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Ansökan om borgen 
Tingsryds AlF 
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Ärende nr 4 

Internbudget för 
Kommunstyrelsen 2016 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 10 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

l~ 

§ 399 

Internbudget för kommunstyrelsen 2016 
2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer internbudget för kommunstyrelsen 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har ställt samman förslag till internbudget 2016. 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2016 for kommunstyrelsen 2016 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 399 2015-11-23 

InterU1lbudget 2016 

Sammanfattning Internbudget 2016 KlF 

Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 

Viktigare prioriteringar i verksamheten samt förändringar i 2016 års internbudget sammanfattas nedan: 

ÖVergripande prioriteringar 2016 
• Den rådande flyktingsituationen internationellt, nationellt och lokalt förväntas bestå och öka 

ytterligare under 2016, vilket kommer att kräva fortsatt mycket hög prioritet på 
integrationsverksamheten under året 

• I övrigt kommer förvaltningens fokus till stor delläggas på att slutfåra utredningsarbete samt 
beslutsfattande i uppdraget Hållbar ekonomi. Målsättningen är att politiska ställningstaganden i 
alla delar ska genomföras senast i samband med beslut om budget 2017, vilken fastställs i 
september månad 2016. Efter politiska beslut ftilj er verkställande av besluten. 

Förändringar och prioriteringar i verksamheten · 
• Integrationssamordningen permanentas i enlighet med tidigare beslut och :flyttas från 

informationsavdelningen till utvecklingsavdelningen. 
• Fokus på ett tydligt näringslivsperspektiv, även inom områdena landsbygdsutveckling och 

besöksnäring. 
• strategiskt utvecklingsarbete i medborgarsamverkan med lokala utvecklingsgrupper m :fl. 

• Fortsatt arbete med utvecldingsprojekten nationalpark, DestinationAsnen och Sydostleden. 
• Tydligare fokus på möjlig projektutveckling. 
• Informationssäkerhetsprojekt inom ramen får säkerhetssamordnarens budget och ev ytterligare 

med från bl a MSB. 

• Fortsatt hög belastning på överförmyndarverksamheten, med stort inflöde av ensamkommande 
barn samt ytterligare lagkrav på verksamheten vad gäller bl a framtagande av utbildningar for 
ställforeträdare. 

• Fortsatt utveckling av Sydarkivera, där fler medlemmar är på väg in, vilket i sin tur bör kunna 
påverka medlemsavgiften i positiv riktning. 

• Feriearbeten kommer att erbjudas alla feriesökande ungdomar bosatta i Tingsryds kommun och 
som går fårsta och andra året på gymnasiet 

• En översyn och uppgradering av kommunens grafiska profil och visuella identitet kommer att 
genomfåras. 

• En handlingsplan har tagits fram för vidareutveckling av medborgarkontoret får attytterligare 
förbättra service och tillgänglighet får kommunens invånare, näringsidkare m :fl. 

• Fortsatt implementering av ny policy och riktlinjer för inköp och upphandling. 

• Inftirandeprojekten för nytt P A-system respektive ekonomisystem slutfårs och avslutas under 
våren. Efter projektavslut kommer fortsatt arbete behövas med införande och utveckling av 
ytterligare :funktioner, moduler och rutiner. 

• Genom omfördelning av befmtlig budget och befmtliga -tjänster skapas utrymme får tjänst som 
koncernekonom hos ekonomiavdelningen, med inriktning mot redovisning (Tufab, 
Industristiftels en), integrationsekonomi samt målstyrning. 

• Påhöljande av upphandling av nytt diarie- och ärendehanteringssystem. 

• För att säkerställa it-dri:ften kommer en översyn och utbyte av viss nätverksutrustning att ske. 
Ä ven arbete med syfte att säkerställa it-säkerheten kommer att genomfåras. 

e Byte av telefonioperatör sker under våren. Upphandling har skett i samverkan med Växjö och 
Uppvidinge kommuner. 

e Införande av identitetshantering för säker och effektiv automatiserad kontohantering (IT). 
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Internbudget 2016 

KLF 

Budget2015 Budget2016 

11 Kommunledningsförvaltning -
(tlrr) 

Intäkter 
Kostnader 

110· Kommunchef 
Intäkter 
Kostnader 

2290 Övrig kommungemensam verksamhet 
N ettakostnader 

111 Kansliavdelningen 
Intäkter 
Kostnader 

0110 Kommunfullmäktige 
N ettakostnader 

0120 Kommunstyrelsen 
Nettokostnader 

0122 Kultur- och fritidsutskott 
Nettokostnader 

0123 Personalutskott 
Nettokostnader 

0180 Valnämnd 
N ettakostnader 

0410 Politisk administration 
N ettakostnader 

0420 Överförmyndarverksamhet 
N ettakostnader 

1310 Samhällsbetalda transporter 
Nettokostnader 

2140 Kommunarkiv 
N ettakostnader 

2270 Kansliadministration 
N ettakostnader 

2 

-16 331 
56 452 
40 12.1 

-20112 
61068 

-144 -144 
1500 1681 

1356 1537 

-2 472 -2 085 
17 646 17 807 

928 978 

1989 2 031 

137 137 

54 54 

23 23 

971 986 

1321 1535 

o o 

415 721 

870 947 

2015-11-20 
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Internbudget 2016 

KLF 

Budget2015 

2390 Övrig gemensam verksamhet 
Nettokostnader 186 

4010 Administration kultur och fritid 
N ettakostnader 1291 

4110 Samlingslokaler 
N ettakostnader 675 

4120 Stöd till föreningar 
Nettokostnader 1370 

4211 Stöd till studieförbund 
N ettakostnader 400 

4212 Stöd till SISU Idrottsutbildarna 
N ettakostnader 100 

4213 Stöd till kulturföreningar 
Nettokostnader 350 

4240 Konst- och utställningsverk 
N ettakostnader 40 

4410 Idrottsanläggningar 
Nettokostnader 3 161 

4420 Badanläggningar 
N ettakostnader 394 

4440 Friluftsleder och naturreservat 
Nettokostnader 260 

5920 Administration säkerhetsarbete 
N ettakostnader 191 

7730 Konsumentrådgivning 
N ettakostnader 48 

112 Utvecklingsavdelningen 
Intäkter -392 
Kostnader 4 758 

2290 Övrig kommungemensam verksamhet 
Nettokostnader 

2361 strategiskt arbete hållbarhet 
Nettokostnader 

3 

681 

539 

Budget2016 

20 

802 

973 

1370 

400 

100 

350 

40 

3172 

435 

409 

216 

23 

-3 352 
7037 

488 

559 

2015-11-20 

7



t( 
~ Interltlbu.dget 2016 

I~ F 

3910 Arbete åt utomstående 
N ettakostnader 

5200 Näringslivsfrämjande åtgärder 
N ettakostnader 

5300 Turistverksamhet 
N ettakostnader 

5320 Stöd turistverksamhet 
N ettakostnader 

5600 Landsbygdsutveckling 
N ettakostnader 

5620 Inflyttningsarbete 
N ettakostnader 

8210 Integrationsverksamhet 
N ettakostnader 

113 Ekonomiavdelningen 

Intäkter 
Kostnader 
l Nettokostriad er 

2210 Ekonomiadministration 
N ettakostnader 

3910 Arbete åt utomstående 
N ettakostnader 

........... ·,,.·.: 

114 Personalavdelningen 

Budget2015 

o 

747 

866 

754 

760 

19 

o 

-1193 
6253 

5 060 

o 

Budget2016 

o 

662 

892 

307 

758 

19 

o 

-1 859 
7264 

5 405 

o 

Intäkter -23 -92 
Kostnader 9 836 9 593 

2230 Personaladministration 
N ettakostnader 5 870 6 218 

2310 Personalbefrämjande åtgärder 
N ettakostnader 2 030 l 810 

2351 Omplaceringstjänster 
N ettakostnader 1195 895 

8410 Arbetsmarknadsåtgärder 
Nettokostnader 718 578 

4 

... 

'l 
2015-11-20 

~ 
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Internbudget 2016 'l 
? 

Budget2015 Budget2016 

116 Informationsavdelningen 

Intäkter -12107 -12 580 
Kostnader 16459 17 686 
l Nettokostnader 4352 51061 

2120 Medborgarkontor 
N ettakostnader 1664 2348 

2130 Intern service 
N ettakostnader 944 954 

2161 Central !T-verksamhet 
N ettakostnader o o 

2330 Gemensam information och marknadsföring 
N ettakostnader 1744 1804 

KLF 
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Kommunstyrelse (KLF) 
E-ijänster och !T-stöd 
Centrala IT -investeringar 
Inventarier och övrigt 

!Summa kommunstyrelse 

Specifikation investeringar 2016 KLF 

E-tjänster och /T-stöd 
P A-/Lönesystem 
Ekonomisystem 
Ärendehanteringssystem ( uppstart) 
E-ijänster (uppstart) 
Summa 

Centrala /T-investeringar 
Inköp av datorer 
IT -plattform 
Förnyelse nätverk 
Telefoni (anateller) 
FIM 
Summa 

6 

Budget 

2016 

3 000 

2150 

150 

5 300 

1 500 

500 

500 

500 

3 000 

1 200 
100 

150 

200 

500 

2150 

Plan 

2017 

3 000 

1 800 

150 

4950 

Plan 

2018 

3 000 

2150 

150 

5 300 

Plan Summa 
2019 invest. 

3 000 12 000 

2 000 8100 

150 600 

5150 20 700 
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Ange förvaltning/bolag. 
Under rubriken V araltjänst anger ni det som enligt budget planeras att införskaffas samt 
de avtal som används inom er förvaltning som löper ut under 2016/2017. 

I Belopp anges värdet, budgeterat/beräknat. 
Nuvrande avtal går ut: ange när i tiden. avtalet går ut. 
Ansvarig inom förvaltning/bolag. Ange även vem som är ansvarig på förvaltningen/bolaget 

Ange f"drvaltning/bolag: Kommunledningsförvaltningen 

2016-05-09, men kommer 
Okänt då vi precis är i ett l sannolikt inte hinna 

under2016. 

'""M<"""'""""" ... •• ".~.r.==·~=<~ ... = ... = ... -=-=·="="="= .. =··=· .. =============================== 

\\--t: 
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Ärende nr 5 

Rutin för 
ekonomisk rapportering från 
nämnder och styrelser 

13



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 11 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 400 

Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och 
styrelser 
Dnr 2015/599 049 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen fastställer Rutin för ekonomisk rapportering från 
nämnder och styrelser enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunledningsförvaltningen ska lämna närmare anvisningar till 
förvaltningarna och företagen avseende upprättandet av rapporterna. 

3. Nämnder, styrelser, förvaltningar och företag ska senast 31 januari 
2016 fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen 

4. Kommunstyrelsen bjuder in nämnder och styrelser för en diskussion 
om fördelning av ansvar med anledning av fullmäktiges antagna 
budgetreglemente. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har ställt samman förslag till Rutin för ekonomisk 
rapportering från nämnder och styrelser. Rutinen bygger på fullmäktiges 
nyligen antagna budetreglemente (KF§ 165, 32015-10-26). 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-11-13 
Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser 
Kommunfullmäktige§ 165, 2015-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsen bjuder in nämnder och styrelser för en diskussion om 
fördelning av ansvar med anledning av fullmäktiges antagna 
budgetreglemente. 

l Utdrag,;bestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 400 2015-11-23 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsforvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-11-13 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

l) Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser fastställs enligt protokolls bi
laga. 

2) Kommunledningsf'örvaltningen ska lämna närmare anvisningar till förvaltningarna och före
tagen avseende upprättandet av rapporterna. 

3) Nämnder, styrelser, förvaltningar och företag skasenast 31 januari 2016 fastställa egna ruti
ner för ekonomisk rapportering inom den egna organisationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt riktlinjer för budget och redovisning, antagna av fullmäktige 2015-10-26, ska kommun
styrelsen fastställa rutiner för den ekonomiska rapportering från nämnder och styrelser (utöver 
delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt 

Nuvarande rutin 
Enligt nuvarande rutiner lämnar förvaltningarna ekonomisk månadsrapport till kommunstyrel
sen vid ca 5-6 tillfållen per år (utöver delårsrapport och årsredovisning). I denna rutin har 
snabbhet och fårskinformation prioriterats. FÖr att rapporten ska vara aktuell och innehålla 
fårska siffror har rutinen därför byggt på att förvaltningen, ej nämnden, lämnar rapporten till 
kommunstyrelsen. Det innebär att prognos baserat på månadens redovisning har lämnats till 
kommunstyrelsen månaden efter, vilket innebär att rapporten lämnats in ca l 0-15 kalenderdagar 
efter månadsslutet Det har dels inneburit svårigheter för förvaltningen att hinna väga in progno
ser från underliggande nivåer i organisationen och dels att nämnderna har fått del av prognoser
na först efter det att de presenterats för kommunstyrelsen. Vidare innebär rutinen att ärendet inte 
hinner behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott samt inte heller kommit med i kallelseut
skicket till kommunstyrelsen (rapporten har lagts ut på hemsidan fredagen före kommunstyrel
sens sammanträde). 

Syfte med rapportering 
En viktig del i de nyligen antagna riktlinjerna för budget och redovisning är att nämndernas 
budgetansvar samt kraven på åtgärder vid avvikelser har förtydligats betydligt. Då komplette
ringsbudgetarna har tagits bort är det nu tydligt att nämnderna har fullt ansvar för både verk
samhet och ekonomi utifrån fullmäktiges budgetbeslut. Därmed förtydligas också kommunsty
relsens roll till att, som kommunallagen föreskriver, leda och samordna samt ha uppsikt över 
nämndernas verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsens huvudsakliga uppgift är att ha 
uppsikt över att mål för verksamhet och ekonomi uppnås. Kommunstyrelsen ska således bevaka 
att riktlinjerna för budget och redovisning följs, d v s att nämnderna vidtar åtgärder om avvikel-

1 
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ser mot fastställda verksamhetsmål eller budget prognostiseras. Däremot är det inte kommunsty
relsen, utan nämnderna, som har ansvar för vad som görs, d v s vilka åtgärder som vidtas. 

Förslag 
Förslaget till ny rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser (bilaga) innebär att 
antalet tillfållen för rapportering minskas till två stycken utöver de båda delårsrapporterna. För
slaget innebär vidare att det är nämnderna, inte förvaltningarna, som lämnar rapporterna till 
kommunstyrelsen, d v s politisk behandling i nämnderna ska ske innan rapporten skickas till 
kommunstyrelsen. Detta är särskilt angeläget eftersom nämnderna i och med de nya riktlinjerna 
har fullt budgetansvar med ansvar för att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser mot budget 
eller verksamhetsmåL 

Förslaget bedöms sammantaget rörstärka riktlinjernas intentioner om nämndernas förtydligade 
ansvar för verksamhet och ekonomi i form av budgetansvar och krav på åtgärder vid avvikelser. 

ÖVrigt 
Enligt Riktlinjer för budget och redovisning ska nämnder och f'örvaltningar fastställa egna ruti
ner för ekonomisk rapportering inom den egna organisationen. Detsamma bör gälla styrelserna 
och företagen. I dessa rutiner bör en tätare rapportering fastställas j ämfdrt med nämnder och 
styrelsers rapportering till kommunstyrelsen. 

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 
Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser (bilaga). 

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

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2 
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Bilaga 

Rutin för ekonomisk rapportering från nämnder och styrelser 

Nämnder och styrelser ska till kommunstyrelsen rapportera ekonomi och verksamhet enligt denna rutin. 
Rapporteringen syftar till att möjliggöra kommunstyrelsens skyldighet att leda och samordna förvaltning
en av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämndemas och bolagens verksamheter (kommu
nallagen 6 kap l §). Utöver nedan angivna rapporter gäller också inlämnande av nämndsberättelse/års
redovisning efter budgetårets slut, vilka behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 
månad året efter budgetåret. 

Nämnder 

KS samman
träde i 

April 

Juni 

Oktober 

December 

Innehåll 

Ekonomi 

Ekonomi och 
verksamhetsmål 

Ekonomi och 
verksamhetsmål 

Ekonomi 

Dokument 

Ekonomisk rapport 

Delårsrapport l 

Delårsrapport 2 

Ekonomisk rapport 

Syfte 
Uppsiktsplikt 
• Uppsikt att budget efter

följs 
• Uppsikt att riktlinjer för 

budget och redovisning 
efterföljs (att åtgärder vid
tas vid avvikelser) 

• Uppsikt att mål uppnås 
och budget efterföljs 

• Uppsikt att riktlinjer för 
budget och redovisning 
efterföljs (att åtgärder vid
tas vid avvikelser samt att 
vidtagna åtgärder följs 
u p) 

• Uppsikt att mål uppnås 
och budget efterföljs 

• Uppsikt att riktlinjer för 
budget och redovisning 
efterföljs (att åtgärder vid
tas vid avvikelser samt att 
vidtagna åtgärder följs 
upp) 

• Uppsikt att budget efter
följs 

• Uppsikt att riktlinjer för 
budget och redovisning 
efterföljs (att åtgärder vid
tas vid avvikelser samt att 
vidtagna åtgärder följs 
upp) 

Leda och samordna 
• Underlag för arbete med 

budgetramar och rambe
slut 

• Underlag för budgetar
bete och budgetbeslut 

• Underlag för totalpro
gnos i delårsrapport 

• Underlag för totalpro
gnos i delårsrapport 

• Underlag för bokslutsar
bete 

Kommunstyrelsen kan vid behov besluta om ytterligare rapportering från nämnderna. 

styrelser (helägda bolag och stiftelser) 

KSsamman
träde i 

Juni 

Oktober 

Innehåll Dokument 

Ekonomi och Delårsrapport l 
verksamhets-
mål/uppdrag 
enligt ägardirektiv 

Ekonomi och Delårsrapport 2 
verksamhets-
målluppdrag 
enligt ägardirektiv 

Syfte 
Uppsiktsplikt 
• Uppsikt att mål, 

uppdrag och budget 
uppnås och efterföljs 

• Uppsikt att åtgärder 
vidtas vid avvikelser 
samt att vidtagna åt
gärder följ s upp 

• Uppsikt att mål upp
nås och budget efter
följs 

• Uppsikt att åtgärder 
vidtas vid avvikelser 
samt att vidtagna åt
gärder följs upp 

Leda och samordna 
• Underlag för bud

getarbete och bud
getbeslut 

• Underlag för total
prognos i delårsrap
port 

• Underlag för total
prognos i delårsrap
port 

• Underlag för kon
cernredovisning 

Kommunstyrelsen kan vid behov besluta om ytterligare rapportering från styrelserna. 
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Ärende nr 6 

Handlingsplan för 
intern kontroll 2016 
inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 ' "P 

Justerare 

lv\J 

§ 398 

Handlingsplan för intern kontroll 
Dnr 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fOrslag till beslut 

Kornmunstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 
2016 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde" 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kornmun ska nämnderna 
med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) 
årligen upprätta en handlingsplan för den interna kontrollen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal riskbilder som skulle 
kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV -analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen har ett kontrollmål föreslagits för granskning i 2016 
års interna kontroll. Utöver detta kontrollmål finns även det 
kornmunövergripande kontrollmålet med. I bifogat förslag till handlingsplan 
finns kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificerade 
i tabell l. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kanslichef Gara Lorfalk, 2015-11-04 
Handlingsplan för intern kontroll 2016 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde inklusive tabell l och 2. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

2015-11-23 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2015-11-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för intern kontroll 2016 inom kommunstyrelsens verksam
hetsområde 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer bifogad "Handlingsplan för intern kontroll 2016 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde" 

Beskrivning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna med ut
gångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV -analys) årligen upprätta en 
handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV
analys på dessa. 

Utifrån ROV -analysen har ett kontrollmål föreslagits för granskning i 2016 års interna 
kontroll. Utöver detta kontrollmål finns även det kommunövergripande kontrollmålet · 
med. I bifogat förslag till handlingsplan flnns kontrollmålen och beskrivning av hur 
kontrollen ska ske specificerade i tabell l. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchefen 
Kanslichefen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-p ost/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~T:ingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

1 (1) 

Beslutad 2015-xx-xx 

Handlingsplan för intern kontroll 2016 inom kommunstyrelsens verksam
hetsområde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 
Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kornmunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kornmunstyrelsen för beslut. Kornmunlednings
förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar: kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, 
informationsavdelningen, personalavdelningen samt utvecklingsavdelningen. 

Varje avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 
. som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet, samt utför en risk- och väsent
lighetsanalys. Samtliga avdelningars risk- och väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan 
i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp (KLCG) under ledning av kornmunchefen. 
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen föreslår KLCG de kontrollområden för årets 
interna kontroll som ska med i denna handlingsplan och som sedan fastställs av kom
munstyrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kornmu
nens övergripande sarnordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra 
kontrollen för respektive kontrollmål (kontrollansvariga) tas fram av förvaltningen och 
diskuteras/fördelas sedan av den kornmungemensamma samordnings gruppen. 

