölagen och fristående från andra publlim opet-atörer. UppharidUngen 
behövet förberedas noggrant och kvaliteten i genornf'åraudet säkerställas, 
Beställare skulle !runna vara en enskild 1commun som övtiga kö.i:nJ.nune:t: bicb:.ar till, 

En annan aspekt ä t att nätep. ska få en sMart kla:;;s- och kvalitetsstättipe1 att 
fta;ntida strukturomvandling på tnatknaderi blir möjlig. Kvalitetssäkrade nät kan 
drivas tationcllt och konku;rtertsutsatt vilk:et borgar fot drlf~äkethet och Lllga 
driftkostnader. 
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Mål: Att lumna f.'ls.tst~lla kvaliteteri i olika delar av nätet och däclgeno.tn ki.uma ge 
klartecken för samhällsviktiga funktioner att vidareutvecklas i näten. 

BEREDSKApSFRÅGOR 
.Länets b.redbandsinfrast:tuktut behöver sättas in i ett fö.rs-\rars- och 
bctcdslmpspcrspektlv. Dels bebövcr känsliga noder idcnti fieras så att ditt 

anläggningar blir säkethetsldassade. Dels kan investeringar av förswtrs- och 
bercdskaps.sk~J behöva göra:;. Det kräver samotdning~v info1mation, planeting 

0 ch finansiering. Här är det en betydande uttrianing att hitta tättpersonet-och 
i:ätt information för samvetlmn. Det är dessutom nog så 'SVårt att hitta en rlnilig 
ambition för analysen givet uppgiftens komplexitet och till.gång till information. 
Beslut behövet tas l olika orgacisatl.onet kring denna samv'erkan- på rätt nivå. 

bet kan vara lämpligt ~t t genomföra en sådan l.nventering och genomsyn i ett 
samatbete mellan Länsstyrelsen och Region Kronoberg som ett upphandlat 
'!lppdrag. Projektet bör också leda B:am ~ fi::)rslag på ~satser ltting dess.a ~ät; ut 

säkethetsp4tspekti.v. Upphandlingen bf!höver förberedas noggrant och !Cvålitctcn i 
genomförandet säkerställas. Det lm:g. behövas ol.!Jm kömpetense,t i i\nalysarbetet 
föt all belysa bredd ~c;h djup i ftågou!a. Del hauillut otu såväl v1idcridalctaue 

händei.~er, olyckor som skydd mot olika typer a. v angrepp, Möjligheter till 
finansiering via MSB böt ul).dersökas. Analysen behöver f9ranktas noggrant såväl 
i Region Kronoberg söm i "k;phifuunerna och resUltatet behövet tas o.tn hand på 
bästa vis hos de o.lika aktörel1la. 

Samtidigt b~bVeX saväl kommuner som teglon och myndigheter :vat~ väi 

fö:t:betedda fät en situatio1:1- d.1. informati()ns_infrastrulrturen faller bo~ i fleta olika 
scenatio:n. Dettn bör belysas av Lios$1:ytclsens be.1:edskap:;funktion i samved{an . 
med k6rnrni.mcr och r~ion och dc olika fötvaltningarna behöver siik:e,rstii.Ua att 
det :fi..o:ns .rutiner för detta,, Det gö~s med fö.rdeL i samband med~ eller anslutning 
till. det ordinarie arpdet med llisic- och sårbarhetsanalyser och 

kontin:uit~tspl~n~ci.ng. 

Den enskllda medborg.arell. behöver ha realistiska töivantningar på. IT
infrastnik.ture.O,s tillfårlitlighet, Oavsett hur välbyggda näten blir, koin.tnet de 
fin{las risker för bortfall Länsstyrelse, kommuner och regioner behöver samve.dm 
för att informera och fortbilda al.l.t:p.änheten för alt skapa realistiska .förvant:ninga.t 
(och d ättned en sund be,tedskap) för eventuella boJ.t.f'all av til).gäng tillIT -tjänstct 
vid en kris. 
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Bt.edbanosstrategi 20150828. pdf 

