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Tingsryds 
kommun 

ommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-01-18 

7 (28) 

Justerare 
,~ 

§ 8 

Motion om ökad tillgänglighet- en vinst för alla 
Dnr ~o 15/677· 7 40 

101~ tbrs 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Arbetsutskottet stryker den sista meningen i punkten 3 och 4 i 

tj ärrsternännens yttrande. 

2. Arbetsutskottet antar i övrigt tjänstemännens yttrande som sitt eget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fOrslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
arbetsutskottets yttrande med gjord ändring enligt ovan. 

Tjänstemannayttrande 

l. Översiktsplanen saknar skrivning om tillgänglighet 

Det stämmer att tillgänglighetsfrågorna inte har någon tydlig 
skrivning kring tillgänglighet. Detta är inte helt ovanligt i de fall som 
kommunerna har en äldre översiktsplan, då saknas ofta 
tillgänglighetsperspektivet. I vår kommun pågår just nu arbete med 
att ta fram ny översiktsplan, i vilken tillgänglighetsperspektivet 
kommer att lyftas fram på ett förhoppningsvis tydligare sätt än 
tidigare. Det är viktigt att flera frågor, som exempelvis 
tillgänglighetsperspektivet integreras på ett tydligt sätt i 
översiktsplanen, här behövs även analys och riktlinjer för vilken 
utveckling som önskas i kommunen. Det är inte tidigare gjort. 
F örslaget som nu ligger är att se över den kommunala 
tillgänglighetsplanen och lyfta in denna som ett dokument i 
översiktsplanen. 

Boverket konstaterar i en av sina utredningar att flera länsstyrelser 
på olika sätt fört fram vikten av att tillgänglighetsperspektivet tas 
med i översiktsplanen. Men även att det kan finnas en risk för så 
kallad perspektivsträngsel i översiktsplanen, då 
tillgänglighetsperspektivet ska konkurrera med till exempel 
j ämställdhetsperspektivet, barnperspektivet och 
integrationsperspektivet osv .. Denna avvägning är svår att göra och 

l Otdmgsbeslyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2016-01-18 

8 (28) 

Justerare 

§ 8 forts. Dnr 2015/677 740 

målet med vår översiktsplan är att skapa ett övergripande strategiskt 
dokument med tematiska tillägg och fördjupningar. Ett sätt somjust 
flera kommuner pekat ut som ett bra sätt, att integrera 
tillgänglighetsperspektivet på, att tydligt i de program som hör till 
översiktsplanen peka på tillgänglighetsfrågorna. 

2. Tjänsteman med ansvar för tillgänglighet är inte utsedd. 

Samordningsansvar har kommunsekreterare/folkhälsosamordnare. 

3. Noll kartläggning om tillgänglighet för butiker och offentliga 
lokaler på 4 år. 

Helt rätt att vi idag inte har någon form eller uppdrag för att göra 
uppsökande tillsyn, oavsett tillsynsområde. Vi hanterar frågorna vid 
anmälningar, klagomål och bygglov. Tingsryd har dessvärre inte 
personella resurser till att prioritera uppsökande tillsyn. 

4. Ingen påverkan på privata aktörer i tillgänglighetsfrågor 
förutom vid bygglov. 

Vi hanterar tillsynsfrågorna vid bygglov. Vi har svårt att påverka en 
privat aktör annat än då en ansökan kommer in till nämnden. 
Tingsryd har dessvärre inte personella resurser till att prioritera 
uppsökande tillsyn. 

5. Noll genomgång av grundskolorna vad gäller tillgänglighet de 
senaste 4 åren. 

I mars 2005 fick "Arbetsgruppen för tillgänglighetsplanen" i 
uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott att göra en 
tillgänglighetsplan för Tingsryds kommun. 

Nya lagkrav 
En ny bestämmelse i 17 kap 21 a § plan- och bygglagen (PBL) 
trädde ikraft den l juli 200 l. Lagändringen innebär att det 
numera ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot 
tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga 
byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde 
och på befintliga allmänna platser. Enkelt avhjälpta hinder ska 
vara åtgärdade senast år 2010. 

l Utdragsbestyrkande 
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o munstyreisens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

L 

§ 8 forts. Dnr 2015/677 740 

Vilka lokaler och platser berörs? 
Lokaler dit allmänheten har tillträde är lokaler som riktar sig 
till och används av allmänheten (publika lokaler). Det kan röra 
sig om receptioner på sjukhus, vårdcentraler, myndigheter och 
skolor, vilket innebär att en rektorsexpeditarr skall vara 
tillgänglig, men även andra delar såsom bibliotek och matsalar 
kan beröras. 

År 2007 inventerades berörda delar av skolor såsom 
rektorsexpeditioner, matsalar, bibliotek och angöring till 
skolan och checklista från tillgänglighetsplanen användes. I 
samband med inventeringen så upprättades åtgärdsförslag med 
åtgärder som t.ex. automatiska dörröppnare, handikapp-p
platser, nivåskillnader vid entreer osv. Dessa åtgärder utfördes 
under åren 2007-20 l O. 

Vid senare ombyggnationer av övriga skol- och 
förskalelokaler har tillgängligheten alltid beaktats i berörda 
byggpro j ekt. 

6. Kommunen erbjuder inte sommarjobb till unga med 
funktionsnedsättning. 

7. Kommunen har noll strategi för att erbjuda arbetsplatser till 
personer med funktionsnedsättning. 

Våra sommarjobb är öppna för alla att söka. Som arbetsgivare 
får eller vill vi inte göra skillnad eller diskriminera någon på 
grund av funktionsnedsättning. Det styr både lagstiftning och 
våra egna policys och riktlinjer. Vi är dessutom skyldiga att 
anpassa arbetsmiljön efter olika behov. Den anpassningen är 
naturlig för oss i vårt arbetsmiljöarbete. 

8. Kommunen ställer inte krav på tillgänglighet i samverkan med 
föreningslivet 

I Allmänna bidragsbestämmelser 2008 antagna av 
kommunfullmäktige 2008 och reviderade 2013 finns inte 
några krav gällande tillgänglighet. Dessa bestämmelser gäller 
bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

När det gäller bidrag får förhyrd lokal, lokalbidrag, ska dock 
lokalen först godkännas av kultur- och fritidsutskottet (tidigare 
kultur- och fritidsnämnden). Bedömningen som då görs gäller 
främst om lokalen och lokalkostnaderna är rimliga i 

1\fvv/ l Otdmgabestyrkande 
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Justerare 

§ 8 forts. Dnr 2015/677 740 

förhållande till föreningens verksamhet. Samma bedömning 
gäller avseende bidrag till egen ägd lokal/anläggning, s.k. 
driftsbidrag, lämplig lokal/anläggning i förhållande till 
verksamheten. Detta gäller även samlingslokalsägande 
föreningar och kulturföreningar. 

Däremot har kommunen överenskommelse med vissa 
föreningar om något som kallas Kompiskortet Det innebär att 
funktionshindrad får ta med sig en kompis till 
anläggning/evenemang utan eller till reducerad avgift. 

9. Noll krav på tillgänglighet vid uteserveringar. 

Stärnmer inte. Vi kräver att egenskapskraven skall uppfyllas vid 
bygglov. Uppför man en uteservering skall kraven även på 
tillgänglighet uppfyllas. 

10. Noll kommunala badplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har en tillgänglighetsanpassad badplats i Mårslycke, 
Tingsryd. Dock var inte fallet så under säsongerna 2013 och 2014 då 
en näringsidkare grävde bort entren till rampen vid nybyggnation. 
Hösten 2014 bekostade kommunen en ny entre och badplatsen kan 
räknas som tillgängligetsanpassad sedan dess. 

11. Noll kommunala lekplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har två tillgänglighetsanpassade lekplatser. En på 
Kyrkogatan i Ryd och en på Dackeskolan i Tingsryd. Nivån på 
tillgänglighetsanpassning kan alltid diskuteras och parkavdelningen 
har lämnat önskemål till politikerna i samhällsbyggnadsnämnden om 
ett övergripande mål för kommunens lekplatser. Ytterligare 
satsningar på tillgänglighetsanpassningar kanske inte kan lösas utan 
på bekostnad av andra lekplatser. Därför behöver hänsyn till 
helheten tas. Då man tittar på fördelningen i samhället ska man ha 
skolomas utemiljö i åtanke, vilka ofta har rikligt med lekutrustning 
och även används utanför skoltid. 

l Utdragsbestyrkande 5



~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRNELSE 
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1(3) 

Kommunlednings
förvaltningen 2015-10-22 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till svar på motion om ökad tillgänglighet 

l. Översiktsplanen saknar skrivning om tillgänglighet 

Det stämmer att tillgänglighetsfrågorna inte har någon tydlig skrivning kring 
tillgänglighet. Detta är inte helt ovanligt i de fall som kommunerna har en äldre 
översiktsplan, då saknas ofta tillgänglighetsperspektivet I vår kommun pågår 
just nu arbete med att ta fram ny översiktsplan, i vilken tillgänglighetsperspekti
vet kommer att lyftas fram på ett förhoppningsvis tydligare sätt än tidigare. Det 
är viktigt att flera :frågor, som exempelvis tillgänglighetsperspektivet integreras 
på ett tydligt sätt i översiktsplanen, här behövs även analys och riktlinjer för vil
ken utveckling som önskas i kommunen. Det är inte tidigare gjort. Förslaget som 
nu ligger är att se över den kommunala tillgänglighetsplanen och lyfta in denna 
som ett dokument i översiktsplanen. 

Boverket konstaterar i en av sina utredningar att flera länsstyrelser på olika sätt 
fört fram vikten av att tillgänglighetsperspektivet tas med i översiktsplanen. Men 
även att det kan finnas en risk för så kallad perspektivsträngsel i översiktsplanen, 
då tillgänglighetsperspektivet ska konkurrera med till exempel jämställdhetsper
spektivet, barnperspektivet och integrationsperspektivet osv .. Denna avvägning 
är svår att göra och målet med vår översiktsplan är att skapa ett övergripande 
strategiskt dokument med tematiska tillägg och fördjupningar. 

Ett sätt somjust flera kommuner pekat ut som ett bra sätt, att integrera tillgäng
lighetsperspektivet på, att tydligt i de program som hör till översiktsplanen peka 
på tillgänglighetsfrågorna. 

2. Tjänsteman med ansvar för tillgänglighet är inte utsedd. 

Samordningsansvar har kommunsekreterare/folkhälsosamordnare. 

3. Noll kartläggning om tillgänglighet för butiker och offentliga lokaler på 4 
år. 

Helt rätt att vi idag inte har någon form eller uppdrag för att göra uppsökande 
tillsyn, oavsett tillsynsområde. Vi hanterar :frågorna vid anmälningar, klagomål 
och bygglov. Tingsryd har dessvärre inte personella resurser till att prioritera 
uppsökande tillsyn. 

4. Ingen påverkan på privata aktörer i tillgänglighetsfrågor förutom vid bygg
lov. 

Vi hanterar tillsynsfrågorna vid bygglov. Vi har svårt att påverka en privat aktör 
annat än då en ansökan kommer in till nämnden. Tingsryd har dessvärre inte 
personella resurser till att prioritera uppsökande tillsyn. 

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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5. Noll genomgång av grundskolorna vad gäller tillgänglighet de senaste 4 
åren. 

I mars 2005 fick "Arbetsgruppen för tillgänglighetsplanen" i uppdrag från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott att göra en tillgänglighetsplan för Tingsryds 
kommun. 

Nya lagkrav 

2(3) 

En ny bestämmelse i 17 kap 2la §plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft den 
l 
juli 2001. Lagändringen innebär att det numera ställs krav på att enkelt avhjälpta 
hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska undanröjas i befintliga byggna
der 
som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna 
platser. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade senast år 20 l O. 

Vilka lokaler och platser berörs? 
Lokaler dit allmänheten har tillträde är lokaler som riktar sig till och används av 
allmänheten (publika lokaler). Det kan röra sig om receptioner på sjukhus, vård
centraler, myndigheter och skolor, vilket innebär att en rektorsexpeditarr skall 
vara tillgänglig, men även andra delar såsom bibliotek och matsalar kan beröras. 

År 2007 inventerades berörda delar av skolor såsom rektorsexpeditioner, matsa
lar, bibliotek och angöring till skolan och checklista från tillgänglighetsplanen 
användes. I samband med inventeringen så upprättades åtgärdsförslag med åt
gärder som t. ex. automatiska dörröppnare, handikapp-p-platser, nivåskillnader 
vid entreer osv. Dessa åtgärder utfördes under åren 2007-2010. 

Vid senare orobyggnationer av övriga skol- och färskolelokaler har tillgänglig
heten alltid beaktats i berörda byggpro j ekt. 

6. Kommunen erbjuder inte sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. 
7. Kommunen har noll strategi för att erbjuda arbetsplatser till personer med 

funktionsnedsättning. 

Våra sommarjobb är öppna för alla att söka. Som arbetsgivare får eller vill vi 
inte göra skillnad eller diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning. 
Det styr både lagstiftning och våra egna policys och riktlinjer. Vi är dessutom 
skyldiga att anpassa arbetsmiljön efter olika behov. Den anpassningen är natur
lig för oss i vårt arbetsmilj ö arbete. 