Kontrollmål 
Kornmunstyrelsen har i beslut 2015-10-12, på förslag från centrala chefsgruppen (CCG) 
fastställt ett (l) övergripande kontrollmål som samtliga nämnder och styrelser ska ta 
med i sin handlingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
ett (l) kontrollmål, specifikt för kommunstyrelsens verksamhet inom kornmunlednings
förvaltningen valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell] 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns samtliga riskbilder med som tagits upp för bedömning av kornmunstyrelsen i 2015 
års interna kontroll. A v tabellen framgår också på vilka grunder som kornmunstyrelsen 
har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx} 

f ax 
0477 313 00 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

22



\r 
Tabell l 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontro·l!- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- öch Kontrollmoment/metod Kontroll- Klart 
o:mrådle väsentlighets- ansvarig senast 

analys 
5/K - ROV -. -

Kommunöver ripande kontrollmål 
Säkerställande att kommunens 4/2,5 lO Kontrollera att det finns rutiner för att säkerställa att MatsIngolf 2016-05-31 
'tiänstegarantier uppfylls 1j änstegarantierna uppfylls? (BUF) 

Nämnden/styrelsens egna kontrollmål 
Störningar uppstår i verksamhet vid 3/3 9 Kontrollera att det finns rutiner för att säkerställa att Föreslaget 2016-08-31 

Frånvaro längre frånvaro hos personal verksamheten kan upprätthållas på åtmmstone en Lena Willman 
grundläggande nivå trots personals frånvaro under en (BUF) alt. Jan-
längre tid. Olof Ohlsson 

(SBF) 
- -

S = Sannolikhet K= Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 
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Tabell2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll
område 

Riskbild för rutin/arbetsmoment l Risk- och vä- l Bedömningsgrunder för prioritering 

Kommunöverf(ripande kontrollmål 
säkerställande att ~änstegarantierna 
följs. 

Nämnden/styrelsens ef(na kontrollmål 
Ekonomi l Utbetalningsrutin - utbetalningar till 

egna konton eller liknande. 

sentlighets-
ana!Y_s 

S/K l ROV 

4/2,5 10 

2/3 6 

Tjänstegarantierna finns för att öka kommunens förtroende 
bland allmänheten. Detta förutsätter dock att tjänstegarantierna 
är kända för allmänheten samt att det finns konkreta möjlighet
er för kommunen att uppfylla dem, genom t. ex. antagna rutiner 
m.m. Även inom organisationen behöver tjänstegarantierna 
vara kända av alla som ska tillämpa dem. Sannolikt är fallet 
inte så idag, då inga åtgärder har vidtagits för att "marknads
föra" tjänstegarantierna. 

Om garantierna inte är kända för medborgarna eller anställda 
kan det medföra att kommunmedborgare går miste om t.ex. 
ekonomisk kompensation de kan ha rätt till i de fall där sådan 
ges eller att kommunen inte återkopplar vid brist att uppfylla 
det vi garanterar. Konsekvensen bedöms som tämligen liten ur 
ekonomisk synpunkt, men kan bli påtaglig ur ett förtroendeper
spektiv. 

Utbetalningsrutinerna ska i alla delar, till rimlig grad, säkerställa 
att ingen person ensam kan hantera en utbetalning så att möj
lighet inte finns t ex till utbetalning till egna konton. Detta rör 
alla former av utbetalningar, t ex betalfiler, löner, utanordningar 
och kontoinsättningar. 

Konsekvensen av fel i denna rutin är alltid minst kännbar eller 
allvarlig. Rutinen har granskats vid intern kontroll 2008 utan 
anmärkning. Detta tillsammans med de centraliserade utbetal
ningsrutinerna gör att sannolikheten f n för fel bedöms som 
relativt låg. 

Till hand
lingsplan 
ja l nej 

Ja 

Kontrolleras 
2015 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
S/K ROV 

Personal Bristande behörighetsrutiner 2/3 6 Sannolikheten att den mänskliga faktorn på grund av bristande Kontrolleras 
rutiner gör misstag är ganska stor. Det är även också större 2015 
chans att behörighetsändringar görs på olika sätt utan fast-
ställda rutiner. 

Konsekvenserna kan bli allvarliga om fel behörigheter tilldelas 
l 

till någon med högre behörigheter eller något som är sekre-
l tessbelagt Det kan även bli kännbara konsekvenser om inte 
l dessa högre behörigheter avslutas på rätt sätt. 
l 

Ärende- Deadline för inlämning av handlingar 3/2 6 Det är vanligt förekommande att handlingar och ärenden inte Nej 
hantering inför sammanträden l au-beredning kommer in i tid före au-beredning, oftast tas ändå dessa ären-

den med på föredragningslistan eller som ett extra ärende di-
rekt på sammanträdet. Ärendet hinner inte beredas. 
Skulle det hållas hårt på "stopptiden" - att försent inkomna 
handlingarna fick vänta till nästa sammanträde - skulle det få 
konsekvenser som fördröjda beslut vilket kan drabba 3:e man. 
Remissärenden från myndigheter kan yttrandetiden gått ut för 
innan beslut fattats. 

Även kompletterande handlingar till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige kan komma in sent så de inte kommer med 
ut i kallelsen, utan får delas ut på sammanträdet eller läggas i 
mapparna till kommunfullmäktige. 
Fel beslut kan fattas om komplett beslutsunderlag saknas. 
Ofta görs extra kallelseutskick-vilket kan utgöra en stressfak-
torför personalen runt kallelserna. 

Ärendehan- Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks 2/3 6 Det är viktigt att besluten i arbetsutskottet, kommunstyrelsen Nej 
te ring eller Kf) och kommunfullmäktige tas i rätt instans. Beslut som fattas i fel 

instans kan bli ogiltiga om detta uppmärksammas. 

'" 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
Sf:K ROV 

Det kan bli ekonomiskt kännbart för kommunen om icke giltiga 
beslut verkställs, t ex ingångna avtal (t ex försäljningar, köpe-
avtal) , godkännande av ekonomiska medel, godkännande av 
byggnationer, organisationsförändringar/tillsättande av tjänster, 
deltagande i projekt m.m. 

Registrering/ Inkommande e-post som borde regi- 3/2-3 7,5 Det är viktigt att handlingar som kan betraktas som allmänna Nej 
diarieföring streras/diarieföras lämnas utan åtgärd registreras/förs in i diariet för att de lättare ska kunna hittas och 

för att ha god ordning på handlingarna. Inkommen e-post som 
Arbetsmomentet bedöms lämpligt kan utgöra allmän handling eller allmänna handlingar som 
som kommunövergripande kontrolfmål kommer via e-post är inget undantag från denna registrerings-
år 2017 plikt. Att inte registrera e-post som utgör allmän handling kan 

innebära bl.a. att offentlighetsprincipen åsidosätts genom att 
det t.ex. inte framgår att en allmän handling finns hos kommu-
nen. Resultatet kan bli att allmänhetens och tillsynsmyndighet-

l 

ers möjligheter till insyn i verksamheten går förlorade. 
l 

överklaganden som inkommer via e-post och inte registre- l 

ras/diarieförs blir svåra att bedöma huruvida de inkommit inom l 

lagstadgad överklagandetid om det inte framgår vilket datum l 

som handlingen inkommit. Konsekvensen kan vara att över- l 

klagandet kan komma att avvisas av en domstol. 
! 

En risk som kommunen måste räkna med utifrån ovan nämnda 
konsekvenser är att eventuella skador som kan uppstå för den 
enskilde kan resultera i en skadeståndstalan mot kommunen , 
framför allt för ekonomisk skada. Risken att personlig skada 
skulle uppstå bedöms däremot som mycket liten. 

! 

Frånvaro Störningar uppstår i verksamhet vid 3/3 9 Kommunledningsförvaltningens verksamhet utgörs av olika Ja 
längre frånvaro hos personal kompetenser där var och en i personalen har sina speciali-
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''" Sammanstäilning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
5/K ROV 

serade uppgifter. Detta gör det svårt att gå in och täcka för 
varandra vid frånvaro, exempelvis semester eller sjukdom. 
Sannolikheten att störningar ska uppstå i verksamheten om 
någon i personalen är frånvarande en längre tid är därför på-
taglig då det inte kan förutsättas att personal utan vidare kan 
träda in för varandra. 

Eftersom kommunledningsförvaltningen bistår så många av 
kommunens verksamheter och även allmänheten kan konse-
kvenserna vid en längre bortavaro bli kännbar. Det kan t.ex. 
handla om ansökningar som blir liggande eller hålltider som 
överskrids. 

Övriga Arbetsmoment/rutiner med ROV-
poäng under 6 

lnfo/IT Bristande behörighetsrutiner Det kan få ~onsekvenser om fel behörigheter tilldelas. Det kan 
även få konsekvenser då någon slutar eller byter befattning om 
inte detta meddelas till IT. 

Behörighetsrutinerna har förbättrats och en blankett som ska 
användas av chefer när någon börjar eller slutar alternativt att 
en ljänst förändras. Dessa rutiner kommer att implementeras 
före årsskiftet 2015/2016. 

Styrande Kännedom om kommunens styrande Hur kända är de policydokument som gäller för kommunled-
dokument dokument 

-- --
ningsförvaltningens verksamhet och hur_efterfQij~de? ____ _ 

'" 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
S/K ROV 

Risken är att dokumenten inte är kända/aktualiserade och där-
för inte efterföljs. Detta kan ge en fel bild av kommunen och 
dess verksamhet. 

Arkiv Brandsäkerhet i kommunarkivet Brandspjället i dörren till kommunarkivet klarar av 60 minuters 
brand. standard nuförtiden är spjäll som klarar 120 minuter. 
Om det börjar brinna utanför arkivet kan allt material i arkivet 
förstöras. Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som 
låg, däremot kan konsekvensen bli tämligen kännbar om brand 
skulle inträffa. 

lnfo!IT Dataförlust av större väsentlig data Konsekvenserna vid en större dataförlust kan bli allvarliga då 
flera verksamheter inte har tillgång till arbetsrelaterat material 
och blir "stillastående" under åtgärdstiden. 

Ny serverplattform och backup-lösning har installerats 

lnfo/IT Obehörig i !T-enhetens lokaler Konsekvensen om känslig information kommer i orätta händer 
kan bli kännbar beroende på hur informationen används. 

lnfo/IT E-posttjänsten är otillgänglig Konsekvenserna om e-posttjänsten inte är tillgänglig skulle 
efter en viss tid bli kännbar för verksamheterna då detta är en 
av kommunikationsvägarna mot medborgarna och andra ex-
terna kontakter. Tidsberoende. Redundans finns mellan Växjö-
Tingsryd-Lessebo 

lnfo/IT Brand i serverrum Antändligt material som ligger i serverrummet samt brister i 
städning är en hög riskfaktor. Brand i serverrummet får allvar-
liga konsekvenser. 

lnfo/IT Virusangrepp Konsekvenserna vid ett virusangrepp kan bli kännbart för verk-
-
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
S/K ROV 

samheterna då isolering och driftstopp av verksamhetssystem 
(server/klient) kan ske under åtgärdstiden. 

Kommunen följer de virusprogram som Växjö har. 

lnfo!IT Telefonisystem ur funktion Konsekvensen kan bli kännbar då kommunikation via fast tele-
foni används av de flesta verksamheterna idag. Sannolikheten 
för avbrott har minskat efter uppgradering av telefonisystem. 

Mbk skrivaren går sönder innan en viktig Tar längre tid att trycka i andra skrivare och hinner ej bli klar i 
kallelse ska tryckas. tid att skickas till ledamötena. 

Ny skrivare är på väg att installeras. Det går att skriva ut på 
andra skrivare alternativt köpa in ~änsten från tryckeri. 

Mbk Hemsida och intranät havererar Besökare kan inte ta del av information och service från hem-
sidan. Samma gäller personal som använder intranätet. En ny 
hemsida har implementerats under 2104. 

Mbk Posten kommer inte iväg Fördröjning av post, speciellt berörs a-post och annan post 
som måste komma iväg snabbt. 

Det finns ersättare som kan hjälpa till att skicka iväg posten. 

Rehabilite- Bristfälliga eller för sena åtgärder till Vi har rutiner och ett rehab-system där allt dokumenteras, så 
ring sjukskriven medarbetare sannolikheten är inte så stor. 

Kompetens- Bristfällig eller för lite utbildning till Central kompetensutveckling beslutas av CCG alternativt PU. 
utveckling organisationen Innan beslut tas diskussionerna på flera nivåer. 

Utbetalning e Felaktig lönesumma utbetalas Finns rutiner för ovanstående. Sannolikheten är inte så stor. 

~" 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2016 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och vä- Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område sentlighets- lingsplan 

analys ja l nej 
S/K ROV 

av löner, e Utbetalning av lön till eget eller 
reseräkning- felaktigt konto 
ar och arvo- e Medarbetare avslutas inte i löne-
den systemet 

Körningar e Lönekörning kraschar Tekniken kan haverera, men det finns rutiner för det. Sårbarhet 

• Bankfil går ej iväg till bank har hanterats med rutiner och utbildning, men behandlas också 

• Arbetsuppgifter kan inte genomfö- i en annan punkt. 
ras pga sårbarhet vid frånvaro 

Uppgrade- Arbetsuppgifter kan inte genomföras Sårbarhet har hanterats med rutiner och utbildning, men be-
ring av sy- pga sårbarhet vid frånvaro. handlas också i en annan punkt. 
stem 

Pensioner e Felaktig pension utbetalas Rutiner finns för ovanstående. Sårbarhet har hanterats med 
e Felaktig pensionsfaktura betalas rutiner och utbildning, men behandlas också i en annan punkt. 

e Arbetsuppgifter kan inte genomfö-
ras pga sårbarhet vid frånvaro 

Utdatasys- Rapportuttaget från Impromptu have- Nytt PA-system håller på att implementeras 
te m et re rar 

S = Sannolikhet K= Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 
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Ärende nr 7 

Ansökan om medel 
från attraktivitetspotten för 
vidare utveckling av 

o 

Destination Asnen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (25) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

~ 

Justerare 

§ 401 

Ansökan om medel från attraktivitetspotten för vidare 
utveckling av Destination Åsnen 
Dnr 2014/590 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av fortsatt utveckling av 
Destination Åsnen. 

2. Medlen tas från attraktivitetsprogrammet 

Sammanfattning 

Genom attraktivitetsprogrammet har Tingsryds kommun möjlighet att bidra 
till en långsiktig utveckling och verksamhet för Destination Åsnen. 
Föreslaget bidrag avser dels att säkra pågående verksamhet och dels att 
medverka till finansiering av arbetet att ta fram en ny projektplan och 
ansökan om projektfinansiering för kommande år. Åtgärden bedöms vara 
till gagn för såväl näringsliv som andra aktörer i Åsnenområdet och 
uppfyller väl vision och mål i attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Destination Åsnen har under senare år arbetat aktivt och målinriktat för att 
bygga varumärket Destination Åsnen, fylla det med innehåll samt stötta och 
medverka till att utveckla besöksnäringen i området. Destination Åsnen 
drivs av en ideell förening och verksamheten finansieras i huvudsak genom 
projektmedel och kommunala insatser. 

Arbetet med Destination Åsnen är av största vikt för fortsatt utveckling av 
främst besöksnäringen i området runt Åsnen men påverkar i högsta grad 
attraktiviteten och lockar därmed besökare, till hela Tingsryds kommun. 

Destination Åsnen står i begrepp att ansöka om finansiering, bl a från 
nyligen bildade SydostLeader. Arbetet med projektansökan har inletts men 
medel från SydostLeader kan inte beviljas förrän i mars 2016. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från utvecldingschefEva Palmer, 2015-11-12 
Handlingsplan Destination Åsnen- fortsatt utveclding 

l JU 
l Otdrag,;bestyrkande 
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l (@Tingsryds 

2015-11-23 
:lo 1Ltj t.:;? o o'-1 f 

·J!{· kommun 
Kommunlednings

förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44152 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRlVELSE 

Datum 2015-11-12 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om medel från attraktivitetspotten för vidare utveckling av Desti
nation Asnen 

Förslag till beslut 
Att genom attraktivitetsprogrammet fmansiera fortsatt utveckling av projekt Destination 
Åsnen med 150 000 laonor. 

Sammanfattning 
Genom attraktivitetsprogrammet har Tingsryds kornmun möjlighet att bidra till en lång
siktig utveckling och verksamhet får Destination Åsnen. Föreslaget bidrag avser dels att 
säkra pågående verksamhet och dels att medverka till fmansiering av arbetet att ta fram 
en ny projektplan och ansökan om projektfinansiering för kommande år. Åtgärden be
döms vara till gagn får såväl näringsliv som andra aktörer i Åsnenområdet och uppfyller 
väl vision och mål i attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 
Destination Åsnen har under senare år arbetat aktivt och målinriktat för att bygga varu
märket Destination Åsnen, fylla det med innehåll samt stötta och medverka till att ut
veckla besöksnäringen i området. Destination Åsnen drivs av en ideell förening och 
verksamheten finansieras i huvudsak genom projektmedel och kommunala insatser. 

Arbetet med Destination Åsnen är av största vikt för fortsatt utveckling av främst be
söksnäringen i området runt Åsnen men påverkar i högsta grad attraktiviteten och lockar 
därmed besökare, till hela Tingsryds kommun. 

Destination Åsnen står i begrepp att ansöka om finansiering, bl a från nyligen bildade 
SydostLeader. Arbetet med projektansökan har inletts men medel från SydostLeader 
kan inte beviljas förrän i mars 2016. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Kommunledningsförvaltningens utvecldingsavdelning. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan Destination Åsnen - F ortsatt utveckling 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Destination Åsnen 

Utvecklingsa::~~ . ~ 

c~-~~ 
Eva Palmer - ~ 
Utvecklingschef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Eva Palmer 
0477 44152 

Eva.palmer@tingsryd .se 

Ärende: 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-11-11 

Till KSAU 

Handlingsplan Destination Asnen - Fortsatt ut
veckling 

1(2) 

Att genom attraktivitetsprogrammet fmansiera fortsatt utveckling av projekt Destination 
Asnen med 150 000 kronor. 

~· 

e~~ 
EvaPalmer 
Utvecklingschef 

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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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2015-06-15 2(2) 

Destination Asnen- Fortsatt utveckling 

År 2030 [ ... J är den välutvecklade besöksnä
ringen i ständig tillväxt. 

Kommunen ska arbeta för att stärka geogra
fiska varumärken så som Asnenområdet ... 

Destination Asnen har under senare år arbetat aktivt och målinriktat för att bygga varu
märket Destination Asnen, fylla det med innehåll samt stötta och medverka till att ut
veckla besöksnäringen i området. Destination Asnen drivs av en ideell förening och 
verksamheten fmansieras i huvudsak genom projektmedel och kommunala insatser. 

Arbetet med Destination Asnen är av största vikt för fortsatt utveckling av främst be
söksnäringen i området runt Asnen men påverkar i högsta grad attraktiviteten och lockar 
därmed besökare, till hela Tingsryds kommun. 

Genom attraktivitetsprogrammet har Tingsryds kommun möjlighet att bidra till en lång
siktig utveckling och verksamhet för Destination Asnen. Föreslaget bidrag avser dels att 
säkra pågående verksamhet och dels att medverka till finansiering av arbetet att ta fram 
en ny projektplan och ansökan om projektfmansiering för kommande år. A v administra
tiva orsaker utbetalas delar av beviljat bidrag till Destination Småland. 

Destination Asnen står i begrepp att ansöka om finansiering, bl a från nyligen bildade 
SydostLeader. Arbetet med projektansökan har inletts men medel från SydostLeader 
kan inte beviljas förrän i mars 2016. 

Åtgärden bedöms vara till gagn för såväl näringsliv som andra aktörer i Asnenområdet 
och uppfyller väl vision och mål i attraktivitetsprogrammet 

Kostnad: 

F ortsatt utveckling av projekt Destination Asnen, inklusive ny pro j ektplan, beräknas till 
150 000 kronor. 

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 8 

Ansökan omprojektmedel till 
Alm i' s tillväxtprogram INTE R 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 402 

Ansökan om projektmedel till Alm i' s tillväxtprogram INTER 
Dnr 2015/618 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av Almi' s 
tillväxtprogram INTER med totalt 60 000 kronor. 

2. Medlen tas från attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Almi driver ett tillväxtprogram för företag som vill växa internationellt. 
Programmet innehåller bl a en analys för de företag som deltar, där 
företagets vilja, ambition, styrkor och svagheter analyseras. Inom 
programmet genomförs också ett antal träffar och varje företag som deltar 
har tillgång till en individuell rådgivare från Almi/Enterprise Europe 
Network och Business Sweden. Utöver dessa organisationer medfinansieras 
projektet även av Region Kronoberg, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Ljungby kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun, 
Markaryds kommun och Tingsryds kommun. 

Medfinansiering och tidplan 
Programmet pågår under tre år med en total medfinansiering om 60 000 
kronor från Tingsryds kommun. 

Information och återkoppling 
Kommunstyrelsen informeras en gång per år om aktuell status för 
programmet. 

Bedömning 
Projektet överensstämmer väl med intentionerna i attraktivitetsprogrammet, 
såväl vision som mål. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschef Eva Palmer, 2015-11-11 
Handlingsplan Almi 's till växtprogram INTE R 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 402 2015-11-23 IVO 

~ (@Tingsryds 
~ · kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) ( 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-11-11 

Eva Palmer 
0477 441 52 

Eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om projektmedel till Almi's tillväxtprogram INTER 

Förslag till beslut 
Att godkänna medfinansiering av Almi's tillväxtprogram INTER med totalt 60 000 kro
nor. 
Att medlen härleds till attraktivitetsprogrammet 

Sammanfattning 
Almi driver ett tillväxtprogram för företag som vill växa internationellt. Programmet 
innehåller bl a en analys för de företag som deltar, där företagets vilja, ambition, styrkor 
och svagheter analyseras. Inom programmet genomförs också ett antal träffar och varje 
företag som deltar har tillgång till en individuell rådgivare från Almi/Enterprise Europe 
Network och Business Sweden. Utöver dessa organisationer medfinansieras projektet 
även av Region Kronoberg, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Ljungby kommun, 
Växjö kommun, Älmhults kommun, Markaryds kommun och Tingsryds kommun. 