Hög 

BREDBANDSSTRATEGI FÖR KRONOBERGS LÄN 2015-2020 

Ett väl fungerande och utbyggt bredband är en nyckelfråga för vätt läns utveckling. Det fu: cti fätutsättning föt 
företaeens konlrn.ttenskraft; tillväxt nch innovationsktaft. Det underL1.tt.at vatci'lgen mr hushållen och ger 
individen frihet attverka och bo vathelst hen vill. Bredband innebär möjlighetetl 
I Kroilabergs län fu: ambitionen därfor att IT-infrasttulctur av god kvalitet ska bli tillgänglig for alla, A1L'l husMil 
ska på sikt h~ möjligheten ll,tt ansluta sig till fast br!':dband av god levalitet via fib~t cllet tekniker jämförbara meq 
fiber. På ruåpga hå)i i länet pågår xedan ett mycket aktivt arqete för att fåtverkliga dett~. Den tegiqn,ala 
bredbandsstnitegin ska ses som en kmp.pletterande länk i .dett~ arbete som kan ilgera vägvisare, underlätta 
samotdning och förstärka dct :gbda atbetc sotn kotn1m1ner och privata aktö.ter göt. 

Arbetet meci strategin, sorb pågår tilldet 2015, leds av Länsstyrelsen i Kronobetgs län och Region Kronoberg 
;gemensamt För .att tillvarata den kompetens pch engagemang i fi;ågall. som finns l.UQ.t öm i länet, hat '"i und~ 
:it:be~ets gång genomfött flera länsträffar och bjudit in till ett strategisl-t samtal med workshop och diskussioner 
på Residenset 1 Växjö. Vid det sttategisl~a samtalet beslutades att genomföra en .remissomgång under hösten föt 
attyttedigare föran]rra, förbättra od göra bredbandsstt;ategin l~änd. 

Under hösten kaminer bredbancisfrågoroa få ytterligare skjuts då ett .regerit;1gsbeslut gett regionf,'!n en utökad .tcili 
qch :t.ippdt~g att tillsätta en bre~pap.dskördinator som ska fungera som w ko1itaktpullict och. verka föt 
srunö:tclni.Qg och slitnarbete i dessa frågor. Bredban<issttategin utgör en Yiktig bas och utgångspunkt för detta 
uppdrag, varför vi ä.r ange).ägua och måna om att m en regional bredbandsstrategi på plats. Dessutom är det 
viktigt att K.rotiob~g kan vis~ ~PP eri. sa1illilan1lållen brcdbandsstt~tcgi gentemot EU fät g{!(lotnfötandet av 
Jandsbygdsprogrammet. Här kan konstateras att vi är ett av de sista lärien i budet som .ännu in t~ hat någo~1 
h.tedbap.<;ls~tmtegi. Våt: erfarenhet ät att bred samvetkan i övcrg1.:ipande frågor leder länet ftatnåt. Genom den,na 
remiss hru.· ni mäNghet att ge et syn på fårshget till ny bredbandsstrategi för I<tonql:l~rgs län. Vi bet et därför 
att bellimdia förslaget i era respektive organisationer så att vi under senare delen av hösten ba,r en 
b:tedbansstrategi pit plats tn.ed ~tet justallt p~ en sak: att stärka länets utveckling! 

Kristina Als~r Lahdsl1övding 

~emisstid är satt til! d~il 2 n(lv~mber i015. 

Bredbandsstrategin harvårt diarienummer. 341-3916-lS. 

Ftågor stäl1s till 
Johåri I(rulson, ha.ndläggaxe Lånsstyrclsen, 010- 223 73" 1Ö 
Allan Karlsson;. platierillgsdirektö.t: Lä11sstyrcls~; 010-223 74 25 
Ai.ldets Meljet, .fuillctio.nsledate Läri~styrels6:n, 010.,223 74 15 
Sven Petersson, Sa,mördnare, Region I<.tonoberg 0470-58 30 98 
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Ärende nr 12 

Bärbara datorer revisionen 
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1 l!)Tingsryds tv · kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

,,_ 
-:;:::::; 2015-11-02 

Justerare 

l~ 

§ 380 

Bärbara datorer revisionen 
Dnr 2015/506 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att revisorerna ges möjlighet att köpa in 
bärbar dator istället för surfPlatta till den eller de ledamöter som så 
önskar. 

2. Den ökade kostnaden tas inom befintlig budget för verksamheten. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett ökat behov av att ha bärbara datorer istället för Ipad. Skälen 
kan vara flera och variera utifrån behov. 