8. Kommunen ställer inte krav på tillgänglighet i samverkan med föreningsli
vet 

I Allmänna bidragsbestämmelser 2008 antagna av kommunfullmäktige 2008 och 
reviderade 2013 finns inte några krav gällande tillgänglighet. Dessa bestämmel
ser gäller bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

När det gäller bidrag för förhyrd lokal, lokalbidrag, ska dock lokalen först god
kännas av kultur- och fritidsutskottet (tidigare kultur- och fritidsnämnden). Be
dömningen som då görs gäller främst om lokalen och lokalkostnaderna är rim-

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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3(3) 

liga i förhållande till föreningens verksamhet. Samma bedömning gäller avse
ende bidrag till egen ägd lokal/anläggning, s.k. driftsbidrag, lämplig lo
kal/anläggning i förhållande till verksamheten. Detta gäller även samlingslokal
sägande föreningar och kulturföreningar. 

Däremot har kommunen överenskommelse med vissa föreningar om något som 
kallas Kompiskortet Det innebär att funktionshindrad får ta med sig en kompis 
till anläggning/evenemang utan eller till reducerad avgift. 

9. Noll krav på tillgänglighet vid uteserveringar. 

Stämmer inte. Vi kräver att egenskapskraven skall uppfyllas vid bygglov. Upp
för man en uteservering skall kraven även på tillgänglighet uppfyllas. 

10. Noll kommunala badplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har en tillgänglighetsanpassad badplats i Mårslycke, Tingsryd. Dock 
var inte fallet så under säsongerna 2013 och 2014 då en näringsidkare grävde 
bort entren till rampen vid nybyggnation. Hösten 2014 bekostade kommunen en 
ny entre och badplatsen kan räknas som tillgängligetsanpassad sedan dess. 

11. Noll kommunala lekplatser tillgänglighetsanpassade. 

Kommunen har två tillgänglighetsanpassade lekplatser. En på Kyrkogatan i Ryd 
och en på Dackeskolan i Tingsryd. Nivån på tillgänglighetsanpassning kan alltid 
diskuteras och parkavdelningen har lämnat önskemål till politikerna i samhälls
byggnadsnämnden om ett övergripande mål för kommunens lekplatser. Ytterli
gare satsningar på tillgänglighetsanpassningar kanske inte kan lösas utan på be
kostnad av andra lekplatser. Därför behöver hänsyn till helheten tas. Då man tit
tar på fördelningen i samhället ska man ha skolomas utemilj ö i åtanke, vilka ofta 
har rikligt med lekutrustning och även används utanför skoltid. 

Anetie Andersson 
Bygg- och miljöchef 

Karin Berggren 
Fastighetschef 

Jörgen Wijk 
Kommunsekreterare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Andreas Carlsson 
Parkchef 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Kenth Andersson 
A vd chef fritid 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Ökad tillgänglighet- vinst för alla 

t! -:; ""vo :lo t 'l 6., s- , t 

;0y~ lcf j. SD/:boJY 

4---u J A-;::w '·r--
2014-12-os 

På senare år har fokus på tillgänglighet svalnat och detta visar sig genast i statistik 
och vardag. Vill vi vara en otillgänglig kommun? Centerpartiet anser inte det! 
Tillgänglighet i ordets vida bemärkelse är bra för alla och därmed för hela kommunen 
i fråga om attraktivitet och mångf~ld. 

l Humanas Tillgänglighetsbarometer 2014, där Tingsryds kommun medverkat, får vi 
senaste betyg när det gäller möjlig.heter för funktionsnedsatta i vår kommun. Det är 
ingen uppmuntrande läsning som kommunens svar ger. 

,.. översiktsplanen saknar skrivning om tillgänglighet. 

- Tjänsteman med ansvar för.tillgänglighet är inte utsedd. 

Noll kartläggning om tillgänglighet för butiker och offentliga lokaler på 4 år. 

Ingen påverkan på privata aktörer i tillgänglighetsfrågor förutom vid bygg lov. 

,.. Noll genomgång av grundskolorna vad gäller tillgänglighet de senaste 4 åren. 

- Kommunen erbjuder inte sommarjobb till unga med funktionsnedsättning. 

- Kommunen har noll strategi för att erbjuda arbetsplatser till personer med 
funktionsnedsättning. 

- Kommunen ställer inte krav på tillgänglighet i samverkan med föreningslivet.. 

- Noll krav på tillgänglighet vid uteserveringar. 

- Noll kommunala badplatser tillgänglighets anpassade. 

- Noll kommunala lekplatser tillgänglighetsanpassade. 

Centerpartiet yrkar 

att Tingsryds kommun tillsätter ansvarig tjänsteman i tillgänglighetsfrågor, 
att ett åtgärdsarbete angående ovanstående brister startas omgående. 