Medfinansiering och tidplan 
Programmet pågår under tre år med en total medfinansiering om 60 000 kronor från 
Tingsryds kommun. · 

Information och återkoppling 
Kommunstyrelsen informeras en gång per år om alctuell status för programmet. 

Bedömning 
Projektet överensstämmer väl med intentionerna i attraktivitetspro grammet, såväl vision 
som mål. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Information från ALMI. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
ALMI Växjö/Elisabet Forslund 

c==~ 
EvaPalmer 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

" t 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

, 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44 152 

eva.palmer@tingsryd.se 

Ärende: 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-11-12 1(2) 

Till KSAU 

Handlingsplan: Näringsliv i utveckling 

Att godkänna medfmansiering av Almi' s tillväxtprogram INTER med totalt 60 000 lao
nor. 
Att medlen härleds till attraktivitetsprogrammet 

· - -~~
""'c--=;=va=P==::-~e=r-~\ 

litvecklingschef 

Handlingsplan: Ramprojekt "Näringsliv i utveckling" 

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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Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund 

2015-11-12 2(2) 

År 2030 har kommunen en god näringslivs
miljö, med hög sysselsättningsgrad, många fö
retag och entreprenörer. Den välutvecklade be
söksnäringen är under ständig tillväxt. 
År 2030 finns ett brett utbud av affårer och 
service i hela kommunen som tillgodoser hu
vuddelen av medborgarnas behov. Tingsryd är 
en attraktiv handelsort 

Kommunen ska förbättra näringslivsklimatet 
och rankas bland de l 00 bästa kommunerna i 
landet [ ... ] skapa förutsättningar för att be
söksnäringen ska kunna utvecklas i linje med 
den nationella strategin. 

Almi driver ett tillväxtprogram för företag som vill växa internationellt. Programmet 
innehåller bl a en analys får de företag som deltar, där företagets vilja, ambition, styrkor 
och svagheter analyseras. Inom programmet genomförs också ett antal träffar och varje 
företag som deltar har tillgång till en individuell rådgivare från Almi/Enterprise Europe 
Network och Business Sweden. Utöver dessa organisationer medfinansieras projektet 
även av Region Kronoberg, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Ljungby kommun, 
Växjö kommun, Älmhults kommun, Markaryds kommun och Tingsryds kommun. 

Medfmansiering och tidplan 
Programmet pågår under tre år med en total medfinansiering om 60 000 kronor från 
Tingsryds kommun. 

Information och återkoppling 
Kommunstyrelsen informeras en gång per år om aktuell status för programmet. 

Bedömning 
Projektet överensstämmer väl med intentionerna i attraktivitetsprogrammet, såväl vision 
sommåL 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 9 

Handlingsplan för 
samverkan kring utredning 
avseende 400 kW-ledning 

43



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) , 
wt/1 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 403 

Handlingsplan för samverkan kring utredning avseende 400 
kv-ledning 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen medfinansierar utredningen med 30 000 kr. 

2. Kostnaden tas från attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 
I forbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan 
avseende 400 kW-ledningen, har berörda parter kommit överens om att 
gemensamt finansiera konsult och utredningsarbete. Kostnaden är beräknad 
till30 000 kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånarna i Tingsryds kommun men 
samverkansprocessen i sig har både ett stort värde för den aktuella frågan 
men kan även visa sig värdefull i eventuella framtida frågor som gemensamt 
berör hela eller delar av nu involverade regioner, län, kommuner, privata 
organisationer och aktörer. 

Beslutsunderlag 
Se ovan refererade överenskommelse. 

l Utdragsbestyrkande 
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t; Bilaga Ks Au § 403 2015-11-23 

~ ~Tingsryds 
· kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-11-12 

Ev Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsplan för samverkan kring utredning avseende 400 kW-ledning 
Diariem: 

Förslag till beslut: 
Att medfinansiera utredningen med 30 000 kr. 

Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Bakgrund 
I förbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan avseende 400 kW
ledningen, har berörda parter kommit överens om att gemensamt finansiera konsult och 
utredningsarbete. 

Kostnad 
Kostnaden är beräknad till30 000 kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånarna i Tingsryds kommun men samverkansprocessen i sig 
har både ett stort värde för den aktuella frågan men kan även visa sig värdefull i eventu
ella framtida frågor som gemensamt berör hela eller delar av nu involverade regioner, 
län, kommuner, privata organisationer och aktörer. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Se ovan refererade överenskommelse. 

Nämndens/styrelsens beslut ska slåekas till 
Kommunledningsförvaltningen 

EvaPalmer 
Utvecklingschef 

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 

J~o --
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l .. ~ 
1ffmn~rycdl§ 
Ik®mmm!llim 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44 152 

Eva.palmer@tingsryd.se 

2015-11-12 1(2) 

Till KSAU 

Ärende: Handlingsplan för samverkan kring utredning av
seende 400 kW-ledning 

Diarienr: 

Förslag till beslut: 
Att medfmansiera utredningen med 30 000 kr. 

Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

-c~~ 
EvaPalmer ~ 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

46



Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2015-06-15 

För samverkan kring utredning av 400 kW
ledning 

2(2) 

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och 
moderna landsbygdskommun, mitt i en stark 
tillväxtregion [ ... ].Här finns engagerade med
borgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt förenings
liv [ ... ]. I Tingsryds kommun ska medborgaren 
vara i fokus. 

Saknas som strategi, men går väl in i den över
gripande visionens intentioner. 

I förbindelse med den kommun- och regionöverskridande samverkan avseende 400 kW
ledningen, har berörda parter kommit överens om att gemensamt finansiera konsult och 
utredningsarbete. 

Kostnad: 
Kostnaden är beräknad till 3 O 000 kronor per kommun. 

Bedömning 
Arbetet är värdefullt för invånarna i Tingsryds kommun men samverkansprocessen i sig 
har både ett stort värde för den aktuella frågan men kan även visa sig värdefull i eventu
ella framtida frågor som gemensamt berör hela eller delar av nu involverade regioner, 
län, kommuner, privata organisationer och aktörer. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 10 

Ansökan från 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
{TU F AB) 
om projektmedel till ramprojektet 
"Näringsliv i utveckling" 

49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) ~Tingsryds O 1,!9kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 404 

Ansökan från Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
(TUFAB) om projektmedel till ramprojektet "Näringsliv i 
utveckling" 
Dnr 2015/71 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner finansiering av Tufab's ramprojekt 
"Näringsliv i utveckling" med 830 000 kronor. 

2. Medlen tas från attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni 2015 
Kommunledningsförvaltningen i uppdrag ta fram förslag för att överföra 
attraktivitetsmedel tilllämpligt kommunalt bolag eller stiftelse (KsAu § 
230). 

Uppdraget har resulterat i en ansökan från Tufab AB om ett ramprojekt som 
fått namnet "Näringsliv i utveckling". Ramprojektet är kostnadsberäknat till 
830 000 kronor och har tydliga riktlinjer för hur beviljade medel kan 
användas för olika utvecklingsprojekt med koppling till näringslivsfrågor 
samt hur hanteringen av medlen ska organiseras. A v projektansökan framgår 
att samtliga beviljade medel öronmärks för användning i rampro j ektet. 

Tidplan 
2015-12-01-2016-12-31 

Information och återkoppling 
Tufab AB avser informera Kommunstyrelsen ramprojektets status i mars 
och september 2016 samt lämna en slutredovisning i februari 2017. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2015-11-12 

l Otdragsbestyrkande 

50



Bilaga Ks Au § 404 2015-11-23 
JVO lo 

"' l!J1ingsryds · kommun 
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) /0 ., 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2015-11-11 

Eva Palmer 
0477 44152 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsen 

Ansökan från Tingsryds Utvecklings- och Fastighets AB (Tufab) om pro
jektmedel till ramprojektet "Näringsliv i utveckling" 

Kommunstyrelsen beslutar 

Förslag till beslut: 
Att godkänna finansiering av Tufab 's ramprojekt "Näringsliv i utveckling" med 
830.000 kronor 
Att medlen härleds till attraktivitetsprogrammet 

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

Uppdraget har resulterat i en ansökan från Tufab AB om ett ramprojekt som fått namnet 
"Näringsliv i utveckling". Ramprojektet är kostnadsberäknat till 830 000 kronor och har 
tydliga riktlinjer för hur beviljade medel kan användas för olika utvecklingsprojekt med 
koppling till näringslivsfrågor samt hur hanteringen av medlen ska organiseras. A v pro
jektansökan framgår att samtliga beviljade medel öronmärks för användning i ram pro
jektet. 

Tidplan 
2015-12-01-2016-12-31 

friformation och återkoppling 
Tufab AB avser informera Kommunstyrelsen ramprojektets status i mars och september 
20 16 samt lämna en slutredovisning i februari 20 l 7. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tufab 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

c:P~· ~ 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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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Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44 152 

eva.palmer@tingsryd .se 

Ärende: 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2015-11-11 1(2) 

Till KSAU 

Handlingsplan: Näringsliv i utveckling 

Att godkänna fmansiering av Tufab's ramprojekt "Näringsliv i utveckling" med 
830.000 kronor samt 

Att medlen härleds till attraktivitetsprogrammet 

~~ 
EvaPalmer 
Utvecklingschef 

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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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Sammanfattning 

2015-11-11 2(2) 

Ramprojekt "Näringsliv i utveckling" 

År 2030 har kommunen en god näringslivs
miljö, med hög sysselsättningsgrad, många fö
retag och entreprenörer. Den välutvecldade be
söksnäringen är under ständig tillväxt. 
År 2030 finns ett brett utbud av affärer och 
service i hela kommunen som tillgodoser hu
vuddelen av medborgarnas behov. Tingsryd är 
en attraktiv handelsort 

Kommunen ska förbättra näringslivsklimatet 
och rankas bland de l 00 bästa kommunerna i 
landet [ ... J skapa förutsättningar för att be
söksnäringen ska kunna utvecklas i linje med 
den nationella strategin. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni 2015 Kommunledningsförvaltningen i upp
drag ta fram förslag för att överföra attraktivitetsmedel tilllämpligt kornmunalt bolag 
eller stiftelse (KsAu § 230). 

Uppdraget har resulterat i en ansökan från Tufab AB om ett ramprojekt som fått namnet 
"Näringsliv i utveckling". Ramprojektet är kostnadsberäknat till 830 000 kronor och har 
tydliga riktlinjer för hur beviljade medel kan användas för olika utvecklingsprojekt med 
koppling till näringslivsfrågor samt hur hanteringen av medlen ska organiseras. A v pro
jektansökan framgår att samtliga beviljade medel öronmärks för användning i rampro
jektet 

Bakgrund 
Tingsryds kornmun 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 medel kvar i attraktivitetsprogrammet medan det i budget 2016 inte finns några 
medel avsatta för projektutveckling. Samtidigt finns flera projekt planerade som av 
olika skäl inte kan genomföras förrän under 2016 och som saknar fmansiering. 

Tidplan 
2015-12-01-2016-12-31 

Information och återkoppling 
Tufab AB avser informera Kommunstyrelsen ramprojektets status i mars och september 
2016 samt lämna en slutredovisning i februari 2017. 

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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'" ~Tingsryds \;:!J kommun 
TJÄNSTESKRIVELSE 

/0 
1(1) ? 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Datum 2015-10-20 

Till Kommunstyrelsen 

Ansökan om attraktivitetsmedel till Ramprojekt "Näringsliv i utveckling" 

Bakgrund och sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni 2015 Kommunledningsförvaltningen i upp
drag ta fram förslag för att överföra attraktivitetsmedel tilllämpligt kornmunalt bolag 
eller stiftelse (KsAu § 230). 

Mot denna bakgrund ansöker Tufab AB hänned om ett ramprojekt med namnet "Nä
ringsliv i utveckling". Ramprojektet är kostnadsberäknat till 830 000 kronor och har 
tydliga riktlinjer för hur beviljade medel kan användas för olika utvecklingsprojekt med 
koppling till näringslivsfrågor samt hur hanteringen av medlen ska organiseras. Pro
jektmedlen öronmärks för användning inom ramprojektet 

Syfte och mål 
Syftet med ramprojektet Näringsliv i utveckling är att möjliggöra utrymme för projekt
utveckling under återstoden av 2015 samt under 2016. Målet är att 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 indi
rekt stimulera näringslivets utveckling och att bidra till kornmunens 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
ion och utvärdering, tidplan samt budget. Projekten ska slutredovisas senast tre månader 
efter projektslut Projektmedel kan sökas av föreningar och/eller motsvarande samman
slutningar samt av kommunala verksamheter. Enskilda företag kan inte söka. 

Organisation 
Aansökningar om projektmedel bereds av Kommunledningsförvaltningens utvecklings
avdelning. Tufab:s ordförande och VD beslutar i samverkan om godkännande eller av
slag av inkomna projektansökningar. Hanteringen säkrar snabba och effektiva beslut. 
All administration av pro j ektansölmingar sker inom ramen ordinarie verksamhet. 

Tidplan 
2015-12-01-2016-12-31 

Information och återkoppling 
Information om ramprojektets status lämnas till Kornmunstyrelsen i mars och september 

. Ram · ktet slutredovisas i februari 2017. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 11 

Avgiftsförändringar vid 
socialnämnden 2016 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 Il 
~ 

Justerare 

§ 405 

Avgiftsförändringar vid socialnämnden 2016 
20151596 706 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer följande avgifter från och med 2016-01-01 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag l lunch l Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, dvs följ ande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm l telefonkontakt 
Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 kr 
10 kr 

335 kr 

Enligt beslut :från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om 
avgiften inte höjs mer än konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte ökat 
de senaste åren, snarare tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. A v den 
anledningen ska fullmäktige fatta beslut om eventuella avgiftshöjningar 
inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av kostpriset beroende på ökade personalkostnader och 
ökade övriga kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. 
Kostnadsökningen uppgår till 6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tkr. 
Genomslaget blir dock inte så stort på grund av en marginell budgeterad 
volymminskning, netto blir kostnadsökningen ca 600 tkr. 

l AJ 
l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 17 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 /l 
~ 

Justerare 

forts. § 405 Dnr 2015/596 706 

Nämnden har, i budgetramarna, erhållit en kompensation inför 2016 för 
"köp och sälj" mot Kostorganisationen på 240 tkr beroende på ökade 
personalkostnader. Det betyder att nämnden behöver höja priset med 2,6% 
för att erhålla täckning för ökade kostnader av köpta tj ärrster från 
kostorganisationen. 

Samtidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgiftsutrymmet för 
brukarna minskar, dvs socialnämnden tappar intäkter i form av 
omvårdnadsav gifter. Det är dock svårt att beräkna hur detta slår i detalj. 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Timpriset är fastställt till325 kr för 2015. Timpriset föreslås 
höjas i nivå med kommunens generella antagande om att lönekostnaderna 
höjs med 3,1 %under 2016. Timpriset för 2016 blir då 335 kr. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 368, 2015-10-20 
Tjänsteskrivelse från Per Elmgren, ekonom, daterad 2015-10-12 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 405 2015-11-23 
/bot[; l !;'?6 

~Tingsryds 
~kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

}t? 

SAJv[MANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) 

2015-10-20 

§ 368 

Avgiftsförändringar 2015 
20151387 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kornmunfullmäktige att fastställa följande avgifter 
from 2016-01-01 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag l lunch l Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, dvs fdljande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm l telefonkontakt 
Tillfålliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 kr 
10 kr 

335 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höjda avgifter om 
avgiften inte höjs mer än konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte. ökat de 
senaste åren, snarare tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. A v den 
anledningen ska fullmäktige fatta beslut om eventuella avgiftshöjningar 
inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En interri höjning av kostpriset beroende på ökade personalkostnader och 
ökade övriga kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. 
Kostnadsökningen uppgår till 6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tk:r. 
Genomslaget blir dock inte så stort på grund av en marginell budgeterad 
volymminskning, netto blir kostnadsökningen ca 600 tkr. 

Utdragsbestyrkande 

20/S'- tO- 21 /2- l 

If 
~ 
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Tingsryds 
kommun· 

Socialnämnden 

Justerare 

.liv 

S~TRÄDESPROTOKOLL 9(23) 

2015-10-20 

Forts.§ 368/Dm 2015/387 $N 706 

Nämnden har, i budgetramarna, erhållit en kompensation inför 2016 för 
"köp och sälj" mot Kostorganisationen på 240 tkr beroende på ökade 
personalkostnader. Det betyder att nämnden behöver höja priset med 2,6% 
för att erhålla täckning för ökade kostnader av köpta ij änster från 
kostorganisationen. 

Sariltidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgiftsutrymmet för 
brukarna mfuskar, dvs nämnden tappar intäkter i form av 
omvårdnadsavgifter. Det är dock svårt att beräkna hur detta slår i detalj. 

Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris 
per timme. Tiropriset är fastställt till325 kr for 2015. Tiropriset föreslås 
höjas i nivå med kommunens generella antagande om att lönekostnaderna 
höjs med 3,1% under 2016. Tiropriset för 2016 blir då 335 kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Per Elmgren, ekonom, daterad 2015-10-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmälctige 

Utdrags bestyrkande 59



.201 s/,?,~"~}· ,SN '1-0 0 

r.lTingsryds 
\:!:)kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE- 1 (2) /( 

~ Socialförvaltningen 
Oqtum (20015-10-12) 

PerEimgren 
0477 44312 

per.elmgren@tingsryd.se 

Avgiftsförändringar 2016 

Förslag till beslut 

Till Socialnämnden 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter from 2016-
01-01 

Matabonnemang per månad (alla måltider) 
Middag l lunch l Matdistribution 
Frukost 
Kvällsmat 
Kaffe 

Timpris, dvs följande avgifter: 
Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 
Trygghetslarm l telefonkontakt 
Tillfålliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

Sammanfattning 

3 210 kr 
51 kr 
23 kr 
23 kr 
10 kr 

335 kr 

Enligt beslut från KF 2013 fastställer socialnämnden höj da avgifter om avgiften inte 
höj s mer än konsumentprisindex (KPI). Indexet har inte ökat de senaste åren, snarare 
tvärtom, KPI är idag lägre än det var 2011. A v den anledningen ska fullmäktige fatta 
beslut om eventuella avgiftshöjningar inför 2016. 

Beskrivning av ärendet 

En intern höjning av kostpriset beroende på ökade personalkostnader och· ökade övriga 
kostnader inom kostorganisationen genomförs inför 2016. Kostnadsökningen uppgår till 
6,49% vilket motsvarar drygt ca 800 tkr. Genomslaget blir dock inte så stort pga en 
marginell budgeterad volymminskning, netto blir kostnadsökningen ca 600 tkr. 

Nämnden har, i budgetramarna, erhållit en kompensation inför 2016 för "köp och sälj" 
mot Kostorganisationen på 240 tkr beroende på ökade personalkostnader. Det betyder 
att nämnden behöver höj a priset med 2, 6% för att erhålla täckning för ökade kostnader 
av köpta tjänster från kostorganisationen. 

Samtidigt innebär ökade priser för måltiderna att avgiftsutrymmet för brukarna minskar, 
dvs nämnden tappar intäkter i form av omvårdnadsavgifter. Det är dock svårt att be
rälma hur detta slår i detalj. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 
Tingsryd 

e-postlhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Vidare så är en del avgifter kopplade till förvaltningens självkostnadspris per timme. 
T im priset är fastställt till 3 25 kr för 20 15. Timpriset föreslås höj as i nivå med kommu
nens generella antagande om att lönekostnaderna höjs med 3,1 %under 2016. Timpriset 
för 2016 blir då 335 kr. 

Nuvarande taxor 2015 
Matabonnemang per månad (alla måltider) 

Middag l lunch l Matdistribution 

Frukost 

Kvällsmat 

Kaffe 

Timpris, dvs följande avgifter: 

Kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) 

Trygghetslarm l telefonkontakt 

Tillfälliga insatser enlig SoL tex ledsagning 
Bostadsanpassningsintyg 

PerBlmgren 
Ekonom 

3 120 kr 

50 kr 

22 kr 

22 kr 

10 kr 

325 kr 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

362 22 Tingsryd Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 12 

Motion om att 
digitalisera fullmäktige 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 

il' Kommunstyrelsens arbetsutskott 

:, 
2015-11-23 

Justerare 
.r,"'lJ V Y) 

l 

§ 397 

Motion om att digitalisera fullmäktige 
Dnr 2014/583 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 

inriktning att digitalisera fullmäktige. 

2. Kommunledningsförvaltningen får ett uppdrag att till 
kommunstyrelsen komplettera skrivelsen med information om 

upphandling av dokument- och ärendehanteringssystem. 

Beskrivning av ärendet 

Nuläge: 
För närvarande använder 30 politiker surfplattor. Hittillsvarande antal 
plattor är självfinansierade. Det beror på att de politiker som idag har 
surfplatta har sådana roller som medför många utskick (ledamöter i t ex. 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen, revisionen). 

Kostnadsberäkningför olika alternativ: 
Alternativ nuläge 220 000 kr 
Alternativ 2 395 000 kr 
Alternativ 3 320 000 kr 

Kostnader för alternativ nuläge rör tryckning, papper och porto för 
sammanträdeshandlingar till alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, 
samtliga nämnder och bolag. (Kostnad för de som redan idag har surfplatta 
är inte medräknad, eftersom den kostnaden anses som självfinansierad.) 
Alternativ 2. Alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder 
och bolag får surfplatta. Totalt 91 personer omfattas av detta alternativ, 61 
av dessa är tillkommande. 
Alternativ 3. Alla ordinarie och ersättare i samtliga nämnder och bolag får 
surfplatta. Totalt 77 personer, 47 av dessa är tillkommande. 