Kostnad Ipad har en kostnad på fyra år, 13 381 kr 
Kostnad bärbar dator på fyra år, 54 480 kr 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-10-21 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 380 

r.lTingsryds 
\:!:) kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@lingsryd.se 

2015-11-02 

TJÄNSTESKRNELSE 

2015-10-28 

Till Kommunstyrelsen 

Bärbara datorer till representanter inom politiken 

Förslag till beslut 
Att vid behov så har följande politiker möjlighet att ha bärbar dator istället för Ipad: 
inom revisionen. 

Att den ökade kostnaden tas inom befintlig budget för respektive verksamhet 

Sammanfattning 
Det finns ett ökat behov av att ha bärbara datorer istället för Ipad. Skälen kan vara flera 
och variera utifrån behov. 

Kostnad I p ad har en kostnad på fyra år, 13 3 81 kr 
Kostnad bärbar dator på fyra år, 54 480 kr 

1 (1) 

Tingsryds 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 

/01 

J1-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53 (59) ~Tingsryds 
t'k ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

[b 
4 

usterare 

§ 349 

Bärbara datorer till representanter inom politiken 
Dnr 2015/506 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Det har framkommit ett behov av att vissa politiker har bärbar da~or som 
arbetsredskap istället för surfplatta. Kommunchef La~la J eppsson lämnar 
förslag enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, Bärbara datorer till 
representanter inom politiken 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila J eppsson 

2015-10-08 94



~ r.'lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 

2015-03-24 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

Till Kommunstyrelsen 

Bärbara datorer till representanter inom politiken 

Förslag till beslut 
Att vid behov så har följande politiker möjlighet att ha bärbar dator istället för Ipad 
Ordförande i Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Bam- och Utbildningsnämnden, Sam
hällsnämnden, Kultur- och fritidsutskottet och Personalutskottet 
Kommunfullmäktiges presidium, Ledarrnöten i Revisionen samt Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Att den ökade kostnaden tas inom befintlig budget för respektive verksamhet 

Sammanfattning 
Det finns ett ökat behov av att ha bärbara datorer istället för Ipad. Skälen kan vara flera 
och variera utifrån behov. 

Kostnad Ipad har en kostnad på fyra år, 13 381 kr 
Kostnad bärbar dator på fyra år, 54 480 kr 

Kommunstyrelsen beslutar 2013-01-21 §5 att rekommendera nämnder och styrelser att 
införa läsplattor där uppdragen är av den omfattning att det är ekonomiskt lönsamt. Det 
rekommenderades att de skulle köpas till revisionen, presidiema i SoN, BoN och SBN 
samt att vruj e nämnd är ekonomiskt ansvarig för de kostnadema. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~T:ingsryds 
~kommun 

l~ Kommunstyrelsen 

~ 

Justc,nd~ 

SA~NTRÄDESPROTOKOLL 

2013-01-21 

Ks § 5 Dnr 2011/26 012 

Utredning om införande av läsplattor 

I oktober 2011 fick arbetsutskottets ledamöter och ersättare varsin läsplatta 
för läsning av kallelser och annan information. Kommunsekreterare Jörgen 
Wijk har utrett införandet och föreslår i samråd med !T-avdelningen att 
projektet fmisätter. Eftersom fi·amtagandet av en modell för läsplattor dröjer 
inom !T-samarbetet med Växjö kommun och den förmodligen innebär inköp 
av ett annat fabrikat av läsplattor, föreslås kommunstyrelsen rekommendera 
nämnder och styrelser att införa läsplattor där det är ekonomiskt lönsamt. 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterare Jörgen Wijks utredning om införande av 
Läsplattor, 2012-12-13 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 365, 2012-12-17 

Under kommunstyrelsens sammanträde framställs följande yrkanden: 

Mikael Andersson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag, samt 

att inköp av läsplatta görs till de tre ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen 
som ännu inte har en sådan. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

9 

att rekommendera nämnder och styrelser att införa läsplattor där uppdragen är 
av den omfattningen att det är ekonomiskt lönsamt, 

att rekommendera att läsplattor kan köpas in till revisionen och till presidier 
för samhällsbyggnadsnärnnden, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, 

att fi·amhålla att varje nämnd är ekonomiskt ansvarig för alla de kostnader 
som hör ihop med ett eventuellt införande, samt 

1\1 
Utdragsbestyrkande 2 O 13 _O 1 _ 2 3 
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r:.:lTingsryds 
~kommun 

\~ Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2013-01-21 

Ks § 5 Dnr 2011/26 012 

att inköp av läsplatta görs till de tre ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen 
som ännu inte har en sådan. 