För Centerpartiet genom 

~I:J~--~~~~{1 
~itiT~uise Berndtsson / 

~ {vvvv0v J ,(;\f\ Ouv!Ji(~\r-_ 
Anna J oh ansson 

L~A~~~ 
Cecilia Cato 

~~~ Mi~~ 
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~Tingsryds 
'\!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

L- "'--1'' 
l\ 

§ 9 

Motion om att styrdokument utformas - gällande 
redovisning för hur fastigheter köps och säljs 
Dm 2015/283 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
samhälls byggnadschefens svar. 

Yttrande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden arbetar numer under 
lokalförsörjningsstrategin vilken nyligen fastställts av fullmäktige. Under 
denna finns riktlinjer och rutiner. I dessa beskrivs hur köp och sälj av 
fastigheter skall hanteras. Ytterligare rutiner och delegationer kommer att 
behövas framöver för att hantera detta på tjänstemannanivå. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att ytterligare styrdokument behövs 
för de fastigheter som samhällsbyggnadsnämnden hanterar. 
Lokalförsörjningsstrategin är det dokument som behövs och det är aktuellt. 
Detta gäller de fastigheter som ägs av kommunen. Yttrandet avser inte de 
fastigheter som ligger under bolagen och moderbolaget TIKAB. 

Ärendets beredning 

Motionen ställdes av Björn Hvomum (TiA) 2015-05-26. 
Kommunfullmäktige remitterade den till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens ordförande ställde ärendet på remiss till 
sammankallande för lokalförsörjningsgruppen, Jonas Weidenmark, som nu 
yttrat sig. 

Beslutsunderlag 

Motion om att styrdokument utformas - gällande redovisning för hur 
fastigheter köps och sälj s 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:) kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas We idenmark 

Yttrande på remiss 2015/283 

Beskrivning av ärendet 

YTTRANDE 1 (1) 

Datum 151023 

Kommunstyrelsen 

Motion från Tingsrydsaltemativet där man önskar att man ser över hur fastigheter köps 
och säljs. Samt att det utformas ett styrdokument för vad som skall redovisas. 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden arbetar numer under lokalförsörjnings
strategin vilken nyligen fastställts av fullmäktige. Under denna finns riktlinjer och ruti
ner. I dessa beskrivs hur köp och sälj av fastigheter skall hanteras. Ytterligare rutiner 
och delegationer kommer att behövas framöver för att hantera detta på 1jänstemanna
nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte att ytterligare styrdokument behövs för de 
fastigheter som samhällsbyggnadsnämnden hanterar. Lokalförsörjningsstrategin är det 
dokument som behövs och det är aktuellt. Detta gäller de fastigheter som ägs av kom
munen. Yttrandet avser inte de fastigheter som ligger under bolagen och moderbolaget 
TIKAB. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

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

Version 
1 

Dokumentansvarig 
Kommunledningsförvaltningen 
Utveckling och Ekonomi 
Senast reviderad 

Riktlinjer 

för lokalförsörjning 

i Tingsryds kommun 

Fastställd 
CCG 
2015-10-15 
Diarienummer 
2015/480 011 

Anger ramar och regler för tillämpning av Lokalförsörjningsstrategi för 
Tingsryds kommun, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-09-28 (§ 148). 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2015-09-28, § 148 (Dnr. 2013/480 011) antagit 
Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Föreliggande riktlinjer anger ramar och 
regler för kommunens tjänstemannaorganisation (fastighetsförvaltare och verksamheter) för 
tillämpning av lokalförsö:tjningsstrategin samt för det praktiska arbetet med lokalförsörjning i 
syfte att uppnå de fastighetsstrategiska målen. 

Omfattning 
Lokalförsörjningsstrategins riktlinjer gäller för hela kommunorganisationen, såväl 
kommunala styrelser och nämnder som kommunala bolag och stiftelser, inklusive 
kommunens verksamheter i hyrda lokaler. 

Inledning 
Ägandet och förvaltningen av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan utgör en 
strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Målsättningen för kommunens ägande och 
fastighetsförvaltning är att skapa mervärde åt de primära verksamheter som bedrivs i lokaler 
som skola, barnomsorg, äldreomsorg mm. 

Fastighetsförvaltning är en sekundär verksamhet, där uppdraget är att förvalta kommunägda 
byggnader till ett så optimalt pris som möjligt samtidigt som hyresgästerna är nöjda med 
lokalerna. Det egna fastighetsbeståndets kapitalvärde ska bibehållas genom god förvaltning 
från både fastighetsägare och hyresgäster. Dessa riktlinjer anger ramar för en 
kommunövergripande lokalförsörjningsprocess, vilken ligger till grund för ett optimalt 
fastighetsägande samt för beställning av fastighetsunderhåll och drift med fokus på 
koncernnytta och långsiktighet. Fastighetsförvaltning ska planeras och organiseras med 
hänsyn till Lokalförförsörjningsstrategin och dessa riktlin j er. 

Planering av lokalförsö:tjning är en process som bland annat syftar till följande: 

• Identifiera lokalbehov. 
• Ta fram planer, mål och mått för lokalutnyttjande och fastighetsunderhåll. 
• Ge underlag till upprättande av lokal- och investeringsplaner samt för 

anskaffning/ anpassning/ avveckling av lokaler. 
• säkerställa att strategier, mål och planer följs. 
• Utvärdera effektiviteten i lokalutnyttjandet och lokalkostnader samt att 

fastighetsbeståndets kapitalvärde bibehålls. 

Riktlinjerna för lokalförsörjning ska aktualitetsprövas i förbindelse med revidering av 
Lokalförsörjningsstrategin va:tje mandatperiod. 

Effektivt lokalutnyttjande 

Kommunen ska ha ett effektivt lokalutnyttjande. Detta förverkligas genom ett aktivt arbete 
med lokalförsörjning och högt kostnadsmedvetande bland alla involverade parter. Ledorden 
är samordning med utgångspunkt från lokalförsörjningsstrategin. Genom en aktiv 
lokalförsö:tjningsprocess ska behovet av lokaler förutses och planeras på både kort och långt 
sikt och lokalbeståndet ska anpassas till förväntat behov. 
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Målet är att ha fullt kapacitetsutnyttjande i kornmunägda lokaler. Ett visst ledigt 
lokalutrymme kan accepteras för att möjliggöra flexibilitet och anpassningar. 

Principer för effektivt loka/utnyttjande: 
e Vid förändrat lokalbehov ska verksamheterna i första hand effektivisera befintliga 

lokaler, eventuellt via om- eller tillbyggnad 
e Nybyggnationer ska endast ske när det finns ett stadigvarande och långsiktigt behov 

av nya lokaler och där andra alternativ kan uteslutas 
e Huvudprincipen är att verksamhetsanpassade och prisvärda lokaler ska gå före 

önskvärt geografiskt läge, vilket innebär att verksamheter kan flyttas inom 
kornmunens geografiska område 

Hyra egna befintliga lokaler 
e Nya eller utökade kommunala verksamheter ska inrymmas i befintliga lokaler som vid 

behov byggs om eller till. Detta innebär att verksamhetens behov och önskemål utifrån 
lokalbehov, geografi etc. är underställda behovet av minskade lokalkostnader. 

e Externa lokalalternativ medges endast när detta kan leda till ökad kornmunnytta 
e Lediga lokaler och uthyrningsbara lokalutrymmen som inom någon tidsperiod bedörns 

användas på nytt, ska om möjligt hyras ut via korttidskontrakt 

Lediga lokaler 
e För att uppnå största möjliga incitament till ett rationellt användande av gemensamrna 

lokaler har verksamheter rätt att lämna ifrån sig uthyrningsbara lokaler som de inte har 
behov av 

e En lokalpool skapas för att hantera de lokaler som frigjorts genom minskat 
lokalutnyttjande 

e Outhyrda lokaler ska förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen i en egen 
verksamhet och dessa kostnader skall inte belasta annan uthyrningsverksamhet 

e Vid tornställda lokaler ska beslut fattas om försäljning eller fortsatt ägande. 
Prövningen ska ske objektvis 

e I avsaknad av lämpliga intressenter eller om kommunen anser det påkallat av 
ekonomiska och/eller planmässiga skäl, ska fastigheten avyttras eller avvecklas. 

strategisk lokalförsörjningsplanering 

strategisk planering av lokalförsörjning är en tvärsektoriell kornmunövergripande fråga som 
berör verksamheter och bolag inom olika ansvarsområden. Kornmunledningen ansvarar för att 
bedöma vad som är gemensam kornmunnytta och begreppet kan aldrig tolkas till fördel för 
enskild verksamhet eller bolag framför den övergripande gemensamrna kornrnunnyttan. Hela 
lokalförsörjningsprocessen utgår från lokalförsörjningsstrategin. Processen ska vara tydlig 
och planeras med god framförhållning. 

Ansvarsfördelning 

Centrala chefsgruppen (CCG)- ansvarar för att den av kornmunfullmäktige fastställda 
lokalförsörjningsstrategin verkställs. Centrala chefsgruppen är därmed kornmunens beställare 
i lokalförsörjningsfrågor. 
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Loka/försörjningsgutskott (LFU) -utses av och består av medlemmar i Centrala 
chefs gruppen. Lokalförsörjningsutskottet är placerat under Centrala chefsgruppen och 
beslutar om ärenden och Lokalförsörjningsplan samt säkerställer uppföljning av mål och 
planer. 

Fastighetsstrateg-samordnande roll mellan två processer, lokalförsörjningens planering 
och fastighetsförvaltning/drift. Sammankallande tjänsteman och övergripande ansvar for 
lokalförsörjningsgruppen. Tjänsten placeras på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Fastighetsstrategens uppdrag: 
• planering av lokalförsöljningsprocessen med koppling till kommunens budget- och 

uppföljningsarbete 
• standardisering av lokalförsörjningsprocessen (gränsdragning och mallar) 
• samordning av lokalförsörjningsgruppen (framtagande av lokalförsöljningsplan, 

uppföljning, löpande ärende) 
• föredragande i Centrala chefsgruppens lokalförsörjningsutskott 

Lokalförsörjningsgrupp (LFG)- utses av Centrala chefs gruppen. I gruppen ska ingå 
representanter för kommunledning, fastighetsavdelning samt de förvaltningar som nyttjar 
lokalerna. Lokalförsörjningsgruppen ansvarar för strategisk planering och uppföljning i 
lokalförsöljningsfrågor, bevakning av kommunövergripande perspektiv samt verkar för 
öppenhet och delaktighet i arbetsprocessen. 

Lokalförsörjningsgruppen ansvarar för och bereder frågor som: 
• Tydliggör lokalförsörjningsprocessen 
• Gränsdragningsfrågor mellan olika roller 
• Samplanering av lokalanvändning 
• Utarbetande av processbeskrivningar och mallar för en effektiv lokalhantering 
• Årliga lokalforsöljningsplaner och dess uppföljning mm. 
• Tydliga och väl genomarbetade underlag inför beslut i Centrala chefsgruppen och i 

förekommande fall politiska beslut 

Kompetenser och fimktioner som ska vara representerade i gruppen: 
• Fastighetsstrateg (övergripande kunskaper om kommunens fastighetsbestånd, 

fastighets analys) 
• Fastighetsförvaltare 
• Ekonom med inriktning fastighetsförvaltning 
• Omvärldsbevakning och planering inom barnomsorg och utbildning 
• Omvärldsbevakning och planering inom social omsorg 
• Omvärldsbevakning och planering inom idrott, fritid, samlingslokaler 
• Adjungeras vid behov - Fysisk planerare, jurist med kunskaper inom fastighetsrätt och 

hyreskontrakt med mera kompetens 

Respektive verksamhet/bolag - ansvarar för att identifiera lokalbehov och kommunicera 
dessa med lokalförsörjningsgruppen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) -verkställer kommunens beställning i frågor 
rörande byggnation och förvaltning av kommunala fastigheter samt ansvarar för att 
tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler utifrån fasställda behov och planer. 
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Arbetsordning (schema bifogas) 
Respektive verksamhet/bolag identifierar ett lokalbehov och kommunicerar detta med 
lokalförsörjningsgruppen. 

Lokalförsörjningsgruppen utreder och konsekvensbeskriver behovet utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv samt väger behovet gentemot lediga lokaler i kommunens 
interna bestånd, alternativt eventuella externa lokaler. 

Färdigt förslag lämnas till lokalförsörjningsutskottet under centrala chefs gruppen, vilken 
beslutar om hyresavtal. A vs er förslaget köp eller försäljning av lokallämnas det vidare till 
politisk behandling i enlighet med kommunens delegationsordning. 

Fastighetsstrategen fungerar som samordnare mellan beställare (Centrala chefsgruppen) och 
förvaltare (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag somförvaltare är: 
• Att ta fram mål och målvärden för optimalt lokalutnyttjande och underhåll på kort och 

lång sikt utifrån strategiska mål angivna i lokalförsörjningsstrategin. 
• Att fastställa utförare för lokalförsörjningsplanen, investeringsprojekt, löpande drift 

och fastighetsförvaltning samt ingå avtal med dessa. 
• Att hyra ut lediga lokaler samt att på uppdrag från Centrala chefsgruppen teckna 

hyresavtal med eventuella externa fastighetsägare. 
• Att sälja/riva överflödiga fastigheter. 
• Att säkerställa en tydlig gränsdragning mellan hyresvärd och verksamhet avseende 

löpande fastighetsskötseL 
• Att i samverkan med kommunens ekonomiavdelning säkerställa att all ekonomisk 

redovisning av kommunkoncernens tillgångar, investeringar och löpande drift av 
kommunala verksamhetslokaler är tydlig och tillförlitlig. 

• Att redovisning görs brutto per fastighetsobjekt och utgör grund för interhyressystem. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska som förvaltare ansvara för och säkerställa: 
• Att det finns aktuella anläggnings- och underhållsregister avseende kommunala 

fastigheter som grund för så väl årlig lokalförsörjningsplanering som långsiktig 
planering för underhåll, energieffektivisering, brandskydd m m. 

• Att dessa planer revideras minst vartannat år och rapporteras till Centrala 
chefsgrupp en. 

• Att kommunens lokaler uppfyller miljöbalkens krav för att forebygga olägenhet för 
människors hälsa, demokratiska krav på tillgänglighet för olika samhällsgrupper m m. 

• Att om- och nybyggnationer sker hållbart, d v s så långt som möjligt energi- och 
resurssnålt samt med en låg kostnad genom fastighetens livscykel. 

• Att modem hållbarhetsteknologi alltid övervägas och om möjligt tillämpas vid 
underhållsarbete. 
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Arbetsordning 

Nämnd/Förvaltning! Nämnd/Förvaltning! Nämnd/Förvaltning! 
Bolag Bolag Bolag 

VP - Identifiering av VP - Identifiering av VP - Identifiering av 
lokalbehov lokalbehov lokalbrhov 

• • .. 
l, Lokalförsörjningsgrupp (LFG) 
i Matchar behov mot lediga lokaler (interna/externa), 
1 beskriver konsekvenser, bereder förslag, uppföljning 
' 

FastigheTsstrateg 
samordnar 

1 
Lokalförsörjningsutskott (LFU) under CCG 

Beslutar om ärenden och lokalförsörjningsplan, säkerställer uppföljning av mål 
och planer, övergripande kommunnytta, bereder revidering 

lokalförsörjningsstrategi 

... ... • Lokalförsörjningsplan: 

l 
Köp/Försäljning: l Hyresavtal 

CCG lämnar förslag till CCG lämnar förslag till internt/externt: 
politisk budgetberedning politisk behandling CCG beslutar 

~ l / 
Beställning 

utifrån övergripande kommunnytta och 
långsiktighet 

i 
Fastighetsstrateg 

samordnar 

• 
SBF 

Verkställighet- fastighetsförvaltning och drift 
Löpande fastighetsdrift 
Vaktmästarorganisation, upphandling av ~änster, 
energieffektivisering, underhållsplan m m 
Investeringar 
Upphandlingar och projekt 