I kalkylen för alternativ 2 och 3 ingår: 
Kostnad för Ipad med en avskrivningstid på 4 år. 
Frakt, stöldmärkning och installation. 
Löpande kostnader: supportkostnad, mobilt abonnemang, kostnad för 
program gällande distribution, läsning och skrivande+ licens 
(Netpublicator). 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) ~Tingsryds 
}: ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 397 forts. Dm 2014/583 101 

F ör mer information se bilaga. 

Tidsåtgången för den personal som idag har hand om distribution av 
sammanträdeshandlingar bedöms vara likvärdig oavsett alternativ. En 
eventuell utökning av antalet plattor medför dock en större tidsåtgång får 
personal på IT -avdelningen. 

Följande föreslås gälla om politikerna väljer att utöka antalet 
surfplattor: 

• En eventuell utökning av antalet plattor finansieras av varje nämnd, 
bolag eller fullmäktige inom befintlig budgetram. I första hand 
finansieras en surfplatta av aktuell nämnd/bolag, i andra hand av 
kommunstyrelsen, i tredje hand av kommunfullmäktige. 

• Viktig utgångspunkt att politiker väljer system för distribution av 
handlingar; antingen papper eller plattor. Om beslutet blir att köpa in 
flera surfplattor, kommer tryckning av pappersexemplar att helt 
upphöra sånär som på några exemplar till allmänheten som besöker 
medborgarkontoret eller fullmäktiges sammanträde. Att ha dubbla 
system, både tryckning och distribution via surfplattor, kan inte 
betraktas som vare sig kostnadseffektivt eller rationellt. 

• En utökning av antalet plattor kan genomfåras tidigast l april2016. 
• I likhet med en av motionens intentioner kan det konstateras att det 

behövs en gedigen utbildningsinsats av både nya och gamla 
användare i samband med en eventuell utökning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-10-20 inkl bilaga. 
Bilaga från IT -avdelningen gällande olika inköpsalternativ 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 397 2015-11-23 ,,__. ~ 
~Tingsryds 
\:!:) kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) , 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2015-11-24 

Kommunstyrelsen 

Kompletterande tjänsteskrivelse - Förslag till svar på motion om att digita
lisera fullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en inriktning att digitali
sera fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Nuläge: 
För närvarande använder 30 politiker surfplattor. Hittillsvarande antal plattor är självfi
nansierade. Det beror på att de politiker som idag har surfplatta har sådana roller som 
medför många utskick (ledamöter i t ex. kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunsty
relsen, revisionen). 

Kostnadsberäkningför olika alternativ: 
Alternativ nuläge 220 000 kr 
Alternativ 2 395 000 kr 
Alternativ 3 320 000 kr 

Kostnader för alternativ nuläge rör tryckning, papper och porto för sammanträdeshand
lingar till alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag. (Kost
nad för de som redan idag har surfplatta är inte medräknad, eftersom den kostnaden 
anses som självfmansierad.) 
Alternativ 2. Alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag får 
surfplatta. Totalt 91 personer omfattas av detta alternativ, 61 av dessa är tillkommande. 
Alternativ 3. Alla ordinarie och ersättare i samtliga nämnder och bolag får surfplatta. 
Totalt 77 personer, 47 av dessa är tillkommande. 

I kalkylen för alternativ 2 och 3 ingår: 
Kostnad för Ipad med en avskrivningstid på 4 år. 
Frakt, stöldmärkning och installation. 
Löpande kostnader: supportkostnad, mobilt abonnemang, kostnad för system för digital 
distribution av sammanträdeshandlingar +licens (Netpublicator). 

(Se bilaga för mer information.) 

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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Tidsåtgång för personal 
Tidsåtgången för den personal som idag har hand om distribution av sammanträdes
handlingar bedöms vara likvärdig oavsett alternativ. En eventuell utökning av antalet 
plattor medför dock en större tidsåtgång för personal på IT -avdelningen. 

Inköp av system för digital distribution av sammanträdeshandlingar 
Det föreslås att ett inköp av system för digital distribution av sammanträdeshandlingar 
genomförs om en utökning sker. Det snabbare alternativet är att köpa in detta separat 
genom en direktupphandling (exempelvis Netpublicator). Alternativet är att införliva 
inköpet i den större upphandling av ärende- och dokumenthanteringssystem som påbör
jats. Enligt preliminär tidplan för projektet kan ett införande av sådant system ske tidig
ast hösten 2016, alternativt i början av 2017. 

Följande f<:ireslås gälla om politikerna väljer att utöka antalet surfplattor: 

• En eventuell utökning av antalet plattor finansieras av va:tje nämnd, bolag eller 
fullmäktige inom befintlig budgetram. I första hand finansieras en surfplatta av 
aktuell nämnd/bolag, i andra hand av kommunstyrelsen, i tredje hand av kom
munfullmäktige. 

• Viktig utgångspunkt att politiker väljer system för distribution av handlingar; 
antingen papper eller plattor. Om beslutet blir att köpa in flera surfplattor, kom
mer tryckning av pappersexemplar att helt upphöra sånär som på några exemplar 
till allmänheten som besöker medborgarkontoret eller fullmäktiges samman
träde. Att ha dubbla system, både tryckning och distribution via sur:fplattor, kan 
inte betraktas som vare sig kostnadseffektivt eller rationellt. 

• En utökning av antalet plattor kan genomföras tidigast l april2016. 
• I likhet med en av motionens intentioner kan det konstateras att det behövs en 

gedigen utbildningsinsats av både nya och gamla användare i samband med en 
eventuell utökning. 

Omvärldsbevakning av några närliggande kommuners användning 

Karlshamn och Växjö har surfplattor till fullmäktige, alla nämnder samt helägda bolag. 
Ljungby och Älmhult har surfplattor till fullmäktige och alla nämnder. Karlskrona har 
det för alla utom kultur- och fritidsnämnden och fullmäktige, medan Ronneby har plat
tor till enbart kommunstyrelsen. Leverantör av programvara varierar. Ibland är det upp
handlat som en del av dokument- och ärendehanteringssystem och ibland är det en leve
rantör av enbart distribution av handlingar till surfplattor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av kommunsekreteraren i samråd med informationschefen och 
kanslichefen. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Kostnad för lpad 

Frakt, stöldm, installation 

Summa engångskostn 

Löpande kostnader: 

Support/år 

Mobilt abonnemang 

Netpublicator månadsavgift+ licens 

Summa löpande kostn 

Avskrivning 4 år 

Inköpskostnad Netpublicator 20 000 kr 

KF porto 1000 g, 56 utskick 

KS porto 1000 g, 17 utskick 

SBN porto 500 g {125 s), 18 utskick 

SN porto 250 g {90s), 13 utskick 

BUN porto 250 g (60s), 3 utskick 

Jävsn porto 50 g (12 s), 3 utskick 

TEAB porto 50 g (15 s), 10 utskick 

TING BO porto 50 g (25 s) 10 utskick 

Tryckning schablon KF 70 ex 

Tryckning schablon KS 50 ex 

Trycking schablon SN 18 ex (30 färg, 60 sv v) 

Tryckning schablon SBN 28 ex (50 färg, 75 sv v) 

Tryckning schablon BUN 3 ex (10 färg, 50 sv v) 

Tryckning schablon TEAB 10 ex (15 sv v) 6 smtr 

Tryckning schablon jävsn 6 ex (4 färg, 8 sv v) 

Tryckning schablon TING BO 14 ex (5 f, 20 sv v) 

Summa porto och tryckning- nuläge 

Per ex. 

6085 

600 

1824 

1488 

Pergång 

3136 

952 

756 

364 

84 

21 

70 

70 

6000 

6000 

1150 

725 

72 

40 

17 

132 

19589 

91 ex 

553735 

54600 

165984 

135408 

90 000 

Årligen 

34496 

10472 

8316 

4732 

924 

231 

770 

700 

66000 

66000 

12500 

8000 

800 

250 

200 

1320 

215711 

Alternativ 2 Alternativ 3 '~ 77 ex 61 ytter!. plattor+ 47 ytter!. plattor 

468545 371185 285995 

46200 36600 28200 
407785 314195 

140448 111264 85728 
114576 90768 69936 
86 400 90000 86 400 

292032 242064 

101946,25 78548,75 

Kostnader nuläge, 220 000 kr 

Kostnader Alternativ 2, 395 000 kr 

Kostnader Alternativ 3, 320 000 kr 
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Skriva/Redigera 

o PDF Nates (App). 

Internetåtkomst 

o WiFi. 

o Alternativt via mobilnätet vid val/inköp av modell med 4G-modul(simkort krävs). 

Kommunicera 

o Webbmail till kommunens mail. 

o E-poståtkomst via inbyggd App. 

o Facebook, Twitter m.m. 

Säkerhet/backup 

o Extern Gratis Molntjänst för backup, iCioud, Dropbox, Google Drive 

Print 

o Möjligt via Specifika AirPrint skrivare. 

Support/Service 

o Finns viss kunskap lokalt på IT, men mer resurser+ rutiner behövs för bästa support. 

Utbildning 

o En enklare utbildning kan hållas i egen regi. 

o Extern utbildare på plats kan vara ett alternativ. 

Sektretess 

o Vid backup till molntjänst så bör ej en Gratistjänst användas för känslig information! 

o Säkerhets-/Lösen-kod bör användas på enheten så att inte obehöriga får tillgång till 

information som är lokalt lagrade. 

Övrigt 

o Tangentbord (mindre modell) finns som tillbehör. 

Pris: 

HW: 3172 kr (ej 4G-modul) 

HW: 4796 kr {4G-modul) 

Bärbar dator 

Skriva/Redigera 

77 kr/mån (48mån) 

117 kr/mån (48mån) 

o Traditionella program som Acrobat Reader, Word(MS Office) m.m. 

Internetåtkomst 

o Nätverkskabel 

o WiFi 

o Inbyggd 4G-modul(simkort krävs) . 

Kommunicera 

o Tillgång till kommunens e-post via lokal Outlook eller webbmail. 

o Tillgång till Ly n c (Skype) lokalt installerat. 

Säkerhet/backup 

o Kommunens backup körs varje natt på nätverkets filservrar. 

Print 

o Tillgång till kommunens alla skrivare/kopiatorer via lokala nätverket. 

Support/Service 

o Traditionell beprövad support & service finns redan uppbyggt i kommunen. 
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Utbildning 

o En enklare utbildning kan hållas i egen regi. 
o Extern utbildare på plats kan vara ett alternativ. 

Sektretess 

o Information skyddas lokalt med Användarkonto. 
o Backup sköts kontrollerat inom kommunens nätverk. 

Övrigt 

o Ett stort urval av tillbehör finns redan i ServicePorta len. 

Pris: 

HW: 5619 kr 137 kr/mån (48mån) 

Chrornebook 

Skriva/Redigera 

o Via lokalApp eller via Google Docs direkt på webben(Gratis webbtjänst). 
Internetåtkomst 

o Nätverkskabel 
o WiFi. 

Kommunicera 

o W ebbmail till kommunens mail. 
o E-poståtkomst via inbyggd App? 
o Facebook, Twitter m.m. 

Säkerhet/backup 

o Extern Gratis Molntjänst för backup, Dropbox, Google Drive 
Print 

o Okänt i nuläget, men borde inte vara några problem att hitta någon form av lösning. 
Support/Service 

o Finns ingen kunskap lokalt på IT i nuläget. 
Utbildning 

o Extern utbildare på plats kan vara ett alternativ. 
Sektretess 

o Vid backup till molntjänst så bör ej en Gratistjänst användas för känslig information! 
o Säkerhets-/Lösen-kod bör användas på enheten så att inte obehöriga får tillgång till 

information som är lokalt lagrade. 
Övrigt 

Kräver Google-konto (privat gmail-adress!) 
Google Drive (Googles molntjänst för fillagring) 
Backup via Googles molntjänst. 
Ingen beprövad support/service finns i kommunen. 

Pris: 

HW: 2026 kr 42 kr/mån (48mån) 
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CENTERPART ET 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Digitalisera kommunfullmäktige! 

.TINGSRYDS KO NUN 

2014 -11- 2 '1 
b]_oiV j s&'J /O / 

20~~~-----~ 
.:2ol'i/tzo /ol 

Under den gångna mandatperioden har lwmmunsiyrelsen använt digitala läsplattor 

för sina kommunala handlingar, och övriga nämnder har haft möjlighet att prova på 
detta arbetssätt antingen helt eller delvis. Det sparar kopieringsarbete, papper och 
porto mm. Dessa resurser kan användas ti!l mer angelägna saker eller sparas in. 

Nu anser Centerpartiet att det är dags att digitalisera hela fullmäktige. Det ger ovan 

nämnda fördelar samt att flera blir mer säkra på att hantera en bärbar dator eller 

läsplatta, vilket valet nu blir. Det tekniska stödet ska upplevas lätthanterligt och vara 
hållbart under mandatperioden. 

Samtidigt fordras en kortare, professionell utbildning i hantering av tekniken till 
fullmäktiges ledamöter. Viss beredskap för ökad supp01i främst inledningsvis bör 
finnas. Vidare är en hel delledamöter redan vana och kan hjälpa till vid sittande 
möte. 

De digitala dokumenten till ett sammantr:äde ska förses med bokmärken, så att man 
som ledamot kan ha dagordningens punkter i marginalen c:ich bara klicka på det 
ärende man vill komma till. Därmed slipper vi "bläddra oss" fram till rätt sida 
alternativt serolla Mycket praktiskt då ärenden omfattar många sidor. 

Centerpartiet yrkar 

att Tingsryds kommun nu inför läsplattor eller bärbara datorer till samtliga 
ledamöter i kommunfullmäktige med stöd av vad som anförs ovan. 

För Centerpartiet genom 
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Bilaga Ks Au § 397 2015-11-23 

'> 
r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRlVELSE 

;u, ,r~~3 /0 l 

At J JY?j.:u,ts 
1 (2) 

Kommunlednings
förvaltningen 2015-10-28 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till svar på motion om att digitalisera fullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen tar ställning till de olika alternativen 
i samband med behandling av ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Nuläge: 
För närvarande använder 30 politiker surfplattor. Hittillsvarande antal plattor är självfi
nansierade. Det beror på att de politiker som idag har surfplatta har sådana roller som 
medfår många utskick (ledamöter i t ex. kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunsty
relsen, revisionen). 

Kostnadsberäkningför olika alternativ: 
Alternativ nuläge 220 000 kr 
Alternativ 2 395 000 kr 
Alternativ 3 320 000 kr 

Kostnader får alternativ nuläge rör tryckning, papper och porto får sammanträdeshand
lingar till alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag. (Kost
nad för de som redan idag har surfplatta är inte medräknad, eftersom den kostnaden 
anses som självfmansierad.) 
Alternativ 2. Alla ordinarie och ersättare i fullmäktige, samtliga nämnder och bolag får 
surfplatta. Totalt 91 personer omfattas av detta alternativ, 61 av dessa är tillkommande. 
Alternativ 3. Alla ordinarie och ersättare i samtliga nämnder och bolag får surfplatta. 
Totalt 77 personer, 47 av dessa är tillkommande. 

I kalkylen får alternativ 2 och 3 ingår: 
Kostnad för Ipad med en avskrivningstid på 4 år. 
Frakt, stöldmärkning och installation. 
Löpande kostnader: supportkostnad, mobilt abonnemang, kostnad för program gällande 
distribution, läsning och skrivande+ licens (Netpublicator). 

(Se bilaga får mer information.) 

Tidsåtgången för den personal som idag har hand om distribution av sammanträdes
handlingar bedöms vara likvärdig oavsett alternativ. En eventuell utökning av antalet 
plattor medfår dock en större tidsåtgång för personal på IT -avdelningen. 

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 72



2(2) 

Följande föreslås gälla om politikerna väljer att utöka antalet surfplattor: 

• En eventuell utökning av antalet plattor finansieras av varje nämnd, bolag eller 
fullmäktige inom befmtlig budgetram. I första hand fmansieras en surfplatta av 
aktuell nämnd/bolag, i andra hand av kommunstyrelsen, i tredje hand av kom
munfullmäktige. 

• Viktig utgångspunkt att politiker väljer system för distribution av handlingar; 
antingen papper eller plattor. Om beslutet blir att köpa in flera surfplattor, kom
mer tryckning av pappersexemplar att helt upphöra sånär som på några exemplar 
till allmänheten som besöker medborgarkontoret eller fullmäktiges samman
träde. Att ha dubbla system, både tryckning och distribution via surfplattor, kan 
inte betraktas som vare sig kostnadseffektivt eller rationellt. 

• En utökning av antalet plattor kan genomföras tidigast l april2016. 
• I likhet med en av motionens intentioner kan det konstateras att det behövs en 

gedigen utbildningsinsats av både nya och gamla användare i samband med en 
eventuell utökning. 

Omvärldsbevakning av några närliggande kommuners användning 

Karlshamn och Växjö har surfplattor till fullmäktige, alla nämnder samt helägda bolag. 
Ljungby och Älmhult har surfplattor till fullmäktige och alla nämnder. Karlskrona har 
det för alla utom kultur- och fritidsnämnden och fullmäktige, medan Ronneby har plat
tor till enbart kommunstyrelsen. Leverantör av programvara varierar. Ibland är det upp
handlat som en del av dokument- och ärendehanteringssystem och ibland är det en leve
rantör av enbart distribution av handlingar till surfplattor. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av kornmunsekreteraren i samråd med informationschefen och 
kanslichefen. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 73
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Ärende nr 13 

Hastighetsöversyn 
inom tätbebyggt område 

75



r:.:'lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

§ 406 

Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 
Dnr 2015/585 512 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hastighetsplan för orterna 
Tingsryd, Väckelsång, Linneryd, Konga, Dångebo, Yxnanäs, 
K varnamåla, Bro och Älmeboda. 

2. 30 km/h införs på Skolgatan i Väckelsång mellan Gamla vägen och 
Dackegatan (KLF' s yttrande). 

3. Hastighetsplan får Ryd, Urshult, Fridafors och Rävemåla bryts ut ur 
planen för fortsatt utredning (Trafikverkets yttrande). 

4. Tätortsavgränsningen för Rävemåla får vänta till hastighetsplanen har 
antagits (Trafikverkets yttrande). 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-16, § 168, att fårslag till 
hastighetsplan ska upprättas. Hastighetsutredning har genomförts. 
Samhällsbyggnadsnämnden har ställt sig bakom utredningens förslag 
(Samhällsbyggnadsnämnden § 167, 2015-10-20) 

Hastighetsutredningen bygger till stora delar på metodik ur handboken "Rätt 
fart i staden" (framtagen av Trafikverket och SKL). Utredningen redovisar 
fårslag till hastighetsplan som föreslås bilda underlag för beslut om nya 
justerade hastighetsgränser. 

Ärendets beredning 
Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti har upprättat fårslag till 
hasighetsplan. Remissyttrande har inhämtats från Trafikverket, Polisen, 
Länstrafiken, Räddnings- och ambulansverksamheterna, Kommunstyrelsen, 
gruppledare i kommunfullmäktige, Tillgänglighetsrådet i Tingsryds 
kommun, transportsamordnare Yvonne Martinsson (KLF) samt gatuchef 
Ola Karlsson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 167, 2015-10-20 
Skrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 2015-10-27 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 406 

~ ~ (!jTingsryds 
·J!{· kommun 

2015-11-23 

TJÄNSTESKRNELSE 

62-oty_sr:::> S7:L 
/11)L j- .J 8'77 ~t:; 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Christer Kaisajuntti 

2015-10-27 
Dnr: 2011-1734-512117 

KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSUTSKOTT 

Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner förslag till hasighetsplan för orterna Tingsryd, Väck
elsång, Linneryd, Konga, Dångebo, Yxnanäs, Kvamamåla, Bro och Älmeboda. 

1 (1) 

2. 30 lan/h införs på Skolgatan i Väckelsång mellan Gamla vägen och Dackegatan (KLF's 
yttrande). 

3. Hastighetsplan för Ryd, Urshult, Fridafors och Rävemåla bryts ut ur planen för fortsatt 
utredning (Trafikverkets yttrande). 

4. Tätortsavgränsningen för Rävemåla får vänta till hastighetsplanen har antagits (Trafik
verkets yttrande). 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-16, § 168, att förslag till hastighetsplan ska 
upprättas Hastighetsutredning har genomförts. 

Beskrivning av ärendet 
Hastighetsutredningen bygger till stora delar på metodile ur handboken "Rätt fart i staden" 
(framtagen av Trafikverket och SKL). Utredningen redovisar förslag till hastighetsplan 
som föreslås bilda underlag för beslut om nyajusterade hastighetsgränser. 

Ärendets beredning 
Utredningsingen j ör Christer Kaisajuntti har upprättat förslag till hasighetsplan. 
Remissyttrande har inhämtats från Trafikverket, Polisen, Länstraf:rken, Räddnings- och 
ambulansverksamhetema, Kommunstyrelsen, gruppledare i kommunfullmäktige, Tillgäng
lighetsrådet i Tingsryds kommun, transportsamordnare Yvonne Martinsson (KLF) samt 
gatuchef Ola Karlsson. 