Exp: 
Samtliga nämnder och styrelser 
IT -avdelningen 

Utdragsbestyrkande 

q;L·1 
q"" /V 

10 
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Ärende nr 13 

Sammanträdestider för 
Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2016 

99



S~ANTRÄDESPROTOKOLL 23 (37) ~Tingsryds 
~kommun 

[_1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 381 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 
Dnr 2015/529 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt nedan. 

2015 
2015-12-14 

2016 
AU 2016-01-18 (hör ihop med KS i februari) 
KS 2016-01-11 

AU 2016-02-01 (hör ihop med KS i februari) och 2016-02-22 (hör ihop med 
KS i mars) 
KS 2016-02-15 

AU 2016-03-07 (hör ihop med KS i mars), 2016-03-21 (hör ihop med KS i 
april) och tisdag 2016-03-29 (hör ihop med KS i april) 
KS 2016-03-14 

AU 2016-04-18 (hör ihop med KS i maj) 
KS 2016-04-11 

AU 2016-05-02 (hör ihop med KS i maj), 2016-05-09 (hör ihop med KS i 
juni) och 2016-05-23 (hör ihop med KS i juni) 
KS 2016-05-16 

AU 2016-06-13 (hör ihop med KS i augusti) 
KS tisdag 2016-06-07 

AU 2016-08-08 (senarelagt så att AU beredning är 2016-08-01 -hör ihop 
med KS i augusti), 2016-08-22 (hör ihop med KS i september), 
KS 2016-08-15 

AU 2015-09-05 (hör ihop med KS i september) och 2016-09-19 (hör ihop 
med KS i oktober) 
KS 2016-09-12 

~~ 
l 
Utdragsbestyrkande 

f) 
~ 
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r:.:l Tingsryds 
\)~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37) 

4' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 381 forts. Dnr 2015/529 006 

AU 2016-10-03 (hör ihop med KS i oktober), 2016-10-24 (hör ihop med KS 
i november) och 2016-10-31 (hör ihop med KS i november) 
KS 2016-10-17 

AU 2016-11-07 (hör ihop med KS i december) och 2016-11-21 (hör ihop 
med KS i december) 
KS 2016-11-14 

AU 2016-12-12 (hör ihop med KS i januari 2017) 
KS 2016-12-05 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-10-20 
Kommunstyrelsen§ 249, 2015-10-12 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-09-24 

l Utdragsbestyrkande 
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l) 
Bilaga Ks Au § 381 2015-11-02 jo( 

~ l!JTingsryds TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

·J!!{· kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 2015-09-24 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se Till fullmäktiges presidium 
och kommunstyrelsens ordförande 

Förslag på sammanträdesdagar för KSAU, KS och KF 2016 

Utgångspunkter för förslaget är: 

• Sammanträdesdagar är företrädesvis måndagar. 
• Sammanträdesdagarna för fullmäktige förläggs till sista måndagen i månaden. 

(Förutom vid påsk, då det rorläggs till tisdagen istället): 
• Fullmäktige i juni läggs något tidigare så att de sammanträdesfria veckorna är 

sex till antalet. 
• Fullmäktige i december läggs något tidigare på grund av julledigheter. 
• På grund av utrymme för justering och utskick är det som regel två veckor mel

lan sammanträdena som följer på varandra (KS innan KF samt "sista" AU innan 
KS). Detta leder till att vissa måndagar hålls både ett sammanträde för AU och 
ett för KF. 

• Fullmäktige beslutar om sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsen om sina 
och arbetsutskottets. 

December 2015 
Ett extrainsatt KSAU hålls 2015-12-14 december (hör ihop med KS i januari). (Kom
munstyrelsens ordförande avser att ställa in AU 2015-12-07). 

Januari 
A U 2016-01-18 (hör ihop med KS i februari) 
KS 2016-01-11 
KF 2016-01-25 

Februari 
AU 2016-02-01 (hör ihop med KS i februari) och 2016-02-22 (hör ihop med KS i mars) 
KS 2016-02-15 
KF 2016-02-29 

Mars 
AU 2016-03-07 (hör ihop med KS i mars), 2016-03-21 (hör ihop med KS i april) och 
tisdag 2016-03-29 (hör ihop med KS i april) 
KS 2016-03-14 
KF tisdag 2016-03-29 