Optimering av fastighetsbeståndet 
Köp- och försäljningsavtal, omvandling till bostäder m m 
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Lokalförsörjningsprocess 

Kommunövergripande lokalförsörjningsplan 
En sammanhållen och övergripande Lokalförsörjningsplan (LFP) är en förutsättning som 
planeringsunderlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och 
anläggningar. Lokalförsäljningsplanen utgör underlag för den ekonomiska planeringen i mål
och budgetarbetet, i den delen som berör investeringar, fastighetsdrift och interna hyror. LFP 
ger dels ett kortsiktigt ekonomiskt underlag för den närmast liggande budgetperioden, dels ett 
långsiktigt underlag för framtida behovsplanering (3 till lO år framåt). LFP ska utgå från 
befolkningsprognoser och respektive verksamhets planering vad gäller lokalbehov. 

Beslut om vilka projekt som ska genomföras och fårdigställas fattas i mål- och 
budgetdokument De ekonomiska effekterna av byggprojekt som genomförs enligt plan 
uppstår i kommunens investeringsbudget och som internhyreskostnader för verksamheterna. 

En investering i nya eller befmtliga lokaler förutsätter ett tydligt beslutsunderlag där ett 
långsiktigt lokalbehov kan konstateras föreligga samt att verksamheten kan bära en ökad 
lokalkostnad. Underlag för investeringar ska tas fram tidigt i processen. F ör att klargöra om 
lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta ska alternativa lösningar beskrivas. Beslut om 
investeringar ska baseras på kommunens totala behov över tid och inte på en enskild 
verksamhets behov vid ett givet tillfälle. Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska 
beslutsunderlaget redovisa framtida konsekvenser för drift, underhåll och kapitalkostnader 
samt effekterna för den primära verksamheten. Vid mindre lokalanpassningar är förenklade 
underlag tillräckliga. 

Lokalförsörjningsplanen ska fastställas i samband med budget och revideras årligen. Den ska 
innehålla verksamhetsbehov, alternativa investeringslösningar eller lokallösningar, 
budgetunderlag inklusive kalkyl- och medelsbehov samt förslag till prioriteringar och 
fastställda mål med målvärden. 

Inom kommunen ska råda samsyn kring hur planering av lokalförsörjningen ska tas fram för 
att uppgifterna ska vara så tillförlitligt som möjligt. Samsyn skapas genom att: 

• klargöra vem som ansvarar för att ta fram vilka uppgifter (t ex vilken förvaltning och 
vem inom förvaltningen) 

• skapa medvetenhet bland dem som arbetar med lokalförsörjningsplaneringen om hur 
olika typer av uppgifter tas fram och vilken tillförlitlighet de har 

• skapa standardiserade mallar och beskrivningar hur informationen ska tas fram samt 
använda befintliga digitala system 

Lokalresursplanering består av fyra faser och genomförs enligt modellen nedan. 

Fas1 Q 
Nulägesbeskrivning U v 

Fas 2 
Behovsbedömning 

Fas 3 
Lokalförsörjningsplan 
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Fas 1 ~ Nu lägesbeskrivning 
I den första fasen görs en nulägesbeskrivning av kommunens lokalbestånd. Där sammanställs 
information som beskriver befintliga lokaler samt förändringar i lokalbeståndet som är 
beslutade och/eller under genomförande. Följande information ska framgå: 

• Lokalens kapacitet (ytor, olika typer av utrymmen, max antal brukare mm) 
• Lokalkostnad (interhyra och dess beståndsdelar så som kapital- och driftskostnader, 

löpande och planerat underhåll, administration, kostnader för tomma lokaler mm) 
• Lokalernas tekniska status inld. relevanta nyckeltal (t ex energi- och 

värmeförbrukning per yta m m) 
• Brukamas uppfattning om lokalerna (hur vällokalerna fungerar för deras behov) 
• Andra faktorer som myndighetsföreläggande och/eller lokalrelaterat resultat av 

skyddsronder 

Fas 2 - Behovsbedömning 
Behovsbedömningar utgår från kommunledningsförvaltningens prognoser över förväntade 
befolkningsutvecklingen i olika geografiska områden och kommunens planerade 
utvecklingsområden enligt den senaste översiktsplanen. Behovsbedömningen kan göras i form 
av en kortare prognos för de närmaste fem åren samt en längre prognos för år 6-1 O. Ansvaret 
för att göra behovsbedömning bör ligga på den verksamhet som använder lokalerna. 

Fas 3 - Framtagande av åtgärdsförslag, lokalförsörjningsplan 
Utifrån nulägesbeskrivning och behovsbedömning gör lokalförsörjningsgruppen en analys 
över balansen mellan behov och efterfrågan inom olika områden. Mer detaljerade 
undersökningar görs inom de områden där det finns behov av att förändra lokalbeståndet för 
att balansera tillgång och efterfrågan. Därefter arbetas olika förslag på åtgärder fram. 

F ör att värdera hur förändringarna kommer att påverka lokalens brukare (elever, boende, 
personal etc) ska konsekvensanalyser tas fram. Vidare behövs kostnadskalkyler för att 
uppskatta den framtida lokalhyran. 

I enlighet med utredningen Hållbar ekonomi ska föreslagna åtgärder och projekt kopplas till 
och begränsas av kommunens budget. Åtgärdsförslagen behöver därför prioriteras så att de 
mest angelägna åtgärderna genomförs. För varje förändringsområde tas alternativa förslag 
fram och analyseras gemensamt i lokalförsörjningsgruppen för att därefter värderas av varje 
förvaltning. Slutligen sammanställs de olika förvaltningarnas bedömningar och gruppen enas 
kring ett förslag för varje område. I de fall då det inte är möjligt att enas i 
lokalförsörjningsgruppen lämnas frågan till lokalförsörjningsutskottet och i förekommande 
fall till Centrala Chefsgruppen för beslut. 

De förslag som lokalförsörjningsgnppen kommer fram till förankras därefter hos de olika 
verksamheterna och bildar så småningom en Lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningsplanen 
ingår således: 

• Nulägesbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Prioriterade åtgärdsförslag 

Lokalförsörjningsplanen fungerar som underlag i budgetarbetet. Utifrån 
lokalförsörjningsplanen och kommunens budgetarbete tas beslut om vilka åtgärdsförslag som 
ska genomföras. 
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Fas 4- Uppföljning 
I den fjärde fasen sammanställs erfarenheter från den lokalförsörjningsplaneringen och de 
pågående lokalprojekten. En utvärdering och uppföljning av årets planering görs i syfte att 
hitta förbättringar i arbetet. 

Uppföljningen utgör underlag för nästa års arbete med lokalförsörjningsplaneringen. Genom 
att använda ett standardiserat arbetssätt blir det möjligt att revidera enbart de underlag som 
har förändrats i planen. 

Lokalförsörjningsplanen revideras valje år och löpande uppföljning görs under året. 
Lokalförsörjningsgruppen bör planera sitt arbete så att kontinuitet uppnås igenom hela 
lokalförsöljningsprocessen. Om förseningar uppstår kan lokalförsörjningsgruppen ta fram 
förslag för tillfålliga lösningar. 

9 
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Arende 5 

Motion om 

barnomsorg på 

kväll/natt 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

~ 

§ 10 

Motion om barnomsorg på kväll/natt 

Dm 2015/75 710 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet lämnade 2015-01-25 in en motion om att Tingsryds kommun 
ska anordna barnomsorg mellan kl.18.00-06.00. De föreslår att en avdelning 
för ändamålet imättas i Tingsryds tätort. Barn- och utbildningsnämnden 
antog 2015-04-22 ett yttrande som överlämnades till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen återremitterade därefter ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden med uppdraget att ta fram information om hur stort 
behovet är av barnomsorg på kväll/natt. 

Ett tjänstemannayttrande med dessa uppgifter delgavs barn- och 
utbildningsnämnden 2015-06-07 som då antog yttrandet. 

MBL-information ägde rum den 2015-06-15. 

Beslutsunderlag 

Motion- Barnomsorg på kväll/natt, Vänsterpartiet, 2015-01-25 
Kommunstyrelsen§ 134, 2015-05-11 
Planeringsledare Mats Ingolfs yttrande över motionen- Barnomsorg på 
kväll/natt, 2015-06-01, bilaga 2 

l Utdragsbestyrkande 
24



Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 13(16) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-17 

Justerare, 
il 

..{J.! 1!. ( 
--wv i 

~~ 

§ 84 

Barnomsorg på kväll/natt 
Dnr 2015/30 710 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till yttrande 
som sitt eget, bilaga 2. 

2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet vidare till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Tingsryds kommun ska 
anordna barnomsorg mellan kl.l8.00-06.00. De föreslår att en avdelning för 
ändamålet inrättas i Tingsryds tätort. Barn- och utbildningsnämnden har 
under våren 2015 fått motionen :från kommunstyrelsen för yttrande. Den 22 
april 2015 antog barn- och utbildningsnämnden ett yttrande som 
överlämnades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har återremitterat 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdraget att ta fram 
information om hur stort behovet av barnomsorg är på kväll/natt. 

Föreligger förslag till yttrande över motionen, bilaga 2. 

MBL-information har ägt rum den 15 juni 2015. 

Beslutsunderlag 

l. Motion - Barnomsorg på kväll/natt, V ärrsterparti et, 2015-0 1-25. 
2. Svar på motion om barnomsorg kväll/natt, Kommunstyrelsen§ 134 

2015-05-11. 
3. Planeringsledare Mats Ingolfs yttrande över motionen - Barnomsorg på 

kväll/natt, 2015-06-01, bilaga 2. 

Beshntet shlclkas tm 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Mats lngolf 
0477 444 02 

barn. utbildning@tingsryd.se 

bilaga 2 BUN § 84 2015-06-17 
TJÄNSTESKRIVELSE 

' 
2015-06-01 

Barn- och utbildningsnämnden 

Yttramde över motion om lba.momsorg på kväll/natt 

Förslag tm beslut 
l. Anta yttrandet kring motionen 
2. Lämna yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beredning 

Besklrivning av årendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en förfrågan till förskalecheferna på de 
olika rektorsområdena vad gäller önskemål om barnomsorg på annan tid än dagtid. Sva
ret vi fick var att det har inkommit en förfrågan under de senaste tre åren. Den föräldern 
löste sitt omsorgsbehov genom en placering i ett enskilt familjedaghem, pedagogisk 
omsorg. 
Som bakgrund kan nämnas att barn- och utbildningsnämnden behandlade en motion 
under hösten 20 l O med samma innehåll som denna. I arbetet med denna skickades det 
ut l 190 enkäter till föräldrar med barn i åldrarna l tilll2 år. Totalt 24 vårdnadshavare, 
till 3 5 barn, svarade att man hade behov av ändrade öppethållande inom förskolan. 
Kostnaderna för att hålla öppet fyra kvällar/nätter per vecka blir ca. 900 000 kr. Om 
öppettiderna även skall gälla under helger uppgår kostnaden till ca. 2 350 000 kr. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att kostnaden för denna verksamhet blir väldigt 
hög för Tingsryds kommun. Vi anser också att det inte är bra för barnen då de måste 
finnas i flera verksamheter, dels i sin "ordinarie" förskoleverksamhet och sedan också i. 
"kvälls/nattisverksamheten". Ett annat pro b lem som uppstår är vilka öppettider som 
kommer att krävas. Schematiderna inom vården, där flertalet av kvälls/nattarbetena 
finns, kan innebära att platsen kommer att behövas från ca. kl. 15.00-15.30 på eftermid
dagen tillld. 8.00 på morgonen. Vid denna tidpunkt bedrivs det verksamhet i de nu be
fintliga fårskoloma vilket innebär nyanskaffoirig av lokal för att bedriva kvälls- och 
nattomsorg. 

Ärendets be:redning 
Ärendet har handlagts på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsundedag 
Förfrågan till förskolechefer. 
Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 
Diarienr: BUN 2010/96 710 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
8ox88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post!hemsida 
barn.utbi!dning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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G:'~Tingsryds 
\!:5) kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

l~ 

S~ANTRÄDESPROTOKOLL 37 

2015-05-11 

§ 134 

Svar på motion om barnomsorg kväll/natt 

Dnr 2015/75 710 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med uppdraget till nämnden att ta fram information om hur stort behovet av 

barnomsorg är på kväll/natt. 

Barn - och utbildningsnämndens yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade en motion under hösten 2010 
med samma innehåll som denna. I arbetet med denna skickades det ut l 190 
enkäter till föräldrar med barn i åldrarna l tilll2 år. Totalt 24 
vårdnadshavare, ti1135 barn, svarade att man hade behov av ändrade 
·öppethållande inom förskolan. Kostnaderna för att h4lla öppet fyra 
kvällar/nätter per vecka blir ca 900 000 kr. Om öppettiderna även skall gälla 
under helger uppgår kostnaden till ca 2 350 000 kr. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att kostnaden för denna verksamhet 
blir väldigt hög för Tingsryds kommun. Vi anser också att det inte är bra för 
barnen då de måste finnas i flera verksamheter, dels i sin "ordinarie" 
förskoleverksamhet och sedan också i "kvälls/nattisverksamheten". Ett 
annat problem som uppstår är vilka öppettider som kommer att krävas. 
Schematiderna inom vården, där flertalet av kvälls/nattarbetena finns, kan 
innebära att platsen kommer att behövas från ca kl. 15.00-15.30 på 
eftermiddagen till kl. 8.00 på morgonen. Vid denna tidpunkt bedrivs det 
verksamhet i de nu befintliga förskoloma villcet innebär nyanskaffning av 
lokal för att bedriva kvälls- och nattomsorg. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) har kommit in med en motion om barnomsorg 
kväll/natt. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i beslut§ 50, 2015-

04-22. 

Beslutsunderlag 

Motion om barnomsorg kväll/natt 

Barn- och utbildningsnämnden§ 50,2015-04-22 

l 
l Utdragsbestyrkande 27



Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 

Kommunstyrelsen 2015-05-11 

Justerare 

l~ 

134 forts. Dnr 2015/75 710 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 157, 2015-05-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar återremiss till barn- och utbildningsnämnden med 

uppdraget till nämnden att ta fram information om hur stort behovet av 

barnomsorg är på kväll/natt. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göran 

Mårds (V) yrkande. 

l rrtdragsbestyrl<ande 28



~Tingsryds 
~kommun 

.. (lo'~) =t S" 
SAMMANTRADESPROTOKOLL l 0(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 
4vt J !SijJ-DIS 

t:J I 1 Jtj~Jo,) 

Justerare 
;\ 
\
l, r 
~-il ;1 l 

v_~\ 

§50 

Barnomsorg ·på kväll/natt 
Dnr 2015/30 710 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden antar fårdiggande fårslag till yttrande 
som sitt eget, bilaga 2. 

2. Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrandet vidare till 
kommunstyrelsen får beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att Tingsryds kommun ska 
anordna barnomsorg mellan kl.l8.00-06.00. De föreslår att en avdelning får 
ändamålet inrättas i Tingsryds tätort. Barn- och utbildningsnämnden har fått 
motionen från kommunstyrelsen får yttrande. 

Föreligger fårslag till yttrande över motionen, bilaga 2. 

MBL-information har ägt rum den 17 april2015. 

Beslutsunderlag 

l. Motion- Barnomsorg på kväll/natt, Vänsterpartiet, 2015-01-25. 
2. Planeringsledare Mats Ingolfs yttrande över motionen- Barnomsorg på 