Beslutsunderlag 
Reviderad hastighetsplan daterad 2015-10-09. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-20, § 167. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Christer Kaisajuntti 
Utredningsingen j ör 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

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

,, ., 
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Qo;rj ss-:r s/~ 
~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (35) 

2015-10-20 

Justerare 

CHI-f 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 167 .Dnr: 20111734 512 

Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

l. Mot bakgrund av Kommunledningsförvaltningens yttrande 2015-06-17 

föreslår nämnden att 30 km/tim införs på Sko1gatan i Väckelsång mellan 
Gamla vägen och Dackegatan. 

2. Mot bakgrund av Trafikverkets skrivelse 2015-10-09, föreslår nämnden att 

hastighetsplanen för Ryd, Urshult, Fridafors och Rävemåla bryts ut från 
hastighetsplanen för fortsatt utredning. 

3. Mot bakgrund av Trafikverkets skrivelse 2015-10-09, föreslår nämnden att 
vänta med beslut om ny tätortsbegränsningen i Rävemåla tills 
hastighetsplanen antas. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslag tili hastighetsplan får 

Tingsryd kommun för orterna i Tingsryd, Väckelsång, Linneryd, Konga, 
Dångebo, Yxnanäs, Kvarnamåla, Bi·o och ÄJmeboda. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnfl.dsnämnden har 2012-10-16, § 168, beslutat att förslag till 
hastighetsplan för Tings1yd kommun skall upprättas. 

Hastighetsutredningen som redovisas bygger till stora delar på metodik ur 
handboken "Rätt fart i staden". Utgångspunkten i handboken syftar till att 
hastighetsgranserna ska vara väl av.vägda mot de stadsbyggnadskvaliteter och 
transportpolitiska mål som påverkas av hastighetsnivån i staden. Genom 
åtgärderna kommer skyddet för de oskyddade trafikanterna att öka samt 
minskad miljöpåv(;rkan i fonn av utsläpp och buller. 

Utredriingen redovisar förslag till hastighetsplan som föreslås bilda underlag 
för beslut om nya justerade hastighetsgränser. 

H
· A' -
) 

Utd.ragsbestyrlcande 
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.~ ., 
~Tingsryds 
\:!/kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 21 (35) 

2015~10-20 

Justerare 

C{-fff 

§ 167 f01ts 

Kommunens hastighetsutredning har lämnats får remissyttrande till 
Trafilcverket, Polisen, Länstrafiken, Räddnings- och ambulansverksamheterna, 
Kommunstyrelsen, gruppledare i kommun:fullmälctige, Tillg~glighetsrådet i 
Tingsryd kommun, tra,nspmtsamordnare Yvonne Mmtinsson samt gatuchef Ola 
Karlsson i Tingsryd kommun. 

Hastighetsutredningen har skickats för kännedom till Län~styrelsen i 
Kronobergs län: 

MBL~information (§ 19) har ägt rum 2015-10-19. 

Ärendets beredning 

Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti har upprättat fårslaget till 
hastighetsplan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut2012-10-16, § 168, utredning, 
hastighetsplan, Tingsryd kommun. 
Skrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 2015-02-26. 
Remissutgåva- Hastighetsuh·edning inom Tingsryds kommun. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-03-24 § 53. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-03-24, §55. 
Kommunstyrelsens beslut 2015-06-08, § 152. 
Reviderad hastighetsplan daterad 2015-09-23 
Polismyndighetens yttrande daterad2015-09-30. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-10-05, § 148. 
Trafikverkets skrivelse daterad2015-10-09. 
Revideradhastighetsplan daterad 2015-10-09. 
Skrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 2015-10-09. 

Beslutet ski~kas tjll 

l(otnnlunstyrelsen 
Utredningsingenjör Christer Kaisajuntti 

Utdragsbestyr ande 
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~Tingsryds 
\;!!;) kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Hastighetsöversyn 

Tingsryd, Ryd, Urshult, Väckelsång, 

2015-10-09 

Linneryd, Rävemåla, Konga, Dångebo, Fridafors, Yxnanäs, Kvarnamåla, 
Bro och Älmeboda inom Tingsryd kommun 

Efter Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställning av remissvar med kommentarer 
enligt nedan, skall och har sammanställningen kommunicerats med Polisen och Trafik
verket. 

Polismyndigheten har i brev daterat 2015-09-30 lämnat yttrande över förslag till has
tighetsplanför Tings1yd kommun där man inte stödjerförslaget att generellt sänka has
tigheten till 30 krnltim vid skolbyggnader dygnet runt. 

Efter kommunikation med Trafikverket den 9 oktober ärendenummer 
TRV 2015/30356 på hastighetsplanen och Samhällsbyggnadsförvaltningens kommenta
rer på Trafikverkets yttranden vill Trafikverket ta tillbaka sina yttranden gällande 
Tingsryd nedanför tätortsgränsen på väg 797 Linnerydsvägen samt Kyrkaga
tan/Tingsgatan väg 794 mellan Dackegatan och Lindvägen bör hastigheten vara 30 
km/h behållas mellan kl. 06-18. 

Trafikverket föreslår en fortsatt dialog då det finns vissa frågetecken i hastighetsplanen 
för Ryd, Urshult, Fridafors och Rävemåla ochföreslår att samhällena bryts ut från has
tighetsplanen tills vidare 

Det innebär att Tingsryd kommun kan gå vidare med hastighetsplanenför övriga sam
hällen och härmed införa 40 km/tim i dessa orter. Om samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommunstyrelsen godkänner detta så kan 2-3 samhällen förhoppningsvis omskyltas 
under året. ÖVriga samhällen kommer att omskyltas under våren. 

Sammanställning av re.missvar med kommentarer 

Yttrande har inkommit från Trafikverket samt kommunledningsförvaltningen i Tings
ryd. 

Tingsryd 

;Kommunledningsförvaltningen 
Stödjer Samhällbyggnadsförvaltningens syn för trafiksäker miljö på gator direkt i an
slutning till skolor av att 3 O km/h ska gälla dygnet runt. 

Foreslår att hastighete)l på Tingsgatan 01 794) från Linnerydsvägen ry 797) till Lind
vägen bör vara 30 km/h då boende norr om Tingsgatan passerat Tingsgatan vid många 
gatukorsningar längs Tingsgatan för ~ttkomma till skolor, arbeten etc. 

1 (5) 

· Tings,rycJs kömrriuli 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posffhernsida 
sa:mhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommentarer: 

2015-10-09 2(5) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 30 km/h ska vara på på gator som 
ligger i direkt anslutning till skolor, samt att sträckmna bör vara så kmta som möjligt för 
att förståelsen och efterlevnaden ska fåljas. 
Vår uppfattning är att 40 km/h är motiverad på sträckan. 

Trafikverket 
Anser att gränsen för tättbebyggt område utmed väg 797 Linnerydsvägen bör justeras så 
att nmm gränsen flyttas ca 170 m söderut till utfarten :fi:ån Fabriksgatan. De oskyddade 
trafikantemas behov av att vistas utmed denna sträcka är begränsad och det :finns ingen 
angränsande bebyggelse och siktförhållandena är goda. 

Kommentarer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att gränsen får tättbebyggt område ska vara kvar 
då boende öster om väg 797 nyttjar vägen då här salmas ge-väg söderut och endast har 
denna sträcka att vistas på för att nå till butiker, arbetsplatser mm söderut samt att trafi
ken non ifrån håller hög hastighet inom dagens tättbebyggda område. 

Trafikverket anser att på Kyrkagatan/Tingsgatan väg 794 mellan Dackegatan och Lind
vägen bör hastigheten vara 3 O km/h behållas mellan kl. 06-18. 

Kommentarer: 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 30 lan/h ska vara på på gator hela 
dygnet som ligger i direkt anslutning till skolor. V åra skolor och skolgårdar används 
numera för många olika aktiviteter på kvällar och helger samt att längs med sträckan 
finns kyrkogård med parkeringsplatser på östra sidan aav gatan. 

Ryd 

Trafikverket 
Non·a gränsen för tättbebyggt område på väg 126 bör flyttas fram till Holländarevägen 
då området utgör ett integrerat transporhum och därmed bör få hastigheten 60 km/tim. 

Kommentarer: 
Integrerat transpmtrum innebär att gatmumm.et har som regel en transportfunktion. 
Längs en stor del utmed sträckan finns trottoar på östra ·sidan av sträckan samt att det 
finns separat GC-väg skild med grönområde på västra sidan av sträckan. 
Den omgivande miljön och ett ringa behov från oskyddade trafikanter att korsa gatan 
motiverar en begränsning av hastigheten till60 lcm/tim fram till Holländareväg en. 

Trafikverket anser att den södra gränsen för t~ttbe:IJyggt område utmed väg 648 bör 
flyttas ca 23 O m no1mt med ailledning av att bebyggelse saknas utmed sträckan. 

Tingsryds kommun 

Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommentarer: 

2015-10-09 3(5) 

Nuvarande tätortskylts placering uppfYller inte kraven för tättbebyggt område. Ett om
råde får förklaras vara tättbebyggt område om det har stads- eller bykaraktär eller där
med jätnförbmt vägnät och bebyggelse. 
Smnhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är motiverat att ändra tätalts
gränsen då behovet från oskyddade trafikanter att korsa eller fårdas längs sträckan är 
litet. Smnhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 230m är för långt och gränsen 
kommer då precis där fastigheterna böljar med utfmter smnt att det är strax innan back
krönet på vägen, så vi föreslår att gränsen flyttas ca 150m. 

Urshult 

Trafikverket 
Trafikverlcet anser att den östra gränsen for tättbebyggt område på väg 120 bör justeras 
ooh föreslår att området flyttas ca 170 m västerut. Bedömningen är att oskyddade trafi
kanters behov av att vistas utmed denna sträcka är begränsad och det salmas angt·än-
sande bebyggelse utmed vägen. · 

Kommentar~r: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är motiverat att flytta tätortsgränsen 
då ett fle1ial fastigheter har utfmt längs sträckan samt att det finns två busshållplatser 
som då kommer utanför gränsen och att den nationella 
cykelleden Sydostleden kommer att kors väg 120 där Trafikverket föreslår ny tätorts
gräns vilket innebär att en högre hastighet uppnås vid cykelledens korsning av vägen 
och med detta en ökad olycksrisk för de oskyddade trafikantema. 

Trafikverket 
Trafikverket anser att västra gränsen för tättbebyggt område utmed väg 120 bör justeras 
och föreslår att gränsen flyttas ca 120m österut mot väg 681 Sirkövägen. Bedömningen 
är att sträckan har lilmande förhållande som sträckan innan. 

Kommentarer: 
Vi anser inte att det är lilmande förhållande på denna sträcka som sträckan innan då det 
är nerförsbacke smnt att vägen svänger i en högerkurva som delvis tar bort sikten och att 
strax efter där Trafikverket föreslår ny gräns finns ett övergångsställe som är mycket 
frekventerat inte minst av skolbmn från norra sidan av Urshult som passerar väg 120 till 
och från skolan. Fr~ nuvm·ande gräns och fram till övergångsstället vid korsningen till 
Sirkövägen har Trafikverket satt upp två stycken varningstavlor A 13 L-storlek, vaming 
för övergångsställe med ca 50 m mellamum vilket vi tolkar som att Trafikverket är väl 
medvetna om att man vill uppmärksma för motorfordon att snmt kommer ett över
gångsställe, att då flytta gränsen för tättbebyggt område ännu närmare övergångsstället 
och med det en högre hastighet är inte relevant. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är flytt av gt·änsen inte fi,r motiverat. 

V äckelsång 

Trafikverket 
Har inget att erinra 

Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 Tingslyd 

besöksadress 

Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon 

0477 441 00 {vx) 

fa.x 
0477 313 00 

e-postlhemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

2015-10-09 

Saknar 30 km/h på Slmlgatan i Väckelsäng där skolbussar hämtar och lämnar 

Kommentarer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 3 O km/tim. införs på Skolgatan 
mellan Gamla vägen och Dackegatan. 

Linne1-yd 

Trafikverket 
Hal' inget att etima 

Kommunledningsförvaltningen 
Salrnar 30 lan/h på väg 797 förbi skolan och kyrkan 

Kommentarer 

4(5) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 30 km/h ska vara på på gator som 
ligger i direkt anslutning till skolor, samt att sträckoma bör vara så korta som möjligt för 
att förståelsen och efterlevnad följs. · 
Mellan skolans fastighet i Linneryd och väg 797 :finns parkerings- och gtäsytor. 
Skolbusshållplatsen är inne på denna yta så väg 797 har ingen direkt anslutning till sko
lan samt att det finns övergångsställe mellan parkeringen och kyrkan. Samhällsbygg
nadsförvaltningens uppfattn:i.ng är att den omgivande miljön inte motiverar begränsning 
av hastigheten till 30 km/tim. 

Räv e måla 

Trafikverket 
Trafikverket anser att väg 122 i Rävemåla utgör ett integrerat transportcentrum och att 
oskyddade trafikanters behov av att vistas på sträckan är begränsad. 
Trafikverket föreslår att södra gränsen för tättbebyggt område flyttas ca 200 m norrut. 

Kommentarer: 
Vi anser inte att det är motiverat med ändrad gräns ur miljösynpunkt då hastigheten ge
nom rondellen är mycket låg. Att då på en sträcka av ca 200 m höja 
hastighetlin till 60 km/tim och efter 200m till40 km/tim. samt vise versa tycker vi ur 
miljösynpunkt inte kan vara rimligt. Hastighetsplanen har bl a som ett avkriteriema 
minskad miljöpåverkan. 

Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 rlngsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon 

0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477313 00 

e-p osVhemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.titigsryd.se 
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Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Fri da fors 

2015-10-09 5(5) 

Trafikverket uppfattning är att väg 116, Ryrkhultsvägen samt väg 126, Rydvägen ut
gör ett integrerat tmnsportruin och bör få 60 lan/tim. Chikaner på väg 126 bör behållas 
men göras mer tydliga och att befintliga övergångsställen tas bmt. 

Kommentarer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar endast Trafikverkets uppfattning att chikanema 
bör göras mer tydliga. 
Att Trafikverket har byggt chikaner för att hålla ner hastigheten på väg 126, Rydvägen 
samt att man vill behålla och tydliggöra chikanema idag när det är 50 km/tim måste väl 
tolkas som att trafiken håller hög hastighet och åtgärden är gjord fö;r att sänka farten och 
få en säkrare trafikmilj ö med bl a övergångsställe till busshållplats. 
Vi anser inte att gatmvmmet på väg 126 motiverar en höjning till60 lan/tim och därmed 
även ta bmt övergångsstället. 

På väg 116, Kyriehultsvägen finns fyra anslutande vägar från bostadsområden samt en 
industrigata och 7st direktutfarter från bostadsfastigheter. 
Oskyddade trafikanters behov av att vistas utmed sträckan är inte tillfredställande så 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en höjning av hastigheten till 60 
km/tim inte är motiverad. 

Konga, Dångebo, Yxnanäs, Kvarnamåla, Bro samt Älmeboda 

Traf'Ikverket 
Har inget att erinra 

Kommunledningsförvaltningen 
Har inget att e:tinra 

Christer Kaisajuntti 
utredningsingen j ör 

Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 Tingsryd 

besöl<l?adress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 öo 

e-p o stfhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.s~ 
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SKRIVELSE .. 
Ärendenummer 

TRY 2015130356 
~ TINGSRVDS KOMMUN 
\'!!)/ SamhällsbyggnadsföiValtnlngan 

2015 -10- o g 

Tingsryd kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Att: Christer Kaisajuntti 

362 22 TINGSRYD 

/J!lr; 

Dokumentdatum 

2015-10-09 

Sidor 

1(1) 

t 

~ TRAFIKVERKET 

Trafikverket Regions Syd :s yttrande avseende hastighetsplan för 
Tingsryd kommun 

Med hänvisning till telefonmöte den 9 olcto ber 2015 tar väghå1J.njngsmyndigheten, Trafikverket Region Syd 
(nedan Trafikverket), tillbaka vårtyttrandefrån TRV 2015/30356 (ert diarienummer: 2011-1734-512/6) gällande 
30 lan/tlm dyguet runt på Kyrkagatan/Tingsgatan samtjustering av tätortsgränsen på väg 797 i Tingsryds tätort. 
Trafikverket har inte längre någon erinran gällande hastighetsplanen i Tingsryds tätort. · 

Med anledning till att det fortfarande finns vissa frågetecken i hastighetsplanen för Ryd, Urs hult, Rävemåla och 
Frl!}aförs anser vi att följande orter bör lyftas bort ur beslutet tills vidare. I Rävemåla bör även beslut oro ny 
tätortsavgränsning vänta tills hastighetsplanen för tätorten i sin helhet antas. 

Sarah Löfling 
-~ Trafikingenjör 

Trafikverket 
.Box810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Jönköping 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon·: 0771-921 921 
tn:ifikVerket@trafikverket,se 
www:tralikverket.se 

Sarc!l1 Löfling 
Trafikrniijö 
Direkt: 010-123 26 QS 
E-post: sarah.l()fling@trafikverket.se 
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P ·Iis n 

Polismyndigheten 
Pär-Axel Tobiazon 

Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Datum 

2015-09-30 
Diarienr (åberopas) 

A175.072/2015 

Jr;'~ TINGSRYDS KOMMUN 
~ Samhrufsbyggnadsfprvatlnlngeri 

:Polismyndighetens yttrande över förslag till hastighetsplan för 
Tingsryds kommun. 

Polismyndigheten har tagit del av handlingarna i ärendet. 

Polismyndigheten stödjer inte fårslaget att generellt sänka och 
behålla hastighetsbegränsningen til130 km/tim vid skolbyggnader 
dygnet om. 

Vid tiden efter skolverksamheten slut saknas motivet får 
hastighetsbegränsning anpassad får skolverksamhet Den aktivitet 
som förekommer på skolor och skolgårdar på kvällar och helger är 
inte av den omfattning som motiverar en särskild 
hastighetsbegränsning. 

Således innebär fårslaget att trafikanten f'ar svårt att fårstå motivet 
för en särskildhastighetsbegränsningen utanfår skoltid. Därmedkan 
också efterlevnaden av hastighetsbegränsningen bli eftersatt. 

~:d~omo an 

Pär-Axel Tobiazon 
E:.ommiss~ie 

Tel: 010 5622237, 070-2008777 

Postadress 
Polismyndigheten 
Box 12256 
102 26 Slackholm 

Besöksadress 
Polhemsgatan 30 
Slackholm 

Telefon 
11414 

Webbplats 
polise[t.se 

E-po~;t 

registrator.kansli@polisen.se 

l (2) 
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r:;.J Tingsryds 
~kommun 

SANndANTRÄDESPROTOKOLL 32(37) /3 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02 

Justerare 

§ 387 

Hastighetsöversyn inom tätbebyggt område 
Dm 2015/585 512 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förslag till hastighetsöversyn for 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden § 167,2015-10-20 
Skrivelse frånutredningsingenjör Christer K~ttt,-2(J-:t5=tEl=2-9'-----

l Utdragsbeslyrkälide 93
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Ärende nr 14 

Handlingsprogram för 
extraordinära händelser under 
mandatperioden 2015-2018 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) ~Tingsryds 
\~ '\!!;) kommun 

" Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

Justerare 

b~ l~ 

§ 409 

Handlingsprogram för extraordinära händelser 
Dm 2015/396 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bifogat förslag till "Handlingsprogram for 
extraordinära händelser, mandatperioden 2015-2018." 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram 
för extraordinära händelser. Kommunkansliet har i samråd med kommunens 
förvaltningar, bolag och stiftelser tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram att gälla for mandatperioden 2015-2018. Förslaget kan 
sägas vara en revidering av det nu gällande handlingsprogrammet och 
forändringarna bygger i huvudsak på den risk- och sårbarhetsanalys som 
gjordes i kommunen under våren 2015 samt de åtgärder som vidtagits enligt 
det gällande programmet. 

Syftet med handlingsprogrammet är att nå de mål som kommunen satt upp 
att klara av inför och vid en extraordinär händelse samt att kunna uppfylla 
de skyldigheter som kommunen har enligt lagstiftingen. Programmet ska 
väga samman de åtgärdsförslag som kommit fram vid risk- och 
sårbarhetsanalysen till konkreta åtgärdspunkter med uppdrag till nämnder 
och styrelser samt fastlägga en tidplan for genomförandet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-08-10 beslutat att översända 
förslaget till handlingsprogram för extraordinära händelser till kommunens 
nämnder, bolag och stiftelser för yttrande senast den 19 oktober 2015. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB, 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB/ 
Tingsryds industristiftelse samt ekonomichefen har avstått från att yttra sig. 

Socialnämnden, barn- och utbildingsnämnden och Tingsryds 
kommunföretag har lämnat yttrande. Ingen av dessa remissinstanser har 
något att erima mot förslaget. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

§ 409 forts. Dnr 2015/396 180 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Torbjörn Ahlgren, 2015-11-13 
Handlingsprogram för extraordinära händelser, mandatperioden 2015-2018 

Justerare 

l/\_ 
l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 409 2015-11-23 

GZITingsryds 
'\!!5) kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-11-13 
Dnr: 2015/396 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsprogram för extraordinära händelser, mandat
perioden 2015-2018 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 (1) 

att fastställa bifogat förslag till "Handlingsprogram för extraordinära händelser, man
datperioden 2015-2018". 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingsprogram för extraordi
nära händelser. Kommunkansliet har i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och 
stiftelse tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram att gälla för mandatperioden 
2015-2018. F örslaget kan sägas vara en revidering av det nu gällande handlingspro
grammet och förändringarna bygger i huvudsak på den risk- och sårbarhetsanalys som 
gjordes i kommunen under våren 2015 samt de åtgärder som vidtagits enligt det gäl
lande programmet. 