April 
AU 2016-04-18 (hör ihop med KS i maj) 
KS 2016-04-11 
KF 2016-04-25 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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Maj 
AU 2016-05-02 (hör ihop med KS i maj), 2016-05-09 (hör ihop med KS i juni) och 
2016-05-23 (hör ihop med KS i juni) 
KS 2016-05-16 
KF 2016-05-30 

Juni 
AU 2016-06-13 (hör ihop med KS i augusti) 
KS tisdag 2016-06-07 
KF 2016-06-20 

Augusti 
AU 2016-08-08 (senarelagt så att AU beredning är 2016-08-01 -hör ihop med KS i 
augusti), 2016-08-22 (hör ihop med KS i september), 
KS 2016-08-15 
KF 2016-08-29 

September 
AU 2015-09-05 (hör ihop med KS i september) och 2016-09-19 (hör ihop med KS i 
oktober) 
KS 2016-09-12 
KF 2016-09-26 

Oktober 

2(2) 

AU 2016-10-03 (hör ihop med KS i oktober), 2016-10-24 (hör ihop med KS i novem
ber) och 2016-10-31 (hör ihop med KS i november) 
KS 2016-10-17 
KF 2016-10-31 

November 
AU 2016-11-07 (hör ihop med KS i december) och 2016-11-21 (hör ihop med KS i de
cember) 
KS 2016-11-14 
KF 2016-11-28 

December 
AU 2016-12-12 (hör ihop med KS i januari 20 17) 
KS 2016-12-05 
KF 2016-12-19 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

Tingsryds 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 
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Ärende nr 14 

Arbetsprocess budget 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (37) ~Tingsryds 
"'\ ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 383 

Arbetsprocess budget 2017 
Dnr 2015/587 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

l. Kornmunfullmäktige ska årligen fastställa budget, skattesats och 
kommunövergripande mål för budgetåret i september månad året 
fore budgetåret. 

2. Arbetsprocess för årsbudget 2017 fastställs enligt protokolls bilaga. 

3. Nämndemas sammanträdesdatum ska anpassas till den fastställda 
arbetsprocessen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Riktlinjer for budget och redovisning, antagna av fullmäktige 
2015 -l 0-26, ska kommunstyrelsen fastställa anvisningar för budgetarbete, 
vilket bl. a innefattar att fastställa arbetsprocess och tidsplan for 
budgetarbetet. I riktlinjerna anges bl. a att fullmäktiges budgetbeslut ska 
fattas senast i september månad och att nämnderna ska fastställa 
internbudget senast i november månad. Hantering av budget for helägda 
kommu.nala foretag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv, vilka är under 
ornarbetning inom ramen för arbetet i Hållbar ekonomi. 

Fullmäktige har under många år tillbaka fastställt budgeten i juni månad 
med undantag for valår (november) samt för innevarande år (då fullmäktige 
fastställde budgeten i oktober). Förslaget i denna skrivelse innebär att 
budgetprocessen förändras så att fullmäktige hädanefter fastställer budgeten 
i september månad året före budgetåret. 

En senareläggning av fullmäktiges budgetbeslut bedörns kunna ge följande 
positiva effekter: 

• bättre process, ordningsföljd och underlag för inriktningsdebatt och 
kommunövergripande mål genom att inriktningsdebatten kan 
senareläggas till mars månad och därmed ha årsredovisningarna som 
underlag. 

• bättre och järnnare arbetsbelastning över året på både 
kommunövergripande nivå och förvaltningsnivå, vilket bl. a ger 
förutsättningar för kvalitetsutveckling av budgetunderlagen 

l Utdragsbestyrkande 
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l:iJ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 
g 

Justerare 

§ 383 forts. Dnr 2015/587 041 

• minskad osäkerhet på både kommunövergripande nivå och nämndnivå, 
t ex för skatte- och befolkningsprognos samt innevarande års 
verksamheter och kostnader. 

En negativ effekt av senarelagt budgetbeslut är att tiden för verkställande av 
beslutet minskar, d v s det blir kortare tid för att genomföra och nå 
eventuella verksamhets- och kostnadseffekter som förändringar i 
budgetbeslutet kan innehålla. 

De positiva effekterna bedöms sammantaget överstiga de negativa. Således 
föreslås att fullmäktigebeslut om budget, skattesats och 
kommunövergripande mål fattas årligen i september månad. 