kväll/natt, 2015-04-10, bilaga 2. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yvonne Storm (M) yrkar bifall till föreliggande fårslag till yttrande över 
motionen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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bilaga 2 BUN § so _ 2015-0l~ -lE> l 0" joo .1(0 

,.,_Tingsryds 
'\!'!:) kommun 

Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Mats lngolf 
0477 444 02 

barn. utbild ning@tingsryd.se 

TJÄJ{STESKFIVELSE 

2015-04-1 o 

Barn- och utbildningsnänniden 

Yttrande över motion om barnomsorg på kvällfnatt 

Förslag till beslut 
l. Anta yttrandet kring motionen 
2. Lämna yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beredning 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade en motion under hÖsten 2010 med samma 
innehåll som denna. I arbetet med denna skickades det ut l 190 enkäter till föräldrar 
med barn i åldrarna l tilll:2 år. Totalt 24 vårdnadshavare, till35 barn, svarade att man 
hade behov av ändrade öppethållande inom förskolan. Kostnaderna för att hålla öppet 
fyra kvällar/nätter per vecka blir ca. 900 000 kr. Om öppettiderna även skall gälla under 
helger uppgår kostnaden till ca. 2 350 000 kr. 
Barn- och utbildningsnämnden anser att kostnaden för denna verksamhet blir väldigt 
hög för Tingsryds kommun. Vi anser också att det inte är bra för barnen då de måste 
finnas i :flera verksamheter, dels i sin "ordinarie" förskoleverksamhet och sedan också i 
"kvälls/nattisverksamheten". Ett annat problem som uppstår är vilka öppettider som· 
kommer att krävas. Schematiderna inom vården, där :flertalet av kvälls/nattarbetena 
finns, kan innebära att platsen kommer att behövas från ca. kl. 15.00-15.30 på eftermid
dagen till kl. 8.00 på morgonen. Vid denna tidpunkt bedrivs det verksamhet i de nu be
fintliga förskoloma vilket innebär nyanskaffuing av lokal för att bedriva kvälls- och 
nattomsorg. 

Ärendets beredni:J:ig 
Ärendet har handlagts på Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Yttrande över motion angående barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 
Diarienr: BUN 2010/96 710 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
leornrnunstyrelsen 

(l ,/·h_, 

Mats In.golf 
Planeringsledare 

; ' ( Il " 

.. tli \ 
·· . .._) 

1 (1) 

Tjngsryds kommun · besöksadress 
Box 88 T arggatan 12 
362 22 Tingl;lryd Tingsryd 

telefon . fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-postlhemsida 
barl):utbildning@ting!?ryd.se' 
www.tingsry_d:s-e 
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Clo,~j::;s ?lo 

If'§ b/kl) 

Tingsryd' s Kommunfullmäktige 2015.01.25 11-u J S:Jj:J,oi~ 

Motion om barnomsorg på kvälls/natt 

Tingsryds kommun har på dagtid mellan ca 06.00-18.00 en barnomsorg som 

fungerar bra för de flesta som använder förskolan och skol barnomsorgen. Men 

det finns idag även föräldrar som har behov av en förskola/skolbarnomsorg 

efter dessa tider. Dessa föräldrar får pussla med släkt, vänner och även med sin 

arbetsgivare för att få ihop sitt livspusseL 

Vi inom Vänsterpartiet Tingsryd anser att nu är det dag-s att ge dessa föräldrar 

en hjälpande hand och införa en avdelning {till att börja med} i mittpunkten av 

Tingsryds kommun och vi föreslår att man inrättar den i Tingsryds tätort, en 

avdelning som kan ta emot barn mellan 18.00- 06.00 och att 

upptagningsområdet är hela kommunen. 

Vänsterpartiet yrkar att 

- Man ger Bu n i uppdrag att starta en avdelning som är öppet 
mellan 18.00-06.00 

- Denna avdelning startar i Tingsryd tätort 

~-. 
_,, . \ . crir0 [ 
.i .. ~'!..]:.~ .... ~t .. ~ .............. ~~ 

qörgen Forsberg, Kf-ledamot för Vänsterpartiet Tingsryd 
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Arende 6 

Medborgarförslag om 

barnsomsorg på 

natten 
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1:.:1 Tingsryds 
\:!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§11 

MedborgarfOrslag om barnomsorg på natten 

Dnr 2015/206 929 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag om barnomsorg på natten 
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens 
yttranden. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

På ett äldreboende finns gamla och ofta sjuka människor som behöver en 
stillsam miljö och att då använda samma lokaler för att erbjuda nattis för 
barn i försko le- och skolåldern känns inte som en bra lösning. Barn behöver 
möjlighet att lekairöra på sig, vilket innebär att det kan bli ganska ljudligt 
kring dem. 

Att använda samma lokaler innebär också en ökad smittorisk av sjukdomar, 
vilket resulterar i en icke lämplig miljö för äldre som ofta är sköra. Vidare 
kan ett äldreboende upplevas som en skrämmande miljö för små barn. 

Att använda sig av ett rum i en helt annan verksamhet kan därmed inte anses 
vara en bra lösning på frågan om nattis. 

Socialnämndens yttrande 

Omsorg till barn och äldre ges på olika villkor och olika lagrum. Behoven 
hos barn och äldre ser olika ut och det krävs olika former av kompetens för 
att möta dessa behov. Inom ett äldreboende behövs en lugn miljö samtidigt 
som det ibland kan förekomma oro bland de som bor där. Att kombinera 
verksamheter enligt medborgarförslaget, är ur dessa perspektiv därför inte 
att föredra. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare i Tingsryds kommun har lämnat ett medborgarförslag om att 
kommunen kan erbjuda barnomsorg på natten på kommunala äldreboenden. 
Socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden har avgivit yttranden i 
ärendet. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ 11 forts. Dnr 2015/206 929 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om barnomsorg på natten 
Socialnämnden§ 328, 2015-09-22 
Barn- och utbildningsnämnden§ 124, 2015-10-21 

l Utdragsbestyrkande 

b 
14 (28) 
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~Tingsryds 
~kommun 

r:2A:J 1S /;Lo(; 9 :L~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(16) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21 

r 

l~ 

§ 124 

MedborgarfOrslag angående barnomsorg på natten 
Dnr 2015/30 710 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande på 
medborgarförslag angående barnomsorg på natten: 

På ett äldreboende finns gamla och ofta sjuka människor som behöver 
en stillsam miljö och att då använda samma lokaler för att erbjuda nattis 
för barn i försko le- och skolåldern känns inte som en bra lösning. Barn· 
behöver möjlighet att lekairöra på sig, vilket innebär att det kan bli 
ganska ljudligt kring dem. 

Att använda samma lokaler innebär också en ökad smittorisk av 
sjukdomar, vilket resulterar i en icke lämplig miljö för äldre som ofta är 
sköra. Vidare kan ett äldreboende upplevas som en skrämmande miljö 
för små barn. 

Att använda sig av ett rum i en helt annan verksamhet kan därmed inte 
anses vara en bra lösning på :frågan om nattis. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare i Tingsryds kommun har inkommit med ett 
medborgarförslag angående barnomsorg på natten. Barn- och 
utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget från kommunstyrelsen för 
yttrande. Föreligger följande förslag till yttrande: 

På ett äldreboende finns gamla och ofta sjuka människor som behöver en 
stillsam miljö och att då använda samma lokaler för att erbjuda nattis för 
barn i försko le- och skolåldern känns inte som en bra lösning. Barn behöver 
möjlighet att lekairöra på sig, vilket innebär att det kan bli ganska ljudligt 
kring dem. Att använda sig av ett rum i en helt annan verksamhet kan inte 
anses vara en bra lösning på :frågan om nattis. 

MBL-information har ägt rum den 16 oktober 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-10-21 

§ 124 fortsättning 

Beslutsunderlag 
l. Remiss- Medborgarförslag angående barnomsorg på natten, 2015-06-

29. 
2. Tjänsteskrivele frånplaneringsledare Mats Ingolf, 2015-10-02. 
3. Socialnämndens sammanträdesprotokoll2015-09-22 § 328, Yttrande 

angående medborgarfårslag, Barnomsorg på natten. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Tingsryds 
kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

lit/ 

::Lo; f'/ :JoC:, ttz 1 
SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL l 0(29) 

2015-09-22 

§ 328 

Yttrande angående medborga:rförslag, Barnomsorg på 
natten 
2015/308 SN 929 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avger följande yttrande gällande inkommit medborgarförslag 

Yttrande 

Omsorg till barn och äldre ges på olika villkor och olika lagrum. Behoven 
hos barn och äldre ser olika ut och det krävs olika former av kompetens för 
att möta dessa behov. Inom ett äldreboende behövs en lugn miljö samtidigt 
som det ibland kan förekomma oro bland de som bor där. Att kombinera 
verksamheter enligt medborgarförslaget, är ur dessa perspektiv därför inte 
att föredra. 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare i Tings1yds kommun har kommit in med ett 
medborgarförslag gällande barnomsorg på natten. 
Kommunstyrelsen skickade ut remiss till barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden med begäran om yttrande. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit 2015-04-17 
Remiss från Kommunstyrelsen, 2015-08-13 
Tjänsteskrivelse från Martin Hansson, ÄFO chef, daterad 2015-08-21 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom) 

Utdrags bestyrkande 37
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Tingsryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Martin Hansson 
0477 44319 

martin.hansson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-21 

Till socialnämnden 

Yttrande ang medborgarförslag med dnr 2015/308 SN 929 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att avge följande yttrande gällande inkommit medborgarförslag. 

Yttrande 
Omsorg till bam och äldre ges på olika villkor och utifrån olika lagrum. Behoven hos 
bam och äldre ser olika ut och det krävs olika former av kompetens för att möta dessa 
behov. Inom ett äldreboende behövs en lugn miljö samtidigt som det ibland kan före
komma oro bland dem som bor där. Att kombinera verksal:Uheter enligt medborgarför-
slaget, är ur dessa perspektiv därför inte att föredra. · 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag samt remiss från kommunstyrelsen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till kommunstyrelsen 

Martin Hansson 
A v delningschef ÄFO 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

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

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ 12 

Motion om relationer över generationer- helgarbete för 
ungdomar 
Dnr 2014/173 739 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kornmunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till 
socialchefens och personalchefens yttrande. 

Socialchefens och personalchefens yttrande 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt 
som många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen 
är att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och 
samtidigt bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen 
att projektet skall ge de aktuella ungdomarna värdefull arbetslivserfarenhet. 
satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet på våra äldreboende 
under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten och 
ungdomarna skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras 
arbetsupp gifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre 
timmar per dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden 
innebär detta arbete för 21 ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skall vara av social karaktär med aktivering av de boende 
sommåL 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på W asaskolan och annonsering 
spridd via utbildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till 
projektledare genom e-post eller brev. Gallring görs av projektledare som 
också försöker matcha sökande med lämplig arbetsplats. Den sökande kallas 
till intervju med områdeschef på arbetsplatsen. Områdeschefen beslutar vem 
som ska anställas i samråd med projektledaren. 

l Utdragsbeslyrkande 41



~':.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

L l 

§ 12 forts. Dnr 2014/173 739 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgaktiverare. 
Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under terminstid (ca 20 
veckor under våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning 
lördag och söndag var tredje vecka. Ungdomarna anställs enligt 
beredskapsavtalet med timlön utan att generera LAS-dagar. Timlönen är 
samma som för feriearbete 58 kr/tim inklusive semesterersättning (2013 års 
nivå). Dessutom tillkommer ab-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan 
arbetsmiljöansvaret läggs på resp. områdeschef. 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie 
arbetsuppgifter måste ny anställning skapas. Vid denna anställning gäller 
ordinarie avtal och beräkning av LAS-dagar. Avvikande konto kan ej 
noteras på pro j ektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kommer introduktion av de sökande 
att ske i större eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän 
introduktion med kunskap om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, 
sekretess och lönehantering kommer att hanteras av projektledaren medan 
mer arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på arbetsplatsen av 
arbetsplatsens personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdom på varje äldreboende i kommunen 
arbetar tre timmar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 
250 000 kr. Beräkningen är gjord utifrån att ungdomarna är under 19 år och 
arbetar under terminstid, dvs ca 40 veckor per år. De har samma timlön som 
våra ferieanställda samt ersättning för obekväm arbetstid enligt avtal. Om 
arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. Försäkringar i 
anställningen är de samma som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och 
projektledare. Utvärdering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid 
ev. tidigare avslut än planerat, avslutssamtal för att klargöra orsaken och att 
få information för utvärdering av hela projektet. 

Slutsats 
Projektet enligt ovan kommer att omfatta alla äldreboenden i kommunen 
och beräknas kosta ca 250 000 kr. I det fall projektet genomförs föreslås 
socialförvaltningen var projektägare. Finansiering saknas till projektet. 
Socialchefen och personalchefen kan inte se att finansieringsutrymme finns 
i arbetet med Hållbar ekonomi. 

l Utdragsbestyrkande 
42



r:i:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) 

Ko mm unstyreisens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

7 1 

§ 12 forts. Dnr 2014/173 739 

Beskrivning av ärendet 

En motion från Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), 
Mikael Jeansson (S), Patrick Ståhlgren (M) och Sven-OlofKarlborg (FP) 
med förslag om ett projekt gällande helgarbete för ungdomar lämnades till 
kommunfullmäktige 2014-03-26. 

Ett yttrande från socialchef Katarina Carlzon och personalchefBelena 
Clemedetson behandlades av kommunstyrelsen 2015-06-08 och då fattades 
beslut om återremiss. Ett förnyat yttrande har lämnats in av socialchefen och 
personalchefen 2015-08-06. Yttrandena har gjorts efter kontakt med 
Jönköpings kommun som nyligen påbörjat ett projekt. 

Beslutsunderlag 