Syftet med handlingsprogrammet är att nå de mål som kommunen satt upp att klara av 
inför och vid en extraordinär händelse samt att kunna uppfylla de skyldigheter som 
kommunen har enligt lagstiftningen. Programmet ska väga samman de åtgärdsförslag 
som kommit fram vid risk- och sårbarhetsanalysen till konkreta åtgärdspunkter med 
uppdrag till nämnder och styrelser samt fastlägga en tidplan för genomförandet. 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-08-1 O beslutat att översända förslaget till 
handlingsprogram for extraordinära händelser till kommunens nämnder, bolag och stif
telser för yttrande senast den 19 ok:to ber 2015. 

Samhällsbyggnadsnämnden, Tingsryds Energi AB, Tingsrydsbostäder AB, Stiftelsen 
Kommunhus, TUF AB/Tingsryds Industristiftelse samt ekonomichefen har avstått från 
att yttra sig. 

Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden och Tingsryds Kommunföretag AB har 
lämnat yttrande. Ingen av dessa remissinstanser har något att erinra mot förslaget. 

\'-i 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 

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

KOMMUNK.ANSLIET 

~ 
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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'"' , ~Tingsryds 
t':9 kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-05 
Dnr: 2015/396 180 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handlingsprogram för extraordinära händelser, mandatperi
oden 2015-2018 

Förslag till beslut: 

Arbetsutskottet beslutar att översända förslaget till handlingsprogram för extraordinära 
händelser, mandatperioden 2015-2018 till kommunens nämnder och styrelser enligt 
nedanstående sändlista för yttrande senast den 19 oktober 2015. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i beslut 2013-01-31 ett handlingspro gram för extraordi
nära händelser. Kommunkansliet har i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och 
stiftelse tagit fram ett förslag till nytt handlingsprogram att gälla för mandatperioden 
2015-2018. Förslaget kan sägas vara en revidering av det nu gällande handlingspro
grammet och förändringarna bygger i huvudsak på den risk- och sårbarhetsanalys som 
gjordes i kommunen under våren 2015 samt de åtgärder som vidtagits enligt det gäl
lande programmet. Ändringar i textjämfört med gällande handlingsprogram har marke
rats i förslaget så att ny text är rödfärgad och borttagen text är överstruken (gäller ej 
tabeller). 

Syftet med handlingsprogrammet är att nå de mål som kommunen satt upp att klara av 
inför och vid en extraordinär händelse samt att kunna uppfylla de skyldigheter som 
kommunen har enligt lagstiftningen. Programmet ska väga samman de åtgärdsförslag 
som kommit fram vid risk- och sårbarhetsanalysen till konlaeta åtgärdspunkter med 
uppdrag till nämnder och styrelser samt fastlägga en tidplan för genomförandet. 

Arbetsutskottets beslut ska skickas för yttrande till 

Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhälls byggnadsnämnden 
TUF AB/Tingsryds Industristiftelse 

SLIET 

·~tJi~·· 
Torbjöm Ahlgren 
säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Tingsryds Energi AB 
Tingsrydsbostäder 
Ekonomichefen 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
Immmunen@tingsryd.se 
www .tingsryd.se 
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Dokumenttyp 
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Inledning 

Bakgrund 

Handlingsprogrammet är framtaget mot bakgrund av kraven i "Lag (2006:544) om kommu
ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered
skap". En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktion
er. Den kräver också skyndsamma insatser från kommunen. Kännetecknande för en extraordi
när händelse är att kommunen ställs inför en svår akut ledningsuppgift med behov av samord
ning och snabba beslut, samt att det finns ett stort informations behov. 

För att kunna möta en sådan påfrestning som en extraordinär händelse innebär gäller det för 
kommunens verksamheter att vara förberedda. Hur ska man då förbereda sig på bästa sätt? En 
viktig och gnmdläggande del i förberedelserna är den risk- och sårbarhetsanalys som kommu
nen måste göra. Sådana analyser har gjorts i Tingsryds kommun år 2005, 2011 samt nu senast 
under år 2015 . Analyserna visar på ett antal scenarier där kommtmens verksamheter skulle få 
problem att klara av sina åtaganden samt kunna leda till svåra påfrestningar för kommuninvå
nama. 

I april 20 l O fastställdes det första handlingspro grammet för extraordinära händelser. Detta 
grundade sig på risk- och sårbarhetsanalysen från år 2005 samt på erfarenheter från stormarna 
Gudrun och Per. År 2011 gjordes en ny risk- och sårbarhetsanalys som låg till grund for hand
lingsprogrammet 2013. Det nu aktuella handlingsprogrammet är en uppdaterad och reviderad 
upplaga av programmet från år 2013 . Till grund för handlingsprogrammet ligger till stor del 
den risk- och sårbarhetsanalys som gjordes i kommunen under år 2015. Åtgärdspunkter från 
det förra handlingsprogrammet har också beaktats i det nya. 

Syfte 

Handlingsprogrammet är ett sätt att konkretisera åtgärdsförslagen från risk- och sårbarhetsa
nalysen .. Programmet ska väga samman alla åtgärdsförslag till konkreta åtgärdspunkter där det 
framgår vem som har ansvaret för respektive åtgärd och när i tiden åtgärden ska vara utförd. 

Handlingsprogrammet ska vara ett instnunent för att nå de mål som kommunen satt upp att 
klara av inför och vid en extraordinär händelse samt att uppfylla de skyldigheter som kommu
nen har enligt lagstiftningen. 

Kommunens skyldigheter 

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera villca extraordinära händelser i fredstid 
som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommu
nen ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. 
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Enligt samma lag har också kommunen i fråga om extraordinära händelser ett geografiskt 
områdesansvar. Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för 
att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förbe
redelsearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempel på andra aktörer är polisen, el- och 
telebolag, trossamfund, landstinget, posten, försvarsmakten, industri, handel, etc. 

Kommunens ansvar för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden gäller 
också under en extraordinär händelse. De skyldigheter som kommunen har enligt andra lagar 
och bestämmelser upphävs inte bara för att en extraordinär händelse har inträffat. Kommunen 
måste således hålla igång samhällsviktig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. 
Enligt "Socialtjänstlag (2001:453)" har t.ex. kommunen det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den l:lj älp som de behöver. 

Andra samhällsviktiga verksamheter som kommtmen ansvarar för och som måste fungera är 
vatten och avlopp inom fastlagt verksamhetsområde, fibernät för dataöverföring samt rädd
ningstjänst enligt "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor". När det gäller räddningstjänst 
fullgörs kommunens skyldigheter av kommunalförbundet "Räddningstjänsten Östra Krono
berg" (RÖK) vars medlemskommuner är Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge. 

Målsättning 

De mål som kommunen har satt upp att klara av inför och vid en extraordinär händelse finns 
formulerade i "Plan för hantering av extraordinära händelser i Tingsryds kommun". Kommu
nen har således som målsättning att klara av följande: 

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

)> Kommunens krisledningsorganisation ska inom 3 timmar efter larmning ha en för
måga att leda, samordna och informera i den utsträclming händelsen kräver, samt att 
upprätthålla denna förmåga till dess att krisledningsnämnden beslutar att krislednings
organisationen skall avvecldas. 

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

)> Att efter begäran kunna bistå andra kommuner med hjälp vid hantering av en extraor
dinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid denna tidpunkt. 

)> Att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär händelse genom att se till att 
personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna 
om innehållet i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser, samt att lö
pande revidera planen så att den hela tiden hålls aktuell. 

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

Tingsryds kornmun gjorde sin senaste risk- och sårbarhetsanalys under år 2015 . Analysen 
finns sammanfattad i en rapport; "Risk- och sårbarhetsanalys för Tingsryds kommun, man
datperioden 2015-2018". Analysen utfårdes förvaltningsvis genom att kritiska beroenden 
identifierades och att olika scenarier analyserades och utvärderades. Utifrån detta formulera
des ett antal åtgärdsbehov. I rapportens avsnitt "Åtgärdsbehov" står följande: 
"De åtgärdsförslag som kommit fram i denna risk- och sårbarhetsanalys kommer att diskute
ras vidare i en samrådsprocess med förvaltningarna. Aven e!farenheter utifrån övningar och 
verkliga händelser ska finnas med i diskussionerna liksom ännu ej utförda åtgärder enligt 
gällande handlingsprogram. Atgärder som ska utföras kommer sedan att presenteras i styr
dokumentet "Handlingsprogram för extraordinära händelser" som beslutas av Kommunfull
mäktige." 

5 

De åtgärdsbehov som kom fram i risk- och sårbarhetsanalysen kan fortsättningsvis ses som 
åtgärdsförslag. Sammanlagt blev det 24 st. förslag. Åtgärdsförslagen finns listade och sarn
manställda i tabell, bilaga l. Förvaltningarna kom i sina analyser i flera fall fram till samma 
eller likartade förslag på åtgärder. (Anm: I begreppet förvaltningar innefattas i detta program 
även kommunala bolag och stiftelser.) Exempel på åtgärdsfårslag som kommit fram under 
risk- och sårbarhetsanalysen är information, utbildning och kompetensutveckling för kommu
nens personal, backup för fjärrvärmesystem, skyddsåtgärder för vattenverk och förbättrade 
rutiner. 

Framtagande av åtgärdspunkter i handlingsprogrammet 

För att diskutera åtgärdspUnkterna från risk- och sårbarhetsanalysen 2015 och revidering av 
åtgärdspunktema från 2013 års handlingsprogram har arbetsmöten genomförts med respektive 
förvaltning. Förvaltningarna har redovisat de åtgärder man bittills genomfört samt vilka åt
gärder man är beredd att gå vidare med och genomföra i framtiden. Förslagen har på detta sätt 
bearbetats och blivit till åtgärdspunkter i detta handlingsprogram. 

Av bilaga l framgår på vilket sätt respektive åtgärdsfårslag från risk- och sårbarhetsanalysen 
2015 har beaktats i form av en åtgärdspunkt i handlingsprogrammet, genom någon annan åt
gärd. eller genom att åtgärden hek enkelt redan är utförd. Eftersom det i några fall finns för
slag som är likartade med varandra har dessa kunnat tillgodoses genom en gemensam åt
gärdspunkt. 

I bilaga 2 finns åtgärdspunlcterna från 2013 års handlingsprogram listade. Av kommentarerna 
i kolumnen till höger framgår på vilket sätt åtgärdspunlctema reviderats till detta handlings
program. En del punkter är åtgärdade, en del är oförändrade, en del har införlivats i en ny 
punkt och några har tagits bort. Sammantaget har arbetet resulterat i att 19 st. gamla och.nya 
åtgärdspunlcter har tagits med i detta handlingsprogram. 
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Åtgärder 
- uppdrag till kommunala nämnder, bolag och stiftelser 

Nr Åtgärd Klart senast Ansvarig 

l Varje nämnd/förvaltning ska ha en plan för hantering 2015 Samtliga nämnder/ styrelser 
av extraordinära händelser. 

2 Vid upphandling av varor och ijånster ska leverantö- Kontinuerligt Samtliga nämnder/styrelser 
rer inom de verksamhetsområden som anges i "Pan- Samtliga nämnder/ 
demiplan för Tingszyds kommun", avsnittet "Speci- förvaltningar 
fika externa samhällsfunktioner", tillfrågas om deras 
beredskap för stora personalbortfall t.ex. vid en pan-
demi. Frågan aktualiseras också vid gemensam upp-
handling med länets kommuner. 

3 Överväga att skriva in i avtal med externa aktörer att Kontinuerligt Samtliga nämnder/styrelser 
leveranser prioriteras till kommunen vid omfattande Saintliga nämnder/ 
personalbortfall, för sådana varor och tj ärrster som förvaltningar 
bedöms nödvändiga för att bedriva samhällsviktig 
verksamhet. 

4 En lednings- och sambandsanalys som beskriver hur 2016 Kommunstyrelsen 
kommlmens interna kommunikationsbehov ska utfö-
ras. Förslag till rutiner och åtgärder ska tas fram i 
syfte att säkerställa kommunikationsbehovet 

5 . Utbildning i mediahantering, kriskommunikation och Regelbundet Kommunstyrelsen 
informationssystem ska erbjudas till personer som återkommande. 
kan komma att hantera media och arbeta med in-
formation i en krissituation. 

6 Inventering av vilka transportresurser som finns inom 2016 Kommlmstyrelsen 
kommunen (bussar/chaufförer) som kan möjliggöra 
utökad kollektivtrafik vid situationer som t.ex. driv-
medelsbrist eller utslaget betalsystem då människor 
beroende av bil inte kan ta sig till jobbet. 

7 Sl<apa dialog med det privata näringslivet och före- Kontinuerligt Kommunstyrelsen 
ningar inom kommunen i syfte att förbättra samver-
kan i en krissituation och informera om kommunens 
planering inför en extraordinär händelse. 

8 Det ska alltid finnas tillgång till minst en viss mängd Kontinuerligt Samhälls byggnadsnämnden 
material för halkbekämpning på vägar, och ett visst 
lager med halkskydd till fordon och personal ska 
hållas. 

9 Sammanställa uppgifter om transporter av farligt 2017 Kommunstyrelsen 
gods inom kommunen. 
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Nr Åtgärd Klart senast Ansvarig 

10 Områden som identifierats som översvämningshotade Kontinuerligt Samhällsbyggnadsnämnden 
ska uppmärksammas i den kommunala planeringen 
med syfte att lindra konsekvenserna av en eventuell 
översvämning. 

11 Ett åtgärdsprogram upprättas för kommunens V A- 2016 Samhällsbyggnadsnämnden 
anläggningar utifrån åtgärdsförslagen i de säkerhets-
rapporter för vattenverk och avloppsverk som tagits 
fram. 

12 En ansökan tilllänsstyrelsen ska göras med syfte att 2016 Samhällsbyggnadsnämnden 
göra utvalda VA-anläggningar till skyddsobjekt 

13 Ytterligare kompetensutveckling för personal ska 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
genomföras med syfte att öka flexibiliteten och där- Tingsrydsbostäder 
med kunna ersätta viktiga funktioner vid sjukdomar 
eller annan tillfällig frånvaro. 

14 Förbättra den interna informationen till kommunens 2018 Samtliga nämnder/styrelser 
personal om vilka rutiner som finns vid respektive 
verksamheter för hur man ska agera ifall oväntade 
och oönskade situationer uppkommer. Särskild ut-
bildning samt ett introduktionsmaterial tas fram för 
vikarier och nyanställda. 

15 Utreda möjligheterna att skaffa en extra värmepanna 2017 Tingsryds Energi AB 
placerad någonstas ute på fjärrvärmenätet i Tingsryds 
tätort, alternativt förbereda för inkoppling av contai-
nerpanna eller lilmande, som en bach1p ifall fjärr-
värmeverket skulle drabbas av ett haveri så att fjärr-
värme inte kan produceras. 

16 Ordna så att det finns driftkort och drift- och skötsel- 2017 Tingsrydsbostäder 
instruktioner till vänne- och ventilationsanläggning- .. 

arna i samtliga byggnader som Tingsrydsbostäder 
äger och förvaltar. 

17 Utreda möjligheterna att installera en temporär re- 2017 Tingsrydsbostäder 
servpamm i värmecentraler som backup ifall fjärr-
.värmeleveransen uteblir. 

18 Upprätta en handlingsplan vid pandemi för personer 2017 Socialnämnden 
med personlig assistans. 

19 Undersöka behovet av komfortkyla på kommunens 2016 Socialnämnden 
äldreboenden samt föreslå lämpliga åtgärder där be-
hov finns för att förebygga ohälsa vid värmeböljor. 
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"""' Bilaga 1. Sammanställning av åtgärdsförslagen från risk- och sårbarhetsanalysen 2015 samt hur dessa beaktas i handlingsprogrammet. ,~ 

Nr fö,rvaltningarnas, åtgärd-sförslag från ~A 2015 . , Atgärder (Punkt x = punkt i handtingsprogram) 

Socialförvaltningen 
Riskscenario "Pandemi" 

1 Komplettera och förbättra hygienrutiner för att begränsa smittspridning. Finns med i kvalitetsledningssystemet. 

2 Upprätta handlingsplan vid pandemi för personer med personlig assistans. Punkt 18. 

3 Informera och förbereda berörd personal på att de kan komma att omfördelas till andra Punkt 14. 
arbetsuppgifter vid hög frånvaro på förvaltningen (enligt pandemiplanen). 
Riskscenario "Värmebölja (hälsa)" 

4 Installera kylanläggningar på servicehusen. Punkt 19. 

5 Ta fram och förbereda informationsmaterial till personal, brukare och allmänheten. Punkt 14. 

6 Ordna med introduktionsutbildning för sommarvikarier. Punkt 14. 

Kommunledningsförvaltningen 
Riskscenario "Pandemi" 

7 Förbereda och motivera personalen att göra andra arbetsuppgifter än de ordinarie. Punkt 14. 

Riskscenario "Värmebölja (skogsbrand)" 
8 Förbereda för att snabbt få ut information genom flera olika kanaler. Förberedelser utförs av informationsavdelningen. 

9 Finslipa samverkan internt i kommunen och externt med räddningstjänst, polis, länsstyrelse m.fl. i Hanteras lämpligen inom Krissamverkan Kronoberg. 
ett sådant scenario så att den kan påbörjas omedelbart. 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Riskscenario "Pandemi" 

10 Aktualisera personalbristscenariot till skolledningskonferensen. Görs vid lämpligt konferenstillfälle. 

11 Informera personal om fastställda rutiner. Punkt 14. 

12 Förbereda personal på att en situation med omplaceringar kan uppstå. Punkt 14. 

Riskscenario "Barn som far illa" 
13 Utbilda och informera personal om rutiner mm. Punkt 14. 

14 Ta fram introduktionsmaterial för nyanställda. Punkt 14. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Riskscenario "Pandemi" 

15 Ytterligare utbildningar för personalen för ökad flexibilitet, t. ex. lastbilskort Punkt 13. 

Riskscenario "Sabotage mot dricksvattenförsörjningen" ,_, 
-- -' 
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Bilaga 1. Sammanställning av åtgärdsförslagen från risk- och sårbarhetsanalysen 2015 samt hur dessa beaktas i handlingsprogrammet. v 
Nr . förvaltningarnas åtg:ärdsförstag fran "RSA 2015 Åtgärder (Punkt X.= punl<t i bandlingsp.rogram) 

16 Indikator som registrerar oljeprodukt (och ev. annan förorening) i råvatten som pumpas till VA-avdelningen undersöker möjligheterna att installera en 
vattenverket. Om förorening registreras kan pumpningen stoppas automatiskt. indikator. 

17 Åtgärder vidtas enligt förslag i säkerhetsrapporten för Tingsryds kommuns Punkt 11. 

dricksvattenanläggningar. 

18 Ansökan görs tilllänsstyrelsen om att göra några särskilt viktiga VA-anläggningar till skyddsobjekt. Punkt 12. 

Tingsryds Energi AB 
Riskscenario "Pandemi" 

19 Förstärkning av den egna personalstyrkan skulle behövas. Kommer att övervägas vid kommande personalförändring. 

Riskscenario "Värmebortfall ~ totalhaveri i Tingsryds värmeverk" 

20 Utreda möjligheterna att ordna med en backuppanna någonstans ute på distributionsnätet. Punkt 15 

Tingsrydsbostäder 
Riskscenario "Pandemi" 

21 Kompetensutveckling så att nyckelpersoner kan ersättas. Punkt 13. 

22 Se till så att det finns driftkort och drift- och skötselinstruktioner till alla anläggningar. Punkt 16. 

Riskscenario "Värmebortfall - ingen fjärrvärmeleverans i Tingsryd" 
23 Se till att få tag på och installera en elpanna på Vallen. Punkt 17. 

TU F AB/l n dustristiftelsen 
Riskscenario "Konkurs i ett eller flera stora företag som hyr lokaler" 

24 Sälja fastigheter. Åtgärden finns med i kommunens utredning för hållbar 

ekonomi. 
- . - -

'~ 
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Bilaga 2. Utdrag från Handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd 2013-01-31. Kompletterad med kommentarer. "~ Åtgärder - uppdrag till kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser 

Nr Åtgärd Klart senast Ansvarig Förändring till handlingsprogram 
2015-18 (Nr X)=hänvisning till åtgärdspunkt 

l V axj e nämnd/förvaltning ska ha en plan för 2013 Samtliga nämnder/förvalt- Finns kvar i nytt handlingsprogram. (Nr l) 
hantering av extraordinära händelser. ningar, stiftelser och bolag De flesta har fastställda planer. 

2 Under vruje mandatperiod ska som minimum en Kontinuerligt Kmnmunstyrelsen Finns ej med. Atgärden överförd till 
större och två mindre krisövningar genomföras styrdokumentet "Arbetet med krisberedskap i 
med hela eller delru· av krisorganisationen. Tingsryds kommun ". 

3 Vid upphandling av varor och tjänster ska Kontinuerligt Samtliga nämnder/ Finns kvar i nytt handlingsprogram. (Nr 2) 
leverru1törer inom de verksamhetsområden som förvaltningar 
anges i "Pandemiplru1 för Tingsryds kommun", 
avsnittet "Specifika extema samhällsftmktioner", 
tillfrågas om deras beredskap för stora 
personalbortfall t. ex. vid en pandemi. Frågan 
aktualiseras också vid gemensam upphandling 
med länets kommuner. 