I förslag till ägarpolicy och ägardirektiv för kommunens helägda bolag har 
föreslagits en budgetprocess som överensstämmer och är samordnad med 
detta förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsprocess för årsbudget 2017 (bilaga). 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 383 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsforvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-11-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-10-29 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsprocess för budget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1(2) 

l) Kommunfullmäktige ska årligen fastställa budget, skattesats och kommunövergripande mål 
för budgetåret i september månad året före budgetåret. 

2) Arbetsprocess får årsbudget 2017 fastställs enligt protokolls bilaga. 

3) Nämndernas sammanträdesdatum ska anpassas till den fastställda arbetsprocessen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Riktlin j er för budget och redovisning, antagna av fullmäktige 2015-10-26, ska kommun
styrelsen fastställa anvisningar för budgetarbete, vilket bl a innefattar att fastställa arbetsprocess 
och tidsplan för budgetarbetet. 

I riktlinjerna anges bl a att fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad och att 
nämnderna ska fastställa internbudget senast i november månad. Hantering av budget for 
helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv, vilka är under omarbetning 
inom ramen för arbetet i Hållbar ekonomi. 

Fullmäktige har under många år tillbaka fastställt budgeten i juni månad med undantag för valår 
(november) samt för innevarande år (då fullmäktige fastställde budgeten i oktober). Förslaget i 
denna skrivelse innebär att budgetprocessen förändras så att fullmäktige hädanefter fastställer 
budgeten i september månad året före budgetåret. 

En senareläggning av fullmäktiges budgetbeslut bedöms kunna ge följande positiva effekter: 
• bättre process, ordningsfåljd och underlag får imiktningsdebatt och kommunövergri

pande mål genom att imiktningsdebatten kan senareläggas till mars månad och därmed 
ha årsredovisningarna som underlag. 

• bättre ochjämnare arbetsbelastning över året på både kommunövergripande nivå och 
förvaltningsnivå, vilket bl a ger förutsättningar för kvalitetsutveckling av budgetun
derlagen 

• minskad osäkerhet på både kommunövergripande nivå och nämndsnivå, t ex för skatte
och befolkningsprognos samt innevarande års verksamheter och kostnader. 

En negativ effekt av senarelagt budgetbeslut är att tiden för verkställande av beslutet minskar, 
d v s det blir kortare tid för att genomföra och nå eventuella verksamhets- och kostnadseffekter 
som förändringar i budgetbeslutet kan innehålla. 
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2(2) 

De positiva effekterna bedöms sammantaget överstiga de negativa. Således föreslås att fullmäk
tigebeslut om budget, skattesats och kommunövergripande mål fattas årligen i september må
nad. 

I förslag till ägarpolicy och ägardirektiv för kommunens helägda bolag har föreslagits en bud
getprocess som överensstämmer och är samordnad med detta förslag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av ekonomiavdelningen vid kommunledningsförvaltningen efter avstäm
ning med bl a kommunstyrelsens ordförande. Synpunkter har inhämtats från bl a förvaltningse
konomerna. 

Beslutsunderlag 
Arbetsprocess för årsbudget 2017 (bilaga). 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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\} 
~Tingsryds 
\!J kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Arbetsprocess för årsbudget 2017 

Datum 

1912 

9 feb (ti) 

lO feb (on) 

29mars (ti) 

Informationsdag l* 

Ev Uppfdljning informationsdag l ** 
(genomfors vid behov) 

Inriktningsdebatt KF 

4 april (må), ca KF p: preliminära kommunövergripande mål20 17 

28 april CCG fårslag arbetsramar. 

2 maj (må) KSAU forslag arbetsramar. 

16 maj (må) KS beslut arbetsramar 

24aug 

31 aug (on) 

5 sept (må) 

5 sept (må) 

12 sept (må) 

26 sept (må) 

30nov 

Sista dag får nämndsbeslut budget enligt fastställd arbetsram 

Utskick material inför infodag 2 
Informationsdag 2 * 

KSAU forslag budget 2017-2019 inkl skattesats och mål 

KS fårslag budget 2017-2019 inkl skattesats och mål 

KF beslut budget 2017-2019 inkl skattesats och mål 

Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast. 

Kommentar 

Heldag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 
om verksamhet och ekonomi bokslut 2015, 
prognos 2016 samt förutsättningar och behov 
2017-2019. 

Halvdag (f.m.). Dialog om prioriteringar, mål 
och resurser budget 2017. 

Kopplas till Fullmäktiges styrkort 

Nämndsbeslut ska föregås av MBL § 11. 