Motion om relationer över generationer - helgarbete för ungdomar 
Kommunstyrelsen§ 158, 2015-06-08 
Yttrande från personalchefen och socialchefen, daterat 2015-08-06 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-08-06 

Dnr 2014/173 739 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på återremiss gällande motion om Relationer över generationer
Helgarbete för ungdomar, KS 2015-06-08 § 158 

Undeliecknade fick den 16 april2014 översänt en remiss innehållande motion från 
Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), Mikael Jeansson (S), Patrick 
Ståhlgren (M) och Sven-OlofKarlborg (FP) med förslag om ett projekt gällande helgar
bete för ungdomar. 

Med anledning av den inlämnade motionen får undeliecknade överlämna följande ytt
rande. 

Yttrandet har gjolis efter kontakt med lönköpings kommun som nyligen påbörjat ett 
projekt. 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt som många 
unga har svåli att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen är att intressera ungdo
mar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt bidra till relationer över 
generationerna. Vidare är målsättningen att projektet skall ge de aktuella ungdomarna 
värdefull arbetslivserfarenhet. satsningen syftar till att förstärka det soCiala innehållet 
på våra äldreboende under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten 
och ungdomarna skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras arbetsuppgifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre timmar per 
dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden innebär detta arbete för 21 
ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skall vara av social karaktär med aktivering av de boende som mål. 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på W asaskolan och annonsering spridd via ut
bildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till projektledare genom e-post eller 
brev. Gallring görs av projektledare som också försöker matcha sökande med lämplig 
arbetsplats. Den sökande kallas till intervju med områdeschef på arbetsplatsen. Områ
deschefen beslutar vem som ska anställas i samråd med projektledaren. 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgaktiverare. 

1(2) 

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 44
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Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under terminstid (ca 20 veckor under 
våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning lördag och söndag var tredje 
vecka. Ungdornarna anställs enligt beredskapsavtalet med timlön utan att generera LAS
dagar. Timlönen är samrna som för feriearbete 58 kr/tirn inklusive semesterersättning 
(2013 års nivå). Dessutom tillkornmer ab-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan arbetsmilj ö ansvaret läggs på 
resp. områdeschef 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie arbetsuppgifter måste ny 
anställning skapas. Vid denna anställning gäller ordinarie avtal och beräkning av LAS
dagar. Avvikande konto kan ej noteras på projektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kornmer introduktion av de sökande att ske i 
stöne eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän introduktion med kunskap 
om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, sekretess och lönehantering kornmer att 
hanteras av projektledaren medan mer arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på 
arbetsplatsen av arbetsplatsens personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdorn på varje äldreboende i kommunen arbetar tre tirn
rnar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 250 000 kr. Beräkningen 
är gjord utifrån att ungdornarna är under 19 år och arbetar under terrninstid, dvs ca 40 
veckor per år. De har samrna timlön som våra ferieanställda samt ersättning för obe
kväm arbetstid enligt avtal. Om arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. 
Försäkringar i anställningen är de samrna som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och projektledare. Utvär
dering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid ev. tidigare avslut än planerat, 
avslutssamtal för att klargöra orsaken och att få information för utvärdering av hela pro
jektet. 

Slutsats 
Projektet enligt ovan kornmer att omfatta alla äldreboenden i kommunen och beräknas 
kosta ca 250 000 kr. I det fall projektet genomförs föreslås socialförvaltningen var pro
jektägare. Finansiering saknas till projektet. Undertedmade kan inte se att fmansie
ringsutryrnrne finns i arbetet med Hållbar ekonomi. 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Katarina Carlzon 
Tf Socialchef 

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 45



~Tingsryds 
'\!!9 kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 

2015-06-08 

§ 158 

Motion om relationer över generationer- helgarbete för 
ungdomar 
Dnr 2014/173 739 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen för att utreda de listade frågorna så att 
ärendet kan behandlas i samband med budgetbeslut 2016: 

Finansiering 
Fackliga förhandlingar 
Vem ska vara projektägare? 
Omfattningen på projektet 

Beskrivning av ärendet 

Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), Patrick Ståhlgren 
(M), Mikael Jeansson (S) och Sven-OlofKarlborg (FP) lämnade in motion 
som kommunfullmäktige 2014-03-27 remitterade till kommunstyrelsen för 
beredning. PersonalchefHelena Clemedtson och socialchef Katarina 
Carlzon har yttrat sig i ärendet. 

Yttrande 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt 
som många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen 
är att intressera ungdomar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och 
samtidigt bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen 
att projektet skall ge de aktuella ungdomarna värdefull arbetslivserfarenhet. 
satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet på våra äldreboende 
under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten och 
ungdomarna skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras 
arbetsuppgifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre 
timmar per dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden 
innebär detta arbete för 21 ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna skall vara av social karaktär med aktivering av de boende 
som mål. l Utdragsbestyrkande 2015-06-11 
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r:iJ Tingsryds 
\2!9kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 

Justerare 

§ 158 forts. 2014/173 739 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på W asaskolan och annonsering 
spridd via utbildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till 
projektledare genom e-post eller brev. Gallring görs av projektledare som 
också försöker matcha sökande med lämplig arbetsplats. Den sökande kallas 
till intervju med områdeschef på arbetsplatsen. Områdeschefen beslutar vem 
som ska anställas i samråd med projektledaren. 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgaktiverare. 
Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under terminstid (ca 20 
veckor under våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning 
lördag och söndag var tredje vecka. Ungdomarna anställs enligt 
beredskapsavtalet med timlön utan att generera LAS-dagar. Timlönen är 
samma som för feriearbete 58 kr/tim inklusive semesterersättning (2013 års 
nivå). Dessutom tillkommer ab-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan 
arbetsmiljöansvaret läggs på resp. områdeschef. 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie 
arbetsuppgifter måste ny anställning skapas. Vid denna anställning gäller 
ordinarie avtal och beräkning av LAS-dagar. Avvikande konto kan ej 
noteras på projektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kommer introduktion av de sökande 
att ske i större eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän 
introduktion med kunskap om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, 
sekretess och lönehantering kommer att hanteras av projektledaren medan 
mer arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på arbetsplatsen av 
arbetsplatsens personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdom på varje äldreboende i kommunen 
arbetar tre timmar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 
250 000 kr. Beräkningen är gjord utifrån att ungdomarna är under 19 år och 
arbetar under terminstid, dvs ca 40 veckor per år. De har samma timlön som 
våra ferieanställda samt ersättning för obekväm arbetstid enligt avtal. Om 
arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. Försäkringar i 
a.11ställningen är de samma som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och 
projektledare. Utvärdering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid 

rtdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 23 

Kommunstyrelsen 2015-06-08 

Justerare 

l~ 

§ 158 forts. 2014/173 739 

ev. tidigare avslut än planerat, avslutssamtal för att klargöra orsaken och att 
få information för utvärdering av hela projektet. 

Frågor att utreda ytterligare 
Finansiering 
Fackliga förhandlingar 
Vem ska vara projektägare? 
Omfattningen på projektet 

Beslutsunderlag 

Motion om relationer över generationer - helgarbete för ungdomar 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson och socialchef Katarina 
Carlzon, 2015-052-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 203, 2015-06-01 

Beslutet skickas tm 
SocialchefKatarina Carlzon 
Personalchef Helena Clemedtson 

l Utdragsbestyrkande 
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förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-05-25 

Dnr 2014/173 739 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande motion om Relationer över generationer - Helgar
bete för ungdomar 

Undertecknad fick den 16 april 2014 översänt en remiss innehållande motion från 
Anette Weidenmark (KD), Marianne Bergström (KD), Mikael Jeansson (S), Patrick 
Ståhlgren (M) och Sven-OlofKarlborg (FP) med förslag om ett projekt gällande helgar
bete för ungdomar. 

Med anledning av den inlämnade motionen får undertecknade överlämna följande ytt
rande. 

Yttrandet har gjorts efter kontakt med lönköpings kommun som nyligen påbörjat ett 
projekt. 

Politiskt mål 
Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt som många 
unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Ambitionen är att intressera ungdo
mar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt bidra till relationer över 
generationema. Vidare är målsättningen att projektet skall ge de aktuella ungdomama 
värdefull arbetslivserfarenhet. satsningen syftar till att förstärka det sociala innehållet 
på våra äldreboende under helgtid. Insatsen skall ses som ett tillskott i verksamheten 
och ungdomama skall ej ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras arbetsuppgifter. 

Omfattning 
Omfattningen är en helgarbetare per äldreboende som var och en arbetar tre timmar per 
dag var tredje helg. Då äldreomsorgen har sju äldreboenden innebär detta arbete för 21 
ungdomar. 

Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgiftema skall vara av social karaktär med aktivering av de boende som mål. 

Rekrytering 
Rekrytering kan ske med affischering på W asaskolan och annonsering spridd via ut
bildningsnätet (e-post och hemsida). Ansökan sker till projektledare genom e-post eller 
brev. Gallring görs av projektledare som också försöker matcha sökande med lämplig 
arbetsplats. Den sökande kallas till intervju med områdeschef på arbetsplatsen. Områ
deschefen beslutar vem som ska anställas i samråd med projektledaren. 

Anställning 
Titeln för anställningen blir helgalctiveraTe. 

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 49
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Anställningen gäller en avgränsad period på ett år under telminstid (ca 20 veckor under 
våren och 20 veckor under hösten). Arbetstidsförläggning lördag och söndag var tredje 
vecka. Ungdomarna anställs enligt beredskapsavtalet med timlön utan att generera LAS
dagar. Timlönen är samma som för feriearbete 58 kr/tim inklusive semesterersättning 
(2013 års nivå). Dessutom tillkommer ab-ersättning. 
Anställningen administreras av socialförvaltningen medan arbetsmilj ö ansvaret läggs på 
resp. områdeschef. 
Om den anställde tas in som vikarie på arbetsplatsens ordinarie arbetsuppgifter måste ny 
anställning skapas. Vid denna anställning gäller ordinarie avtal och beräkning av LAS
dagar. Avvikande konto kan ej noteras på projektanställningen. 

Introduktion 
Beroende på tillströmning av sökande kommer introduktion av de sökande att ske i 
större eller mindre grupper, på dag- eller kvälls-tid. Allmän introduktion med kunskap 
om kommunen som arbetsgivare, arbetsregler, sekretess och lönehantering kommer att 
hanteras av projektledaren medan mer arbetsplatsrelaterad introduktion får göras på 
arbetsplatsen av arbetsplatsens personal. De blir även handledare till ungdomarna. 

Kostnader 
Med ambitionsnivån att en ungdom på vatje äldreboende i kommunen arbetar tre tim
mar på lördagar och tre timmar på söndagar blir kostnaden ca 250 000 kr. Beräkningen 
är gjord utifrån att ungdomarna är under 19 år och arbetar under terminstid, dvs ca 40 
veckor per år. De har samma timlön som våra ferieanställda samt ersättning för obe
kväm arbetstid enligt avtal. Om arbetskläder krävs står arbetsplatsen för anskaffning. 
Försäkringar i anställningen är de samma som övrig personal. 

Uppföljning och utvärdering 
Kontinuerlig kontakt skall hållas mellan anställd, handledare och projektledare. Utvär
dering efter 6 mån samt vid avslut av anställning. Vid ev. tidigare avslut än planerat, 
avslutssamtal för att klargöra orsaken och att få information för utvärdering av hela pro
jektet. 

Frågor att utreda ytterligare 
Finansiering 
Facldiga förhandlingar 
Vem ska vara projektägare? 
Omfattningen på projektet 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Katarina Carlzon 
Tf Socialchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
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telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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Relationer över generationer- Helgarbete för ungdomar 

Äldreomsorgen står inför stora framtida rekryteringsbehov. Detta samtidigt som många unga har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom äldreomsorgen hörs ofta att personalen har ett 
pressat arbetsschema och därför inte hinner ge de äldre den extra omsorg i form av exempelvis en 
pratstund eller en promenad; som man skulle önska. Därför föreslår vi att ett projekt inleds där 
ungdornar i åk 9 eller i gymnasiet erbjuds helgarbete under terminstid inom kommunens 
äldreomsorg. 

Ambitionen är att intressera ungdornar för ett framtida yrkesval inom äldreomsorgen och samtidigt 
bidra till relationer över generationerna. Vidare är målsättningen att ge de aktuella ungdornarna 
värdefull arbetslivserfarenhet. För de äldre blir det en förstärkning av det sociala livet under 
helgerna. 
Avsikten är inte att ungdornarna ska ersätta ordinarie personal eller fullgöra deras ordinarie 
uppgifter. 

Tanken är att två-tre ungdornar har sin placering i varje kommundel och att varje ungdorn arbetar 