4 Överväga att shiva in i avtalmed extema alctörer' Kontinuerligt Samtliga nämnder/ Finns kvar i nytt handlingsprogram. (Nr 3) 
att leveranser prioriteras till kommunen vid förvaltningar 
omfattande personalbortfall, för sådana varor och 
tjänster som bedöms nödvändiga för ai.t bedriva 
samhällsviktig verksamhet. 

5 Upprätta en bränsleförsäljningsplan för Tingsryds 2013 Kommtmstyrelsen Finns ej med. Planen är framtagen. 
kommun. Planen ska utgå :fi:ån tmderlag som tagits 
fram av länsstyrelsen och kommunema i 
Kronobergs län. Planen ska fastställas av 
fullmäktige. 

6 Upprätta en vänneförsö1jningsplan för Tingsryds 2013 Kommunstyrelsen Finns ej med. Planen är framtagen. 
kommun. Planen ska utgå från underlag som tagits 
fram av länsstyrelsen och kommunema i 
Kronobergs län. Planen ska fastställas av 
fullmälctige. 
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Bilaga 2. Utdrag från Handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd 2013-01-31. Kompletterad med kommentarer. \> 
Nr Åtgärd Klart senast Ansvarig Förändring till handlingsprogram 

2015-18 (Nr X)=hänvisning till åtgärdspunkt 
7 En lednings- och sambandsanalys som beskriver 2014 Kommunstyrelsen Atgärden ej utförd. Finns kvar i nytt 

kommunens interna kommunikationsbehov ska handlingsprogram. (Nr 4) 
utföras. Förslag till rutiner och åtgärder ska tas 
fi·am i syfte att säkerställa 
kommunikations behovet. 

8 Utbildning i mediahantering, kriskommunikation 2013 Kormmmstyrelsen Finns kvar i nytt handlingsprogram. (Nr 5) 
.och informationssystem ska erbjudas till personer Därefter Utbildningar har utförts. 
som kan kormna att hantera media och arbeta med regelbundet 
information i en krissituation. återkommande. 

9 fuventering av vilka transportresurser som finns 2014 Kommunstyrelsen Atgärden ej utförd Finns kvar i nytt 
inom kommunen (bussar/chaufförer) som kan handlingsprogram. (Nr 6) 
möjliggöra utökad kollektivtrafik vid situationer 
som t. ex. drivmedelsbrist eller utslaget 
betalsystem då människor beroende av bil inte kan 
ta sig tilljobbet 

lO Skapa dialog med det privata näringslivet inom 2013 Kommunstyrelsen Atgärden bristfälligt utförd. Slås samman med 
kmmmmen i syfte att förbättra samverkan i en nr 13 och blir en åtgärd som ska pågå 
krissituation och informera om kormnunens kontinuerligt. (Nr 7) 
planering inför en extraordinär händelse. 

11 Det ska alltid fi1mas tillgång till minst en viss Kontinuerligt Samhällsbyggnadsnämnden Finns kvar i nytt handlingsprogram. (Nr 8) 
mängd material för halkbekämpning på vägar, och 
ett visst lager med halkskydd till fordon och 
personal ska hållas. 

12 En undersölming ska göras om hur dricksvatten- 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Finns ej med Atgärden utförd. Nödvattenplan 
försö1jningen ska lösas i fallnågot vattenverk blir framtagen. 
helt utslaget och/eller förstört. 

13 Slmpa en dialog med föreningar verksarmua inom 2013 Kultur- och fi·itidsnämnden Atgärden påbörjad. Slås samman med nr l O 
kommlmen om beredskapen att hantera till en åtgärd som ska pågå kontinuerligt. 
krissituationer som kan uppstå i samband med (Nr 7) 
arrangemang som föreningarna ordnar och är 
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Bilaga 2. Utdrag från Handlingsprogram för extraordinära händelser, fastställd 2013-01-31. Kompletterad med kommentarer. v 
Nr Åtgärd Klart senast Ansvarig Förändring till handlingsprogram 

2015-18 (Nr X)=hänvisning till åtgärdspunkt 
14 Utreda lämpliga uppställningsplatser för farligt 2013 Kommunstyrelsen Sammanställa uppgifter finns med (Nr 9) 

gods samt sammanställa uppgifter om transporter Utredning om uppställningsplatser utförd 
av farligt gods inom kommunen. 

15 Områden som identifierats som Kontinuerligt Samhällsbyggnadsnämnden Finns kvar i nytt handlingsprogram. 
översvämningshotade ska uppmärksammas i den (Nr JO) 
kommunala planeringen med syfte att lindra 
konsekvenserna av en eventuell översvämning. 

16 Säkerhetsrutiner inom kommunen ska utarbetas 2014 Kommunstyrelsen Finns ej med Åtgärden påbörjad. Hanteras 
för att möta framtida IT-hot, t.ex. beträffande enligt antaget styrdokument "Riktlinjer för 
mobila enheter. säkerhetsarbetet i Tingsryds kommun ", 

underrubrik "Informations-säkerhet". 
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Ärende nr 15 

Delårsrapport för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
2015-08 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) '"" ~Tingsryds ~ · kommun 
\"' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-23 

c~ 
~ 

Justerare 

§ 410 

Delårsrapport fOr räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-
08 

Dnr 2015/540 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2015-08. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen har godkänt delårsrapporten 2015-08 och överlämnat 
den till revisorerna. Revisorerna har lämnat yttrande över delårsrapporten 
och översänt det till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapporten för räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-08 
Granskning av delårsrapporten samt revisorernas yttrande 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 410 2015-11-23 

RÄDDNINGST JÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3 av 8 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-10-07 

Beslutet skickas till 

Dnr. 2015j137- 042 

Delårsrapport åtta månader 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar 
1. Godkänna delårsrapport åtta månader 2015. 
2. Överlämna delårsrapporten till revisorerna. 
3. Ge räddningschef Per Pettersson i uppdrag att formulera en skri

velse om krav på, och uppföljning av, elsälcerhet och CE-märkning 
som ska sändas till berörda myndigheter. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning och uppföljning av Räddningstjänsten Östra Kronobergs 
verksamhet redovisas genom delårsrapport för januari-augusti 2015. 

Årets resultat för åtta månader uppgår till 259 ooo leronor och 
helårsutfallet berälmas till205 ooo lcronor. 

I delårsrapporten redovisas bland annat utryclmingar fördelade på 
händelsetyper. En händelse avser brand i kondensavfulctare. På grund 
av den händelsen, och att samma typ av apparat förekommit vid 
bränder inom andra kommuner, väclctes frågan om elsäkerhet och 
CE-märkning. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport åtta månader 2015 

Räddningsijånsten Östra Kronobergs revisorer Kjell Danielsson, Sven-Erik Svensson och Ö1jan Davoust 
PwC, Caroline Liljebjörn 
Uppvidinge kommuns ekonomichef Anders Svensson 
Tingsryds kommuns ekonomichef Daniel Gustafsson 
Lessebo kommuns ekonomichef Göran Jörgensson 

Justerande sign 

'?:R'!
"--~-

Utdrags b estyrlcande 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets 
verksamhet sammanställs vid tre tillfällen per år, 
dels fYra och åttamånaders resultatinformation 
som delårsrapporter, dels en tredje som särslcilt 
dokument, årsredovisning. 
Såväl årsredovisning som minst en delårsrapport 
skall föreläggas förbundsdirelctionen jämte att 
revisionen inlämnar sin skriftliga bedömning. 

Syftet med resultatinformationen är att 
direktionen, dess revisorer och medlems
kommunerna erhåller löpande information om 
verksamheten vad gäller kvantitet, lcvalitet, 
personal och ekonomi enlig·t god ekonomisk 
hushållning. I sammanställningen ingår resultat
och balansräkning jämte underlag till 
periodiseringar. Dock redovisas ej någon 
fullständig notförteclming i delårsrapporten. 

Uppdraget och styrdokument 

Förbundsordningen är det dokument som reglerar 
uppdraget från medlemskommunerna till 
kommunalförbundet. Förbundsordningen 
fastställs av respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, senast reviderad under våren 
innevarande år. Enligt ändamålsparag·rafen i 
förbundsordningen är förbundets uppdrag 
följande: 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo~ 
Tings1yd och Uppvidinge kommuner gemensam 
organisation fö1• skydd mot olyckor med syfte 
att ge hjälp till själ,rb_jälp samt att rädda 
plötsligt hotade värden. 

Förbundets hmruduppgifter är att arbeta 
förebyggande ocb stödja den enskilde så att 
derme kan ta sitt ansvar för att elimine1·a, 
förhinib:a ocb be[?,Täns'a olyckor samt att rädda 
plötsligt hotade värden i form av liVj egendom 
eller miljö. 

Förbundets uppgifter framg·år närmare i 
dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" och 
"handlingsprogTam för räddningstjänst", vilka 
båda ska tas fram för va1je mandatperiod. 

3 

Redovisningen har skett enligt kommunal 
redovisning·slag och i överensstämmelse med de 
rekommendationer som utgivits av Rådet för 
kommunal redovisning. 

I delårsrapport 2015 -08 berö1's 
uppföljning/målanalys enbart summariskt. 
Redovisning av måluppfYllelse enligt i 
handlingsprogram angivna mål redovisades i 
årsredovisning 2014 varvid den period som 
handlingsprogrammet avser, 2010 2014, 
granskades. Enär handlingsprogram för 
innevarande mandatperiod ännu inte är beslutat 
bygger delårsrapporten mestadels på att redovisa 
vad som utförts, statistik etc. 
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Sammanfattande redogörelse 

Sotnings- och brandskyddskontroll 

De avvikelser som under en längre tid funnits 

avseende sotnings- och 

brandskyddskontrollverksamheten room 

Tingsryds sotning-sdistrikt kom till en lösning 
under våren. Efter kontalet från 

skorstensfejarmästare Kenneth Durborg med sin 
kollega inom Vä."\:jö Sot AB, Micael Hvirf 

träffades en överenskommelse dem emellan. 
Innebörden är att Växjö Sot AB fr.o.m. 2015-05-

01 tag-it över verksamheten mom 
Tingsrydsdistrilctet enligt befintligt avtaP. 

Förändringen har haft en tydlig positiv inverkan. 

":) Tecknat 19!J2-06-01ocb ,qäller t.o.m. 2021-11-50 

Personallberedskap 
Rekryteringsbehovet är i stort oförändrat och 

lig·ger på tio till femton nyanställningar per år. 

Beredskapsläget har under semesterperioden varit 
ansträngt vid vissa stationer vilket inneburit 

undertalighet under del av dygn och /eller del av 

vecka. Kommendering tillämpas ej. Trots det är 
benägenheten och solidariteten stor att, som extra 

beredslmp, täckaför de valcanser som uppstår. 

Första Insats Person 
Organisat-ion med s.k. FIP (första insats person) 

är sedan våren 2014 i drift i Ryd respektive 
Åseda. Som nämns under "investeringar" längre 

fram i rapporten finns resursen nu även i 
Tingsryd. Händelse efter redovisningsperioden 

(19/9) är ett tydligt exempel på vinsten med FIP. I 
samband med "brand i pannrum" är FIP framme 

ca 5 minuter före första styrka. Med hjälp av 

pulver·släckare fördröjs brandförloppet och 

förberedande order till ankommande stydwr ges 

vra Rakel. Uppställningsplats fordon, 

angreppsväg etc. hinner förberedas. 

Avtal2015 
Av orsaker hänförliga till centrala parter 
tedenades inget avtal för räddningspersonal i 

beredskap, RiB under 2014. Efter utdragna 

förhandlingar och även konflikt träffades 

överenskommelse om nytt avtal den 21 juli, 
benämnt RiB-15. Avtalet g·äller t.o.m. 2016-09-30 

och innebär en kostnadsökning för beredskap med 
ca 650 tkr (helårseffekt). Beräkning av s.k. 

följandetimmar och övningstid ändrades oclcså. 

Enligt RiB-15 ska ersättning för dessa iyper av 
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arbete utges motsvarande den faktiska tiden och 

inte som tidigare per påbörjad timma respektive 

påbörjad halvtimma. 

Ägar·direktiv 

Enligt den ordning som medlemskommunerna 

under 2014 kompletterade förbundsordningen 
med har ägar·samråd ägt rum. Efter erhållet PM 

från samrådet beslutade förbundsdirektionen vid 

sammar1träde 2015-09-11 att uppdra åt 

räddningschefen att ta fram underlag till 

handlingsprogram och budget som ska bygga på 

sänkt kostnadsnivå. 

Räddsam Kronoberg 
Efter beviljad medelsansökan från Länsstyrelsen i 

Kronobergs län till MSB drivs sedan .!l.rsskiftet ett 

projekt i syfte att utveckla och ytterligare 
förbättra samverkan mellan 

räddningstjänstorganisationerna i länet. 
Projektledare är Håkan Helgesson, Älmhult, som 

till800fo är "utlånad" till projektet. Anslagna medel 

täcker ett uppbyggnadsskede t.o.m. 2017. För 
bästa nytta och effekt har räddningschefema i 

länet föreslagit att en ekonomisk förening bildas. 
Sarulad bedömning· av inställning· till förslag·et är 

"försiktigt positiv". Beslut mom respektive 

kommun/förbund förväntas senar·e i höst. 

Investeringar · 

Släck-/räddningsbil, s.k. BAS 4 ("demobil", 

beställd enligt särskilt direktionsbeslut) levererad 
och tagen i bruk vid stationen i Lessebo. 

Förbundets två ledningsfordon har ersatts enligt 

plan (Volvo XC 70). De tidigvarande har· bytts in 

mot en st VIV-pick-up av lokal bilförsäljare. 

Överskjutande investeringsutrymme avseende 
ledningsfordon har använts till inköp av 

ytterligar·e ett s.k FIP-fordon med placering i 
Tingsryd. Utbildning genomförd och resursen 

tagen drift fr.o.m. veclca 37. 
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Verksamhet 

Intern utbildning och övning 

Kompetensutbildning t.o.m. kvartal 3 
Kurs/utbildning, konferens Antal deltagare Från station/styrka 
Preparandkurs (2 v.) 
Rökdykarkurs (3 dgr) 
Räddningsinsats 
Räddningsledare A 
Körkortsutbildning, C-kort 

D-HLR (6 tim, krav för delegation IVPA) 
Internt- befälsutbildning FiP (l d) 
Instruktörsutbildning motorsåg (5 d) 
Motorsågsutbildning (3 d) 
Förarbevis Bronto Skylift ( 24 t) 
Ekonomiutbildning {moms, bokföring, 8 d) 
Ärendehanteringssystem "Evolution" (3 d) 
Ledarskapsutbildning (IRL, 2 + 2 d) 
Konferens BRAND 20 15 (Visby) 

Kommande utbildningar under kvartal 4 
Kurs/utbildning, konferens 

Preparandkurs (2 v.) 
Rökdykarkurs (3 dgr) 
Räddningsinsats 
Räddningsledare A 
D-HLR (6 tim, krav för delegation IVPA) 
Motorsågsutbildning (3 d) 

Konferens "Skånsk brandskyddsdag" 
Regional Samverkanskurs (grund 2 d) 
Regional Samverkanskurs, SoL (för nyckelbefattningar 
2 d) 

Utlagd/schemalagd övningstid (timmar) 
januari - augusti 

Deltid med beredskap 
Deltid utan beredskap 

Kommentarer 
Genomförda övningar registreras per 
individ i verksamhetssystem CORE. 
Fr.o.m. l januari 2015 gäller nya 
kunskaps-/utbildningsregler för arbete 
med motorsåg. Breddutbildning med 
hjälp av egna instruktörer genomförd för 
fjll·tio brandmän fö1·delat på stationer 
med beredskap 1+4. Under hösten avses 
att utbilda samtlig personal vid stationer 
med beredskap 1+2 respektive 1+1. 
Utbildningen slcer enligt det koncept som 
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6 A-a l, H-p l, K-a l, L-d 2, K-a l 
6 Lika ovan 
7 K-a l, N-t l, L-o l, L-a 2, H-p 2, 
l N-t 
9 V-g l, L-o l, H-p 2, K-a l, U-t l, L-d l, K-a l, 

R-a l 
8 L-o 3, L-a l, N-t l, H-p l, A-a l, T-d l 
4 T-d 4 
3 Ryd l, L-o l, H-p l 

40 Ryd 8, T-d 8, L-o 8, L-a 8, A-a 8 
l T-d 
l Ledningsorganisation 
l Ledningsorganisation 
l Ledningsorganisation 
2 Förbundsdirektion 

Antal Från station/styrka 
deltagare 

5 L-a l, T -d l , S-v l , A-a 2 
5 Lika ovan 
2 Ryd l, A-o l 
l K-a 

Ej fastställt 

5 700 
540 

52 R-a 7, H-p 14, K-a 9, N-t 10, A-o 
12 

5 H-p l, L-d l, T-d l, V-g l, Ryd l 
o Ledningsorganisation 
l Ledningsorganisation 

september- december summering 
2 800 8 500 

270 810 

överenskommits mellan MSB och 
Arbetsmiljöverket vilket slciljer sig- från 
den egentlig·en föreskrivna, dvs. den 
gäller inte som behörighet utanför 
anställning inom räddning·stjänsten. 
Regional samverkanskurs reviderad 
fr.o.m. hösten 2015. Innebärande att den 
är uppdelad i dels en grundkurs och dels 
en fortsättningsdel, SoL (samverkan o 
ledning). Den senare i första hand för 
befattning-ar med ledningsansvar mom 
kri~hantering·ssystemet. 
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Sammanställning personal 

Slutat under året 2 
Beviljade uppsägningar ( uppsägningstid pågår) s 
Tjänstledigheter 3 
Vakanser deltidsbrandmän med beredskap (ink!. pågående uppsägningar) 7 
Vakanser deltidsbrandmän utan beredskap o 
Vakanser brandförmänfstyrkeledare med utb. Räl A 2 
Antal nyanställda Il 
Antalet ansökningar med pågående testlundersökning 2 

Händelser/utrydm:ingsstatistik 

Antal utryclmingar per station (1/1 - 31/8) 
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Antal utryckningar fördelade på händelsetyp (1/1 - 31/8) 

O lyckstyp 2015 2014 2013 
Brand i byggnad 47 28 32 
Brand ej i byggnad 50 57 49 
Trafikolycka 87 65 78 
Utsläpp av farligt ämne 9 Il lO 
Drunkning-/ tillbud l 2 2 
Nödställd person l 2 l 
Djurräddning (nödställt djur) 3 5 2 
Stormskada o l o 
Bergras l jordskred o o o 
Annat ras o l o 
Oversvämning av vattendrag o l o 
Annan vattenskada o 7 3 
Annan olycka 3 l 4 
Automatlarm, ej brand 1 52 51 46 
Förmodad brand 4 13 14 
Falsklarm brand o o 2 
Förmodad räddning 5 3 4 
Falsklarm räddning l o o 
I väntan på ambulans1 45 47 25 
Hjälp till ambulans 5 4 2 
Hjälp till polis o 2 4 
Felindikering från aut larm o o o 
Vattentransport o o o 
Trygghetslarm o o o 
säkerhetsvakt o o o 
Inbrottslarm o o l 
Hiss ej nödläge l 2 2 
Annat uppdrag3 27 28 22 
Statlig räddningstjänst - - -
Totalt 341 331 303 .. l) 125 objekt m· anslutna tlll SOS Alarm AB . 
2) Utförs enligt avtal med Kronobergs läns Landsting fr.o.m. 2009, nytt avtal fr.o.m. 2013-04-15. 
3) De flesta av händelserna "annat uppdrag" utgörs av telestörning, problem vid larmöverföring etc. 

Således utan någon form av räddningsinsats. 

Några specifika händelser 
Brand i återvinningslager 
("tuggat/nennalt bilinredningar) inom f.d 
sågverksområde, Marhult. 
Resm·slcrävande insats där det även 
visade sig· finnas tveksamheter 
beträffande tillstånd för hanteringen. 
Brand i byggnad, reception/kiosk, 
Lessebo Camping. IGar misstanke om att 
branden var anlagd finns. 
Utsläpp farligt ämne, ca 800 liter thinner, 
Inwido, Lenhovda. Vätslmn·kvar i 
uppsamlingskar men i och med 
"brandfarlig vara klass I", stor risk för 
antändning/explosion. 
Trafikolyclca R v 31. Tydlig återkoppling 
avseende mervärde enär dels anhörig till 
drabbad och dels den drabbade själv efter 
ca en vecka hör av sig. Positiv feed-back 
för bemötande, omhändertagande och 

7 

möjligheten att i efterhand kunna prata 
med aktuell räddningsledare, 
Kollision personbil/buss, lv 930. 
Svårförståeligt att personskadorna inte 
blev värre utifrån hur inblandad 
personbil såg ut efter kollisionen. 
Brand i kondensavfuktare placerad i 
villakällare. Branden begränsad till själva 
avfuktaren. Dock omfattande rökskador 
vilket initialt bedömdes kräva upp till två 
månaders saneringsarbete. 
Erandorsalesutredning jämte kontakt med 
elsäkerhetsverket och nätverk inom 
räddningstjänsten ledde till att den 
aktuella modellen återkallades från 
marknaden. 
Brand i byggnad Fridafors, en 
omkommen och totalskada. 
Drunkning Älgasjön, en omkommen 
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Brand i "återvinningslager", Marhult 

Drift/underhåll fordon och utrustning 

Som nämnts tidigare möjliggjordes införande av 
ytterligare en "första insats person" genom lägre 
kostnad än budgeterat för byte två 
ledningsfordon. Detta, det tredje inom 
organisationen, fordon är sedan början av 
september i drift i Tingsryd. 