Halvdag (e.m). Totalläget samt resp förvalt
ning/ftg redovisning av budgetförslag. 

Beslutet ska föregås av MBL § 11. 

*Deltagare infonnationsdagar: KS, nämndernas presidier, KF presidium, småpartier, företagen, förv.chef + tj.män 
* * Deltagare: ksau, nämndernas presidier, förvaltningschefer. 

Nämndemas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt infdr inriktningsdebatt 29 
mars, KS beslut om arbetsramar 16 maj samt KS fårslag till budget 12 september. 

KSAU kan komma att kalla till extra budgetmöten om de ekonomiska fårutsättningarna fårändras väsentligt under 
processens gång. 

Förkortningar: KF-kommunfullmäktige, KFp-kommunfullmäktiges presidium, KS~kommunstyrelsen, KSAU-kommunstyrelsens arbetsut
skott, CCG=centrala chefsgruppen 
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Ärende nr 15 

Protokoll från 
Tillgänglighetsrådet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~~kommun 

{ / Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-19 

Justerare 

§ 363 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
Dnr 2015/318 748 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts lorslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2015-09-15 redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 2015-09-15. 

l Otdragsbestyrkande 

11 (15) 

/) 
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Bilaga Ks Au § 363 2015-10-19 

TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Tisdag den 15 september 2015, kl. 10.00-12.00 

Närvarande Kenneth Görtz, kommunstyrelsen, ordförande i TR 
Carl-Henrik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden 
Ingrid Persson, DHR 
Britt-Louise Bemdtsson, Tingstydsbostäder 
Ann-Cbristin Johansson, socialnämnden 
Wivi-Anne Månsson, NHR 
Anders Brodin, FUB 
Gunde Gustafsson, HRF 
Gunilla Svensson, barn- och utbildningsnämnden 

Övr deltagande Jörgen Wijk 

Utses att 
justera 

Justeringens 
plats och tid 

Ordforande 

Justerande 

sekreterare 

Gunde Gustafsson 
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TR § 13 Val av justerare 
Gunde Gustafsson väljs som justerare. 

TR § 14 Föregående mötes protokollläses 

Föregående mötes protokollläses av ordförande Kenneth Görtz. Rättelse görs vad gäller 
paragraf 11 så att det står rökforbud. Efter ändring sänds protokollet ut igen. 

TR § 15 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och nämndrepresentanter 

Gunilla Svensson, barn- och utbildningsnämnden, informerar om ett väntande underskott i 
den egna nämnden. 

Britt-Louise Berndtsson, Tingsrydsbostäder, informerar om att Örnen är fårdigbyggd och alla 
äldre har flyttat in. Både tids- och budgetramar hålls. En strategisk diskussion ska hållas i 
Tingsrydsbostäder om var de ska uppföra nya lägenheter. 

Gunde Gustafsson, HRF, har en fråga som kom upp i 4istriktsstyrelsen. Det är ett års väntetid 
på audionomen, samtidigt som vårdgarantin anger att det maximalt ska ta 90 dagar for ett 
forsta besök. HRF undrar hur det går ihop. 

Britt-Louise Berndtsson, som också är ledamot i regionstyrelsen, säger sig vara medveten om 
att kön är lång. Centerpartiet har lämnat in skrivelse om detta, som formodligen kan 
behandlas vid sammanträde i oktober månad. Hon uppger att vårdgarantin anger att patienten 
ska få kontakt med vårdcentralen dag l, maximalt ska behöva vänta 7 dagar for ett besök i 
primärvården, sedan maximalt 90 dagar för en första tid for bedömning, därefter ytterligare 
max 90 dagar innan behandling påbörjas. Akutfall tas emot omgående. För barn har 
vårdgarantin kortare intervall. 

Anders Brodin, FUB, undrar hur länge har det funnits daglig verksamhet i Tingsryds 
kommun? Kan det vara 1965? 
Frågan överlämnas till socialnämndens ledamot Marie Fransson, som f'ar svara vid nästa 
möte. 

Carl-Hemik Henmalm, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, uppger att nämnden håller 
på att utforma ett gestaltningspro gram. 