vaninnan/var tredje helg ca 3-4 timmar per dag. Ersättningen till ungdornarna ska vara i nivå med 
tirnersättningen för kommunens ungdornssommarjobb. 

lönköpings kommun har infört något liknande under 2014 och vägledning och inspiration för 
genomförande kan hämtas därifrån. 

Tingsryd 2014-03-13 

Anette Weidenrnark 
Kristdemokraterna 

, ...... ·--~: 

/[-
~ 

Mikael J eansson, 
So\ialdemokraterna 

\ ~ \ 
' ' •\ l 

\~~~~~\~ 
Sven-Olof ~arlborg ] 
Folkpartiet , 

#Ldfd~d;L&z/8f$l4/t~. 
Marianne Bergst~~ 
Kristdemokraterna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ 15 

Upphävande av beslut gällande HVB på Storgatan 12 D i 
Ryd 

Dm 2014/600 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige upphäver beslut KF§ 16, 2015-02-23, att 
godkänna socialnämndens uppdrag att genomföra ombyggnad av 
hyresfastigheten Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att nämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbam. 

2. Kommunfullmäktige tar emot informationen om att socialnämnden 
enligt sitt beslut§ 469, 2015-11-18 har gett ett uppdrag till 
socialchefen att för socialnämndens räkning teckna avtal med 
leverantör som i Tingsryds kommun bedriver boende för 
ensamkommande ungdomar. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige godkände i beslut KF§ 1·6, 2015-02-23, 
socialnämndens uppdrag att genomföra ombyggnad av hyresfastigheten 
Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att nämnden där skulle bedriva HVB-hem för 
ensamkommande flyktingbam. 

Mot bakgrund av att det bedöms som troligt att fastigheten är i behov av 
förändringar som bedöms medföra större kostnader än beräknat för att driva 
HVB-hem vill socialnämnden att kommunfullmäktige upphäver det fattade 
beslutet om fastigheten. 

För att möta behovet av boende för ensamkommande flyktingbarn har 
socialnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp ett 
stödboende samt se över andra möjliga lokaler i vilka man kan starta upp ett 
HVB-hem. Utöver detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram underlag 
för upphandling av platser på HVB-hem för ensamkommande flyktingbam. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 16, 2015-02-23 
Socialnämnden§ 466,2015-11-18 
Socialnämnden§ 469, 2015-11-18 

l Utdmgsbestyrkande 
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Socialnämnden 

Justerare 
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.. 10t11(6(!D i 33 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 25(28) 

2015-12-15 

§ 466 

Upphävande av beslut gällande HVB på Storgatan 12 D i 
Ryd 
Dnr 2013/88 SN 133 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva beslutet att 
genomföra ombyggnad av hyresfastigheten Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att 
socialnämnden där ska bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 
fattat 2015-02-23 § 16 Dnr 2014/600 133: 

Bakgrund 

Mot bakgrund av att det bedöms som troligt att fastigheten är i behov av 
förändringar som bedöms medföra större kostnader än beräknat för att driva 
HVB-hem vill socialnämnden att kommunfullmäktige upphäver det fattade 
beslutet om fastigheten. 

F ör att möta behovet av boende för ensamkommande flyktingbarn har 
socialnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att starta upp ett 
stödboeride samt se över andra möjliga lokaler i vilka man kan starta upp ett 
HVB-hem. Utöver detta har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram underlag 
för upphandling av platser på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Magnus Carlberg, socialnämndens ordförande, 2015-12-07 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Tingsrydsbostäder AB 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Magnus Carlberg (S) 
Ordförande Socialnämnden 

073-506 44 95 
Magnus.Carlberg@tingsryd.se 2015-12-07 

Till Socialnämnden 

Upphävande av beslut gällande HVB på Storgatan 12 D i Ryd 

Beslut: 
Socialnämnden föreslår kornmunfullmäktige att upphäva beslutet att genomföra om
byggnad av hyresfastigheten Storgatan 12 D i Ryd, i syfte att socialnämnden där ska 
bedriva HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn fattat 2015-02-23 § 16 Dnr 
2014/600 133. 

Bakgrund 
Mot bakgrund av att det bedöms som troligt att fastigheten är i behov av förändringar 
som bedöms medföra större kostnader än beräknat för att driva HVB-hem vill social
nämnden att kornmunfullmäktige upphäver det fattade beslutet om fastigheten. 

För att möta behovet av boende for ensamkommande flyktingbarn har socialnämnden 
beslutat att ge forvaltningen i uppdrag att starta upp ett stödboende samt se över andra 
möjliga lokaler i vilka man kan starta upp ett HVB-hem. Utöver detta har förvaltningen 
fått i uppdrag att ta fram underlag för upphandling av platser på HVB-hem for ensam
kommande flyktingbam. 

Nämndens beslut ska skickas till 
Kornmunstyrelsen 
Kornmunfullmäktige 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Tingsrydsbostäder AB 

Magnus Carlberg 
Ordforande Socialnämnden 

1 (1) 
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Socialnämnden 

t01~/6tlt 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :;{8(28) 

2015-12-15 

§ 469 

Information om avtal om boende för ensamkommande 
ungdomar 
2015/481 SN 133 

Socialnämndens beslut 

l. Socialchefen får i uppdrag att för socialnämndens räkning teckna 
avtal med leverantör som i Tingsryds kommun bedriver boende for 
ensamkommande ungdomar. 

2. Avtalsperioden ska vara längst tom 2016-12-31 med möjlighet till 6 
månaders förlängning. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden skall under 2016 tillhandahålla 72 platser for 
ensamkommande barn o ungdomar i familjehem, stödboende eller på HVB
hem 

Socialnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram forslag 
på lämplig byggnad att bedriva HVB-hem i egen regi samt lämplig byggnad 
att driva stödboende i egen regi. Parallellt med detta har förvaltningen även 
fått uppdrag att arbeta fram ett underlag for upphandling av platser. Förslag 
till beslut samt upphandlingsunderlag beräknas kunna presenteras för 
socialnämnden i olika omgångar under 2016 för eventuell verkställighet 
from2017. 

Under tiden som förvaltningen arbetar med de givna uppdragen och för att 
kunna möta ovanstående krav på platser under 2016 behöver socialnämnden 
teckna avtal med leverantör som driver boende för ensamkommande 
ungdomar i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Katarina Carlzon, socialchef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Utdragsbestyrkande 

13. 
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r.'lTingsryds 
\:!:) kommun 

TJÄNSTESKRlVELSE 1(1) 

Socialförvaltningen 

Katarina Carlzon 
0477 443 10 

Katarina.carlzon@tingsryd.se Socialnämnden 

Avtal om boende för ensamkommande ungdomar 

Förslag till beslut 
Socialchefen får i uppdrag att för socialnämndens räkning teckna avtal med leverantör 
som i Tingsryds kommun bedriver boende för ensamkommande ungdomar. 

Avtalsperioden ska vara längst tom 2016-12-31 med möjlighet till 6 månaders fårläng
mng. 

Sammanfattning 
Socialnämnden skall under 2016 tillhandahålla 72 platser får ensamkommande barn o 
ungdomar i familjehem, stödboende eller på HVB-hem 

Socialnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram fårslag på lämplig 
byggnad att bedriva HVB-hem i egen regi samt lämplig byggnad att driva stödboende i 
egen regi. Parallellt med detta har förvaltningen även fått uppdrag att arbeta fram ett 
underlag för upphandling av platser. Förslag till beslut samt upphandlingsunderlag be
räknas kunna presenteras för socialnämnden i olika omgångar under 2016 för eventuell 
verkställighet from 2017. 

Under tiden som förvaltningen arbetar med de givna uppdragen och får att kunna möta 
ovanstående krav på platser under 2016 behöver socialnämnden teckna avtal med leve
rantör som driver boende får ensamkommande ungdomar i Tingsryds kommun. 

Nämndens/styrelsens svar ska skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Katarina Cailzon 
Socialchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
nackegatan 12 0477 441 00 (vx} 0477 442 88 
Tingsryd 

e-posUhemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 57
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

1 

§ 16 

Framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds kommun 
Dnr 2015/668 403 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till fårslaget om framtagande av 
nytt miljöprogram för Tingsryds kommun. 

2. Kommunstyrelsen hemställer hos samhällsbyggnadsnämnden att 
uppdra åt bygg- och miljöavdelningen, SBF, att ta fram ett 
miljöprogram för Tingsryds kommun i enlighet med Bilaga l: 
Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram för 
Tingsryds kommun 

3. Framtagande av nytt miljöprogram fmansieras av 
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med beslut av nya 
kommunfullmäktige§ 31, 2014-11-27. 

4. Arbetsutskottet upphäver därmed fårslag i delbeslut 2 § 427, 2015-
12-14. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog i beslut§ 427, 2015-12-14, att 
kommunstyrelsens uppdrar åt bygg- och miljöavdelningen, SBF, att ta fram 
ett miljöprogram i enlighet med Bilaga l: Förslag för arbete med 
framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds kommun samt en 
finansiering i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
Innebörden är att kommunstyrelsen i det fallet skulle finansiera 
framtagandet av programmet. 

Nya kommunfullmäktiges beslut§ 31, 2014-11-27, föranleder dock enligt 
kansliavdelningens bedömning att arbetsutskottet reviderar förslaget till 
finansiering. Enligt fullmäktiges beslut flyttades då ansvaret får 
miljöstrategarbetet till samhällsbyggnadsnämnden och finansieringen för 
miljöstrategarbetet och energistrategarbetet på 0.25 årsarbete följde med 
från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Av bilagan till 
beslutet (kommunchefens slaivelse daterad 2014-10-08) framgår att "miljö
och effektiviseringsarbetet består t ex av framtagande av olika program, 
uppföljning och rådgivning". 

Framtagande av nytt miljöprogram bör mot bakgrund av fullmäktiges beslut 
inkl. bilaga således finansieras av sarnhällsbyggnadsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ 16 forts. Dnr 2015/668 403 

Beslutsunderlag 

Nyakommunfullmäktige § 31,2014-11-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog i beslut§ 427,2015-12-14 
Skrivelse från miljöstrateg Kristina Brovall inkl. följande bilagor: 
Bilaga l: Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram för 

Tingryds kommun 
Bilaga 2: Kostnadsberäkning 

l Otdrngsbestyrkande 
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f:i:l Tingsryds 
'\!!9 kommun 
Nyvalda kommunfullmäktige 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

2014-11-27 

Justeran e 

]Ji[ 

Nya kf§ 31 Dnr 2012/340 022 

Samordning av kommunens miljö- och energieffektivisering 

KommunchefLaila Jeppsson fareslår att miljö- och energistrategsarbetet 
flyttas från kommunstyrelsen till samhälls byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kommunchef Laila J eppsson, 2014-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 375, 2014-10-27 
Kommunstyrelsen § 226, 2014-11-17 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ansvaret för miljöstrategsarbetet flyttas till samhällsbyggnadsnämnden 

att finansiering för miljö- och energistrategsarbetet på 0,25 årsarbete flyttas 
från kommunstyrelsen till samhälls byggnadsnämnden, samt 

att ansvaret för energi- och klimatrådgivningen flyttas till 
samhälls byggnadsnämnden. 

Exp: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
KommunchefLaila Jeppsson 
Personalavdelningen 

2014-12-01 

26 
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Bilaga Ks Au § 375 2014-10-27 

~Tingsryds 
\:!/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Ks § 226 2014-11-17 

Nya Kf § 31 2014-11-27 

2014-10-08 

Samordning av kommunens miljö- energieffektivisering 

Bakgrund 

Tingsryds kornmun arbetar med miljö- och energifrågor i flera förvaltningar och bolag. 
Huvudansvaret för strategarbetet ligger på kommunstyrelsen. 
Arbetet är en viktig del i att få ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Miljö- och energieffektiviseringsarbetet består t. ex. framtagande av olika program, upp-
fåljning och rådgivning. · 

Energi och klimatrådgivning innebär rådgivning till privatpersoner och till externa före
tag. Verksamheten är statligt finansierad 

Stor del av det praktiska arbetet inom miljö och energifrågor ligger på samhällsbygg
nadsförvaltningen och att också förlägga det strategiska arbetet ger ett helhetsperspek
tiv. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ansvaret för Miljöstrategsarbetet flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 

att finansiering för Miljö- och energistrategsuppdraget på 0,25 åa flyttas från kornmun
styrelsen till Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att ansvaret för Energi och klimatrådgivning flyttas till Samhälls byggnadsnämnden. 

Tingsryd 2014-10-08 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!:) kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

Framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

l: Att uppdra åt Bygg- och miljöavdelningen, SBF, att ta fram ett miljöprogram för Tingsryds 

kommun i enlighet med Bilaga l: Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram 
för Tingsryds kommun 

2: Att avsätta ekonomiska medel till utbildning och samråd inför framtagandet av 
miljöprogram i enlighet med Bilaga 2: Kostnadsberäkning. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns nuvarande miljöprogram skrevs 2005 och de mål som sattes upp där 
skulle till största del utföras och följas upp inom en femårsperiod. Detta miljöprogram är 
därmed inte längre aktuellt, och att ta fram ett nytt bör därför vara en prioriterad fråga i 
kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att flytta över ansvaret för miljöstrategiska frågor från 
kommunledningsförvaltningen till bygg- och miljöavdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvaret för att ta fram ett miljöprogram ligger därmed på 
bygg- och miljöavdelningen, men då ett miljöprogram är ett strategiskt och visionärt 
dokument som i genomförandet omfattar hela kommunen och dess bolag bör uppdraget att ta 
fram ett nytt miljöprogram ligga på kommunstyrelsen. 

I överflyttningen av ijänsten flyttades endast lönekostnaden för 25% av en heltid till bygg

och miljöavdelningen. För att finansiera föreslagen utbildning av politiker och tjänstemän 
samt kommande samråd som behövs för att få fram underlag till miljöprogrammet behöver 
extra medel från kommunstyrelsen skjutas till för att finansiera detta enligt bilaga 2: 

Kostnads beräkning. 
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~Tingsryds 
\:.!.:1 kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

Bilaga l: Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram för Tingryds kommun 

Bilaga 2: Kostnadsberäkning 

Styrelsens beslut ska skickas till 

Bygg- och miljöavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Brovall 

Milj östrateg 
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Tingsryd s 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bilaga 1 

Förslag !ör arbete med framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds 