Släck-/räddningsfordon vid stationen i Lessebo är 
sedan i februari ersatt med ett nytt. Bilen är en 
s.k. BAS 4 och bl. a. utrustad med ett modernt 
skumsläcksystem för brand i fibrösa ämnen. 

För att dels främja god arbetsmiljö och dels öka 
effektiviteten har en halvautomatisk 

Lokaler 

Förbundets verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. 
Hyresvärdai· är medlemskommunerna direkt eller 
kommunala bolag, utom brandstationen i Konga 
respektive Åseda där fastigheterna är privatägda. 

Vid stationen i Rävemåla har en ombyg·gnad i 
syfte att skapa separata duschutrymmen dam/herr 
slutförts. Efter noterade besvär med mögellukt vid 
stationen i Lessebo har dels mätningar och dels 
byte av golvbeläg·gning· i lektiosal genomförts. 

För närvarande pågår planering/framtagande av 
1.mderlag för renovering och/eller ombyggnad i 
syfte att tillgodose behovet av duschutrymmen 

Kondensavfulctare efter branden 

tvättanläggning för bl. a. rökskyddsutrustning 
köpts och placerats i Lessebo. 

Byte av personlig skyddsutrustning· (lannställ) 
har skett vid stationerna i Tingstyd och Åse da. 
Den beräknade brukstiden för larmställ är tio år. 
Således föreligger ett årligt utbytesbehov om ca 
tjugo ställ. 

Driftstörningar i form av haverier förekommer i 
för hög utsträclming för att anses acceptabelt. Till 
övervägande delen kan "trasig-", "gått sönder" etc. 
härledas till handhavande. Åtgärder i form av 
förändrat synsätt, bättre kunskap etc. är vidtagna 
med hjälp av arbetsledare på respektive station. 

avseende stationerna i Väckelsång, Lessebo, 
Kosta, Lenhavda och Alstenno. 
Vidare föreligger behov av att inom en 
femårsperiod bygga till/iordningsställa lokaler och 
anpassade för g·od arbetsmiljö i sambandmed 
hantering av rök- och sotbemängd utrustning. 
Byggnader som berörs av denna åtgärd är i första 
hand brandstationen i Lessebo och eventuellt 
stationen i Tingsryd. 

Till stora delar kommer kosh1aderna för dessa 
åtgärder, när de genomförts, att generera höjd 
hyra. Något budgeterat utrymme finns för 
närvarande inte. 

Förebyggande brandskydd, tillsyn och tillståndshantering 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal Utförd åtgärd/aktivitet Anta 
Tillsyn enligt LSO'/LBE" 55 Tillstånd brandfarlig vara 8 
Yttrande socialnämnd 21 Tillstånd explosiv vara l 
Yttrande byggnadsnämnd 56 sakkunnigutlåtande ·på 

begäran av 
förundersökningsledare 5 

Yttrande polismyndigheten 2 
1 )Lag om skydd mot olyckor 

2)Lag om brandfarliga och explosiva varor 

8 
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Förebyggande brands1ydd, information och utblldning 

Sammanställning över genomförda utbildningar, 1/1 - 31/8 2015 
fuom ( )2014 under samma period 

Utbildning! v .. Tingsryd Lessebo Uppvidinge Kommentar -o 

kurs antdelt ant delt ant delt 

Brand och (20) (87) (83) (62) Detta är en utbildning som framhåller den enskildes ansvar 

säkerhets 15 59 113 43 och hur viktig deras insats är för en minskad 

utbildning skadeutveckling, både förebyggande och vid en olycka, vare 
sig det gäller en arbetsplats eller hemmiljö. 

Brandskyddsom bud/ (21) (O) (38) l lag om sky~d mot olyckor föreskrivs att varje verksamhet 
SBA o 20 27 ska bedriva systematiskt brand-skyddsarbete, SBA. l detta 

ingår en brandskyddsorganisation med beskrivning av olika 
ansvarsroller där brandskyddsombud är en del. 
Utbildningen är en grundkurs för dem som är utsedda att 
vara brandskyddsombud. Även riktad till 
verksamhetsansvariga. 

Brandskyddsutbildning för (lO) (40) (52) Utvecklingen visar att man i kommunerna anser utbildning 

semestervikarier inom o 23 50 i brandskydd som viktigt även för vikarier. 

vård/omsorg 
''Brandinformation" (O) (O) (8) Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, eller för 

"Peppar/Peppar" o 316 o specifika intressegrupper, exempelvis PRO och SFI. l - 2 

"Hesa Fredrik" timmars information per tillfälle. 
Ett antal av dessa utbildningar/informationer genomförs i 
samverkan med FRIS (Föreningen Räddningskårer l 
samverkan) 
"Hesa Fredrik" -riktad krisinformation till 
mellanstadieelever i samverkan med Länsstyrelsen i 
Kronobergs län 

"Heta arbeten" (8) (O) (6) För ett antal yrkeskategorier, eller egentligen 

o o o arbetsmoment, fordras en särskild behörighet. 
Utbildningen leder fram till ett certifikat som är giltigt i fem 
år. Deltagarna kan komma från alla medlemskommunerna, 
eller annan ort, oavsett var utbildningen genomförs. 

Brand/konsekvens (300) (O) (O) Riktad utbildning/information till grundskolor, som efter 

information grundskolan o o o skadegörelse, bränder, oroligheter etc. hör av sig till 

(Upp i rök) räddningstjänsten 

Praktik, Utrymning (O) (l O) (O) Praktisk tillämpning i handhavande. Normalt ingår 

Handbrandsläckare 62 o o släckövningar i utbildningen. Denna utb speciellt anpassad 
efter kundens önskemål 

"Sota Din egen skorsten" Förbundet har till studieförbundet Vuxenskolan sålt 
instruktörstjänst. 2-4 studiecirklar per år vari ingår bl.a. 
anläggningskunskap, eldnings- och sotningsteknik och 
allmänt brandskydd. Även i Kalmar län 

Restaurang o (O) (O) (O) o 1 sammarbete alkoholhandläggarna länsstyrelsens utbildning 

Alkoholservering 12 o 
HLR, "hjärt- (O) (O) (O) Grundutbildning för att kunna påbörja adekvat första hjälp 

lungräddning" o o o vid hjärtstopp 

Summa/kommun (426) ( 133) ( 166) 
133 472 120 

Totalt antal deltagare (745) 
740 

g 
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Övriga aktiviteter, information och utbildning 

Flertal och återkommande studiebesök Hennods i Lessebo, (Somaliska och Arabiska) med alhnän 
brandinfo. 
Sportlovsaktivitet Tingsryd, mycket uppskattat och förmodligen återkommande. 
"Våryra" T-1yd, Valborg L-bo, "Bautadag" i Lenhovda, julskyltningsaktiviteter m.fl. Samtligamed 
mål att sprida information säkerh!'!t/egen organisation 
Skolstart med Polis och brandlcår i Kosta. 
Mång·a besök av förskolor med mindre version av Bamses brandskola. 
Olycksuh·edning som tillsammans med flera andra lilmande runt om i Sverige ledde till återlcallning 
av kondensavfulctare. 

Beräknat helårsutfall och finansiellt mål 

Årsutfallet beräknas ge ett överskott om 205 tlcr 

med reservation för ränteförändringar och större 
händelser. I juli tedmat avtal för deltidspersonal, 

RiB 15, beräknas generera en kostnadsölming på 
helår (2016) motsvarande ca. l 000 th. 

Likt tidigare år redovisas en återbetalning· av 

sjuHörsäkring från AF A med 285 tkr varav 190 
t h ingår i delårsresultatet. 

Verksamhetens intäkter -1 100 

Direktion och Ledning mm 9 671 

Beredskap, utbildning 18 602 

Lokaler 3 737 

Drift o underhåll fordon, utrustning 3 252 

Avskrivningar 3 155 

Summa nämnder 37 317 

Jämförelse stör. Post 

Kommunbidrag -37 817 

Finansiella poster, pension mm 500 

Totalt o 

10 

Under oktober månad sker omsättning av banklån 

motsvarande 7 550 tkr enligt plan. 

Direktionsbeslut 2014-12-11, §52, anger som 

finansiellt mål för 2015 jämte två kommande 

planeringsår att resultatbudgeten skallredovisa 
minst ett nollresultat resultat. 

Årets resultat för åtta månader uppgåt· till 259 tlcr 

och helårsutfallet beräknas till205 tkr. 

-677 -423 61,55% -515 

6 428 3 243 66,47% 5 926 

12 243 6 359 65,82% Il 456 

2 571 l 166 68,80% 2 321 

2 232 l 020 68,63% 2 587 

2 103 l 052 66,66% 2 013 

24 900 12417 66,73% 23 788 

-190 

-25 211 -12 606 66,67% -24 660 

242 258 48,40% 296 

259 259 576 
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Släck/räddningsbil 3 200 2 972 228 o 
Ledn. Fordon l 600 l 396 204 o 
FiP och transportfordon 500 430 70 879 

l O årsinventarier o 145 -145 54 

5 årsinventarier o 79 -79 o 
Totalt 5 300 5 022 278 933 

Med hänvisning· till upprättad resultat- och balansräkning per åtta månader samt resultatinformation 

berälmas det finansiella målet nås för helåret 2015. 

~''!;~016·················· Mil{ael Jeansson 

Ordförande förbundsdirektionen 

11 

Per Pettersson 

Räddningschef 
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Resultaträkning, Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Verksamhetens intäkter 515 l 100 l 000 

Verksamhetens kostnader -22 289 -35 262 -35 392 

Avskrivningar -2 013 -3 155 -3 155 

Jämförelsestörande poster o o 285 

Verksamhetens nettokostnader -23 788 -37 317 -37 262 

Kommunbidrag 24 660 37 817 37 817 

Extra kommunbidrag o o o 
Finansiella intäkter o o o 
Finansiella kostnader -296 -500 -350 

Resultat före extraordinära poster 576 o 205 

Extraordinära intäkter o o o 
Extraordinära kostnader o o o 

Arets resultat 576 o 205 

12 
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Balansräkning, Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Tl<r 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Maskiner och inventarier 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier/andelar i dotterbolag 
Aktier och andelar 
Obligationer och andra värdepapper 
Långfristiga fordringar 
Summa anläggningstillgångar 

OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd 
Kortfristiga fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER 

EGET KAPITAL 
Ingående eget kapital 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
Andra avsättningar 

Summa avsättningar 

SKULDER 
Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

13 

2014 

o 
22 229 

o 
o 
o 
o 

22 229 

o 
3 303 

70 

3 373 

25 602 

l 267 
214 

l 481 

102 
o 

102 

Il 125 

12 893 

24 018 

25 602 
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Utfall 
2014 

INTÄKTER 
Kommunbidrag 36 990 

Jämförelse stör.intäkt o 

Summa Intäkter 36 990 

Taxor/brandsyn mm 612 

Bidrag 47 

Förs. av verksamh 353 

Summa intäkter l O, 12 

Totala Intäkter 38 002 

KOSTNADER 
Personal -23 657 

Övriga kostnader -lO 047 

Kapitalkostnader -4 084 

)ämförelsestör. poster o 

Summa Kostnader -37 789 

Resultat 213 

Utfall 20 15 per 8 månader 
(tkr) 

Budget Redovisat justerat 
2015 utfall 

37 817 25 2! I o 
o o 190 

37 817 25 211 190 

302 343 60 

195 108 o 
603 162 5 

l l 00 612 65 

38 917 25 824 255 

-25 521 -16 867 o 
-9 741 -6 450 -!56 

-3 655 -2 180 -!66 
o 

-38 917 -25 497 -322 

o 326 -67 

14 

4fiiiiiiB 

\41\ 

Ack 
utfall Avvik. %-förb. H el årsutfall 

8 mån A wike/se 

25 211 12 606 66,7% 37 817 o 
190 -190 285 285 

25 401 12 416 67,2% 38 102 285 

403 -l 01 133,3% 500 198 
108 87 55,4% 195 o 
167 436 27,7% 305 -298 

677 423 61,6% l 000 -l 00 

26 079 12 838 67,0% 39 102 185 

-16 867 -8 654 66,1% -25 521 o 
-6 606 -3 135 67,8% -9 871 -130 
-2 346 -1 309 64,2% -3 505 150 

-25 819 -13 098 . 66,3% -38 897 20 

259 259 205 205 

k .;fJ?d 
------=~~=~=~-~~----··---·--
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lflll"" 

'"' Utfall 20 15 per 8 månader 
(tkr) 

Investeringar Projekt Budget Redovisat Återstår Prognos 
t kr 

Ledningsfordon Tl I l f 600,0 l 396,0 204,0 l 396,0 

Basbil, Lessebo 7122 3 200,0 2 972,0 228,0 3 000,0 

Transportbilar 7151 500,0 430,0 70,0 430,0 

I O årsinvestering 7911 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 årsinvestering 7915 0,0 145,0 -145,0 200,0 

Övning inv 7921 0,0 79,0 -79,0 100,0 

Summa 5 300,0 5 022,0 278,0 5 126,0 

15 
~ 

~..,, 
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Granskningsrapport 
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Granskning av delårsrapport 2015 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
förbundets delårsrapport för perioden 2015-01-01 - 2015-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag 
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som förbundet 
fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 
medlemmarnas kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. 

Resultatet för perioden är 259 tkr, vilket är 317 tkr lägre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 205 tkr. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga gransirning gör vi följande bedömning av förbundets 
delårsrapport: 

Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt. 

Vi instämmer i förbundets bedömning av möjligheterna att nå det finansiella 
mål som förbundet fastställt. Enligt prognosen uppnås det finansiella målet. 

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet 
uppnås eftersom det inte antagits något handlingsprogram för innevarande 
mandatperiod. 

Enligt rekommendation RKR. 22 ska delårsrapporten innehålla en 
bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att 
uppnås per 31 december. Förvaltningsberättelsen innehåller dock en 
redovisning av verksamheten med inriktning på utfört arbete, händelser och 
statistik. 

November 2015 
Räddningsljänstförbundet Östra Kronoberg 
P wC 
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Granskning av delårsrapport 2015 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner och kommunalförbund är enligt den kommunala redovisningslagen 
(KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a§ 
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av förbundets mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av förbundet fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av förbundet fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 
Direktionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a § 
KL ska behandlas av medlemmarnas kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt 

November 2015 
Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 
P wC 
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2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

" Intervjuer med berörda tjänstemän 

" Analys av relevanta dokument 

Granskning av delårsrapport 2015 

" Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 
2015-08-31 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substans granskning. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på den version till delårsrapport som 
presenterades 2015-10-12. Direktionen har fastställt delårsrapporten 2015-10-07 

och överlämnat den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret i Lessebo kommun. 

November 2015 
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Granskning av delårsrapport 2015 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapporten omfattar periodenjanuari- augusti, vilket är inom 
ramen av den tid som lagen om kommunal redovisning stadgar1 • 

Delårsrapportert består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning och ba
lansräkning. I det finansiella avsnittet finns även en budgetuppföljning och en 
redovisning av periodens investeringar. Förvaltningsberättelsen inleds med en 
sammanfattande redogörelse följt av en redovisning av verksamheten med 
inriktning på utfört arbete, händelser och statistik. Det finns en kort kommentar till 
prognos och finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 

Resultatet för Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg uppgår under årets första 
åtta månader till259 tkr (576 tkr). Verksamhetens avvikelse jämfört med budget är 
259tkr. 

Följande poster kommenteras: 

• I resultatet per 31 augusti ingår återbetalning av premier från AF A
försäkring avseende år 2004 med 190 tkr. I prognosen per 31 december 2015 
är beloppet 285 tkr. 

• Vissa konton i balansräkningen har inte stämts av fullt ut vilket medför att 
det finns kvar poster som borde bokats bort från balansräkningen. Beloppen 
uppgår till ungefår 220 tkr och kommer att bidra till ett förbättrat resultat 
under årets fyra sista månader. 

Vi har granskat ett urval av poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 
samband med delårsrapporten. Granskningen är inriktad på större poster som 
verksamhetens intäkter, personalkostnader, sociala avgifter, semesterlöneskuld, 
pensionskostnader, särskild löneskatt samt förutbetalda respektive upplupna2 

kostnader och intäkter. Granskningen visar att posterna har periodiserats korrekt. 

Nettoinvesteringarna uppgår per 31 augusti til15,0 mnkr, vilket innebär att 
0,3 mnkr återstår av budgeterat belopp. · 

Bedömning 

I vår översiktliga granslming har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

1 Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 9 § 1 
2 Ej betalda intäkter och kostnader som avser bokslutsperioden. 
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Granskning av delårsrapport 2015 

3.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 205 tkr, vilket är 205 tkr bättre 
än budgeterat. Avvikelsen beror på: 

• Verksamhetens nettokostnad avviker med 55 tkr mot budget 

• Finansiella kostnader ligger i prognosen 150 tkr rnnkr bättre än budgeterat 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2015, prognos 
för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. 

Utfall Utfall A w . 
de/år de/år Prognos mot 

Resultaträkning mnkr 2014 2015 2015 budget 
Verksamhetens intäkter 515 677 1 000 -100 
Verksamhetens kostnader -22 289 -23 473 -35 392 -130 
Avskrivningar -2 013 -2 103 -3 155 o 
Jämförelsestörande intäkt 190 285 285 
Verksamhetens -23 788 -24 709 -37 262 55 
nettokostnader 
Kommunbidrag 24 660 25 211 37 817 o 
Finansiella intäkter o o o o 
Finansiella kostnader -296 -243 -350 150 
Arets resultat 576 259 205 205 

Kornmunbidraget har ökat med o,8 rnnkr eller 2,2 %jämfört med föregående år. 

Verksamhetens kostnader har i prognosen ökat med 1,7 mnkr eller 5,0% jämfört 
med föregående år, vilket främst avser personalkostnader .. Kapitalkostnader 
(avskrivningar och räntor) har minskat med 150 tkr eller 4,1 %. Verksamhetens 
intäkter är i prognosen i nivå med föregående år. Jämförelsestörande intäkt utgörs 
av återbetalning av premier från AF A-försäkring avseende år 2004 med 285 tkr. 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till205 tkr enligt 
prognosen. 

3·3 God ekonomisk hushållning 
3.3 .1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål 
som fastställts i budget 2015: 

' Finansiellt mål, fastställt av 
förbundet i budget 2015 

Resultatbudgeten ska redovisa positivt 
resultat. 

Prognos 2015 

Resultatet efter andra 
tertialet uppg§r till 
259 tkr och prognosen 
för hel§ret landar p§ 
205 tkr. 

Vi delar förbundets bedömning att målet kommer att uppnås. 

November 2015 

Räddnings1jänstförbundet Östra Kronoberg 
P wC 

Måluppfyllelse, 
förbundets bedömning 

Prognosen pekar p§ att 
m§let kommer att n§s. 

5 av 6 
137



r 
\}, Gransirning av delårsrapport 2015 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar att prognostiserade resultat är förenligt med det 
finansiella mål som förbundet fastställt i budget 2015. 

3.3.2 Målför verksamheten 
Målen för verksamheten framgår av förbundets handlingsprogram. I årsredovisning 
2014 gjordes en uppföljning och avstämning av målen i handlingsprogrammet för 
åren 2010-2014. För innevarande mandatperiod har det ännu inte beslutats om 
något handlingsprogram. 

I delårsrapporten beskrivs att förvaltningsberättelsen därför främst redovisar 
utförda åtgärder och inträffade händelser samt statistik. 

Bedömning 

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås 
eftersom det inte antagits något handlingsprogram för innevarande mandatperiod. 

Enligt rekommendation RKR 22 ska delårsrapporten innehålla en bedömning om 
huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås per 31 
december. 

2015-11-02 

Caroline LiTjebjörn 

Caroline Liljebjörn 
Projektledare/Uppdragsledare 

November 2015 
Räddningsljänstförbundet Östra Kronoberg 
P wC 
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Revisorerna i Räddnings-tjänstförbundet 
Östra Kronoberg 

Utlåtande avseende delårsrapport 2015 

2015-H-02 

Till 
Kommunfullmäktige i 
Lessebo 
Tingsryd 
1Jppvidinge,saurrt 
Direktionen 

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som di
rektionen beslutat om i årsbudgeten och fl.erårsplanen. 

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet Östra Kronobergs 
delårsrapport per den 31 augusti 2015. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och 
imiktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifo
gad revisionsrapport som utarbetats av PwC. 

Revisorerna bedömer att: 

delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lag och god redovisningssed, 

utifrån förbundets prognos kommer balansleravet att uppfyllas år 2015, 

det finansiella målet om att nå ett positivt resultat för år 2015 kommer att uppnås i 
och med det prognostiserade resultatet på 205 tkr. 

det salmas en redovisning av huruvida verksamhetsmålen för god ekonomisk hus
hållning kommer att uppnås per 31 december, vilket krävs enligt kommunallagen. 
Revisorerna konstaterar att handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod 
inte beslutats vid delårsrapportens upprättande. 

delårsrapporten uppfyller syftet att ge direktionen möjlighet att använda den som 
underlag för styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

~~ ['~ i) . -
lr~ ./zf:6Vl? .. ~ 
'li:o1 Svensson I\ie1l Danielsson Sven-Erik Svensson 

Av 1Jppvidinge kommun Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor utsedd revisor 

/ A~ essebo kommun 
utsedd revisor 
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Ärende nr 16 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 17 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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Ärende nr 18 

Ärenden enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdet 
2015-11-23 och 
enligt personalutskottet från 
sammanträdet 2015-11-18 
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