TR § 16 Arbetet med tillgänglighet vid bygg- och miljöavdelningen 

Anette Andersson, bygg- och miljöchef samt Jörgen Nilsson, byggnadsinspektör, medverkar 
vid Tillgänglighetsrådet 

Anette anger att avdelningen inte har någon aktiv uppsökande tillsyn, utan agerar på 
inkommande klagomål och nybyggnation ·då plan- och bygglagen (P BL) samt Bo verkets 
byggregler (BBR) styr. 
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l~ 
/ Om det är fråga om enkelt avhjälpta hinder, styr HIN 3 (BFS 2013:9- HIN 3; Boverkets 

föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmännaråd (2011:13) om avhjälpande av 

enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser) 

Ett konkret exempel som förvaltningen nyligen handlagt gäller en restaliraug i kommunen, där 
rampen för rullstolar och dylikt är får brant och saknar sidostöd. Lutning är l :6, men ska 
enligt norrner vara l: 12. Samhällsbyggnadsnämnden ska alltid föra diskussioner om vad som 
är rimligt att kräva av en fastighetsägare och hänsyn tas bland annat till den kostnad som en 
ombyggnation innebär. Nämnden har i det aktuella fallet beslutat att det inte är rimligt att 
påtvinga fastighetsägaren ytterligare åtgärder. Det finns inte heller utrymme på platsen att 
förlänga rampen, eftersom ett elskåp är i vägen och en trottoar tar vid. De avvaktar om 
ärendet kommer att överklagas. 

Om det är fråga om en ombyggnation av trappa har andra kommuner bedömt att det är enkelt 
avhjälpta hinder om trappan är lägre än 50 cm. Över den gränsen är det inte enkelt avhjälpta 
hinder. 

Nyligen har de också haft ett ärende där ett hus genomgår en mycket omfattande renovering. 
Då ställer plan- och bygglagen krav på att toaletten i nedre plan ska vara 
tillgänglighetsanpassad. En privat fastighetsägare som renoverar sitt hus är ofta inte medveten 
om att tillgänglighetsanpassningar kan behöva göras (trots att fastighetsägaren själv eller 
dennes familj saknar sådana behov av anpassningar.) 

De informerar även om att avdelningen håller på att ta fram ett skyltpro gram. Där beaktas 
frågor som hur man ska förhålla sig till gatupratare vilka kan påverka synskadades 
framkomlighet. 

TR § 16 Övriga frågor 

Wivi-Anne Månsson, undrar om Tillgänglighetsrådet kan besöka Örnen. Det beslutas att 
rådet, om möjligt, ska hålla sitt nästa möte den 20 november vid Örnen. 

Gunde Gutafsson informerar om att HRF med hjälp av SKL och hörcentralen har arrangerat 
en hörselombudsutbildning får offentliga institutioner. Nu har de privata institutionerna hört 
av sig med en förfrågan om en liknande utbildning för deras del. 

Anders Brodin har en ide om att kommunen skulle kunna anordna en dag då alla föreningar 
får möjlighet att visa upp sig. Man skulle till exempel kunna arrangera lagtävlingar i löpning 
där både företag, föreningar och kommunala representanter kan delta. Föreningarna skulle 
kunna anordna lotterier och hålla i servering och därigenom få in pengar till sin verksamhet. 

Kenneth Görtz säger att han ska ta med sig frågan. Han för samtal med en projektanställd vid 
Tingsryd United, vilka eventuellt har tänkt bjuda in tillgänglighetsföreningar till ett liknande 
arrangemang. 

Gunilla Svensson, undrar hur lå.11g handläggningstid det är för ps.rkeringstillstånd. 

Carl-Henrik Henmalm, ordförande i sarnhällsbyggnadsnämnden, säger att personen i fråga 
måste ha ett läkarintyg, men sedan går det ganska fort. Handläggare är Ola Karlsson. 
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l{ 
~ En diskussion kommer upp diir flera av rådets ledamöter uppger att det har blivit mycket 

svårare att få parkeringstillstånd. 

Carl-Henrik Henmalm, säger att han ska ta med sig frågan till fårvaltningen. 

Kenneth Görtz och Jörgen Wijk informerar om att en tänkt övrig fråga, presentation av fårslag 
på ny organisering av folkhälso arbetet, får kommuniceras skriftlig istället. 
Tillgänglighetsrådet kornmer formellt att få yttra sig om detta fårslag i en rernissrunda. 
Ärendet behandlas vid nästa möte får Tillgänglighetsrådet 
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Ärende nr 16 

o • 

Aterrapportering av 
kurser och konferenser 

117



118



Ärende nr 17 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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