kommun 

Funktion och syfte 

Ett miljöprogram ska beskriva huvuddragen i kommunens miljömålsarbete och vägen till ett 
hållbart samhälle. Det ska innehålla kommunens övergripande mål och visioner och beskriva 
vilka frågor vi prioriterar i miljömålsarbetet samt lista aktuella handlingsplaner, både de som 
finns i nuläget, och de vi har för avsikt att ta fram. I Miljöprogrammet ska även kommunens 
lokala miljömål finnas samlade. 

Tingsryds kommuns nuvarande miljöprogram skrevs 2005 och de mål som sattes upp där 
skulle till största del utföras och följas upp inom en femårsperiod. Detta miljöprogram är 
därmed inte längre aktuellt, och att ta fram ett nytt bör därför vara en prioriterad fråga i 
kommunen. 

Miljöprogrammet ska fungera som ett styrdokument för kommunens alla verksamheter och 
bolag. Det ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering, budget-och 
investeringsprogram samt vara kopplat till kommunens översiktsplan. 

Målgrupp för ett miljöprogram är politiker och tjänstemän inom hela kommunen och dess 
bolag. Ett miljöprogram kan också vända sig till företag och privatpersoner i en 
populärversion. 

Innehåll och förhållande till andra styrdokument 

Tingsryds kommun arbetar med flera strategiska styrdokument inom miljöområdet men det 
saknas i nuläget överblick och samordning mellan dessa. Det handlar till exempel om 
avfallsplan, V A-plan, handlingsplan för en giftfri skola och förskola, energiplan mm. 
Dokumenten vi arbetar med behandlar olika frågor och ämnesområden, och tillsammans 
täcker de in en stor del av de frågor som berörs av de nationella miljömålen. 

Miljöprogrammet har som uppgift att hålla ihop miljöfrågorna i dessa dokument och visa 
vilka planer som gjorts och vilka som skall göras. Miljöprogrammet mål och visioner skall 
sedan speglas i de handlingsplaner som tas fram inom miljöområdet De strategiska 

handlingsplanerna inom miljöområdet ska bygga på en analys av vilka frågor som är 
prioriterade för Tingsryds kommun och vilka åtgärder som ger störst måluppfyllelse. 
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Formulerade mål ska i första hand vara uppföljningsbara och beröra verksamheter som 
kommunen kan styra över. 

Avgränsning 

Miljöprogrammet utgår lämpligen från Sveriges miljökvalitetsmål och avgränsningen bör utgå 
från de frågor som ingår i de nationella och regionala miljömålen. Inom detta område kan 

kommunen välja att göra prioriteringar inom målen och arbeta mer aktivt med vissa frågor. 

Miljöprogrammet ska belysa de ekologiska och sociala dimensionerna av arbetet för en 
hållbar utveckling och en ur ett såväl globalt som lokalt perspektiv hållbar ekonomi. Alla tre 
delarna är beroende av varandra och måste vägas samman på ett balanserat sätt om vi ska nå 

en hållbar utveckling. 

Kommunen kan välj a att låta miljöprogrammet endast ha visioner och mål för kommunens 
egna verksamheter. Men det finns också möjlighet att ha mål för näringsliv och privatpersoner 
om till exempel energibesparingar och ökad sopsortering på lokal nivå. En styrgrupp kan 
tillsättas för att dra upp riktlinjer för miljöprogrammet om så önskas. 

I arbetet med kommunens styrdokument inom milj ö området bör även synpunkter från 
medborgare och olika aktörer i kommunen beaktas. Vilka forum och former som väljs för 
denna dialog anpassas efter vilka som berörs av olika frågor och i vilken omfattning. 

Tidsram och revidering 

Arbetet med det nya miljöprogrammet startar aktivt i januari 2016 och planeras vara klart och 
antaget i KF under hösten 2016. De handlingsplaner som sedan ligger under miljöprogrammet 

tas fram och revideras löpande. 

Miljöprogrammet ska ge en aktuell bild över kommunens miljömålsarbete och innehåll och 
mål bör därför uppdateras regelbundet. Översyn av miljöprogrammet och aktuella mål bör 

därför göras när nya regionala och nationella miljömål antas eller minst en gång varje 
mandatperiod. Miljöprogrammet är på så sätt ett "levande" dokument och har ingen bestämd 
tidsram. Det är tänkt att tillsammans med de handlingsplaner som beslutas ingå ersätta det 

tidigare miljöprogrammet för Tingsryds kommun från 2005. 
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Projektplan 

Hösten 2015 

Uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram ges av KS till Bygg- och miljöavdelningen, 
Samhälls byggnadsförvaltningen 

Våren 2016 

Uppstart av arbetet med miljöprogrammet med en utbildningsdag med workshop för politiker 
och tjänstemän om hållbarhet och vilka ambitioner och syften vi kan och bör har med det 

långsiktiga miljöarbetet i Tingsryds kommun. 

Om en styrgrupp har tillsatts hålls möten med denna för att dra upp riktlinjer och diskutera 

mål och visioner. 

Möjlighet finns att hålla samråd för kommuninvånare, företagare och intresseorganisationer 

om kommunens miljöprogram och vilka mål och visioner vi i kommunen skall arbeta för. 

Utkast till miljöprogrammet skickas på remiss till nämnder, bolag och kommunstyrelse för 
möjlighet att inkomma med yttrande. 

Hösten 2016 

Efter godkännande av reviderat förslag/utkast från KS kungörs att förslaget finns utställt på 
medborgarkontoret samt på kommunens hemsida med möjlighet att inkomma med yttrande 

från allmänheten. Ny remissrunda till nämnder och bolag. 

Eventuella synpunkter tas i beaktande och slutgiltigt förslag antas i KF innanjul2016. 

Samarbete med Lessebo 

Tanken att samarbeta med Lessebo i olika frågor har varit aktuell i kommunen tidigare. I 
dagsläget finns ett etablerat samarbete mellan kommunerna i Östra Kronoberg genom 

Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet. Bygg- och miljöavdelningarna i Tingsryd 
och Lessebo har ett mer informellt samarbete och utbyte av kunskap och erfarenhet sker även 

på andra områden i kommunen. 

Tingsryd och Lessebo är två kommuner med relativt lika förutsättningar vad gäller 

demografisk sammansättning, befolkningstäthet och ekonomiska förutsättningar. Ett 
samarbete i strategiska miljöfrågor kan därmed ske på samma villkor avseende insatta 

resurser och utbyte. 

Lessebo har liksom Tingsryds kommun i nuläget inget aktivt miljöarbete och inget 

milj ö program. 
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Ett första steg i kommande samarbete skulle kunna vara att genomföra den föreslagna 
utbildningsdagen tillsammans med Lessebo. Detta ger dels möjligheten att fördela kostnaden 
för föreläsare och lokal på fler personer, dels möjlighet att utbyta erfarenheter och ideer på 
miljöområdet med politiker och tjänstemän med liknande uppdrag i en annan kommun. 
Lessebos KSO, kornmunchef och miljöstrateg har alla ställt sig positiva till en gemensam 

utbildningsdag. 
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Förslag på möjligt upplägg på utbildningsdag för politiker, tjänstemän och 
kommunala bolag om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

8.30 Fika och registrering 

9.00 Föreläsning om klimatförändringarnas påverkan på kommunal verksamhet 

10.30 Bensträckare 

10.40 Fredrik Warberg, Framtidsverkstan Göteborg föreläser om det hållbara samhället 

12.00 Lunch 

13.00 Ytterligare föredrag tex de svenska miljömålen eller kemikalier i vardagen? 

14.00 Start workshop 

14.30 Fika, ev fortsätt workshop under tiden 

15.00 Fortsatt workshop, redovisning av svar 

16.00 Avslut 

Workshop 

Workshopfrågor delas ut en i taget, diskuteras i grupp och svar skrivs ner. Möjliga frågor att 
diskutera är till exempel följande: 

De 16 miljömålen Vilka är relevanta för Tingsryd (och Lessebo) och vilka tre mål ser man i 
gruppen som mest prioriterade for kommunens miljöarbete. 

De stora miljöfrågorna Vilka är de, och vad kan och bör vi som kommun göra för att bidra till 
en lösning? Vilket ansvar har vi som kommun? 

Handlingsplaner Under miljöprogrammet kommer det att ligga ett antal handlingsplaner. En 
del av dem som t.ex. avfallsplan och VA-plan är kommunen skyldiga att upprätta. Andra 
handlingsplaner är vi fria att besluta om sj älva. Vilka frågor ses som prioriterade för att 
upprätta handlingsplaner? 

Folkhälsa Miljöarbete handlar om att miljön och människor skall må bra. Om miljön inte mår 
bra, får vi människor också allt svårare att må bra. Ett miljöprogram har därmed tydliga och 
omedelbara beröringspunkter även för folkhälsan. Vilka frågeställningar anser ni i gruppen 
vara extra relevanta för Tingsryds kommun och inom ramen för det vi kan påverka? 

Hållbar ekonomi Hållbar utveckling och hållbar ekonomi är sammankopplade. Om vattnet 
ochjordbruksmarken är förgiftad och översvämningar och värmeböljor hotar välfården 
hjälper det inte med tillfålligt svarta siffror i budget. På vilket sätt påverkar hållbar eller 
ohållbar utveckling kommunens ekonomi, på kort och på lång sikt? 
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Bilaga 2 

Kostnadsberäkning för utbildningsdag och framtagande av miljöprogram 

Kostnad för en utbildningsdag varierar beroende på val av lokal och om kommunen skall 
bjuda på lunch eller inte samt vilka föreläsare man väljer att ta in. Kostnadsuppgifterna är 
beräknade på 50 personer. 

Kostnad för lokal och mat är beräknat mellan Gibson och endast för- och eftermiddagsfika 
från Dackeskolans kök mot konferensdag på Korrö. 

Föreläsningskostnaden är ungefärligt beräknad på det föreslagna programmet. Om Lessebo 
ochfeller andra kommuner deltar minskar Tingsryds del av kostnaderna för föreläsare. 

Eventuella reskostnader och arvoden till politiker samt löner för deltagande tjänstemän är inte 
medrälmat 

Lokal och mat/fika 

Föreläsare 

3000 kr-20 000 kr 

25 000-50 000 kr 

Summa utbildningsdag 28 000 kr - 70 000 kr 

För framtagande av miljöprogrammet är de största kostnaderna personalkostnader i form av 
löner. Bygg- och miljöavdelningens lönekostnad täcks av de pengar som skjuts till för 
milj östrategtj ärrsten och övriga inblandade tj ärrsternärr och politikers arvoden och 
lönekostnader i arbetet täcks av respektive avdelning. 

Övriga kostnader så som resor, utbildning och samverkan för miljöstrateg för framtagande av 
miljöprogrammet täcks inte av dessa pengar. Budgeterade medel för detta saknas i nuläget. 

För samråd med allmänheten och företag inför framtagandet av ett miljöprogram uppstår 
kostnader i form av resor, lokal och fika. 

Kostnad för bilder och layout samt tryck av en begränsad upplaga brukar informations
avdelningen stå för inom sin befintliga verksamhet utan att interndebitera, även om det rör sig 
om relativt stora kostnader. Om en populärversion av miljöprogrammet skall tas fram 
tillkommer kostnader för layout och tryckning av denna. Ä ven om informationsavdelningen 
inte tar ut intern avgift är det viktigt att belysa att denna faktiska kostnad finns för kommunen. 
I händelse att informationsavdelningen inte har möjlighet att ta på sig arbetet med layout och 
tryckning måste detta läggas på extern leverantör, vilket medför ökade kostnader. 

Resor, utbildning och samverkan miljöstrateg 

Genomförande av samråd 

Layout och tryckning 

Summa övriga kostnader 

10 000 kr 

10 000 kr 

30 000 kr 

50 000 kr 
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SA~TRÄDESPROTOKOLL 18 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14 

Justerare 

§ 427 

Framtagande av nytt miljöprogram för Tingsryds kommun 
Dnr 2015/668 403 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen uppdrar åt bygg- och milj öavdelningen, SBF, att 
ta fram ett miljöprogram för Tingsryds kommun i enlighet med 
Bilaga 1: Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram 
får Tingsryds kommun 

2. Kommunstyrelsen avsätter ekonomiska medel till utbildning och 
samråd inför framtagandet av miljöprogram i enlighet med Bilaga 2: 
Kostnads beräkning. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns nuvarande miljöprogram skrevs 2005 och de mål som 
sattes upp där skulle till största del utfåras och följas upp inom en 
femårsperiod. Detta miljöprogram är därmed inte längre aktuellt, och att ta 
fram ett nytt bör därfår vara en prioriterad fråga i kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att flytta över ansvaret får 
miljöstrategiska frågor från kommunledningsförvaltningen till bygg- och 

miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvaret för att ta 
fram ett miljöprogram ligger därmed på bygg- och miljöavdelningen, men 

då ett miljöprogram är ett strategiskt och visionärt dokument som i 
genomförandet omfattar hela kommunen och dess bolag bör uppdraget att ta 

fram ett nytt miljöprogram ligga på kommunstyrelsen. 

I överflyttningen av tjänsten flyttades endast lönekostnaden för 25% av en 
heltid till bygg- och miljöavdelningen. För att finansiera föreslagen 
utbildning av politiker och tjänstemän samt kommande samråd som behövs 
får att få fram underlag till miljöprogrammet behöver extra medel från 
kommunstyrelsen skjutas till för att finansiera detta enligt bilaga 2: 

Kostnads beräkning. 

l Utdragsbestyrkande 
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S~NTRÄDESPROTOKOLL 19 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14 

Justerare 

§ 427 forts. Dnr 2015/668 403 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förslag för arbete med framtagande av nytt miljöprogram för 
Tingryds kommun 

Bilaga 2: Kostnadsberäkning 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ 17 

Antagande av nytt arkivreglemente 
Dm 2015/3 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 

l. Kornmunfullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för 
Tingsryds kornmun och beslutar att arkivreglementet ska börja gälla 
från den l april2016. 

2. Kornmunfullmäktige beslutar därmed att nuvarande arkivreglemente 
upphävs i samband med att det nya reglementet börjar gälla. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunförbundet sydarkivera har i beslut i kommunalförbundsfullmäktige 
den 23 oktober 2015 godkänt och antagit mall för arkivreglemente. 
sydarkiveras fullmäktiges rekommendation är att förbundsmedlemmarna 
beslutar i respektive fullmäktige om nytt arkivreglemente i enlighet med den 
antagna mallen. Mallen för arkivreglementet är utarbetat med hänsyn till att 
sydarkiveras förbundsstyrelse också är en gemensam arkivmyndighet för 
samtliga medlemsorganisationer. 

Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 
den efterfrågas. Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs 
tillgänglig. Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen 
(1990:782) samt arkivförordningen (1991 :446). Av 16 § arkivlagen följer att 
kornmunfullmäktige får meddela föreskrifter om arkivvården inom 
kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. 

Utifrån mallen för arkivreglementet har inom kansliavdelningen utarbetats 
ett förslag till nytt arkivreglemente anpassat utifrån förutsättningarna i 
Tingsryds kommun. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 
gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk. I beredningen har även 
deltagit arkivföreståndaren Roger Rydberg. Centrala chefsgruppen har vid 
sitt sammanträde den l O december 2015 godkänt förslaget för politisk 
behandling. 

/( OJVI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 

Justerare 

§ l 7 forts. Dm 2015/3 003 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunalförbundsfullmäktige Sydarkivera 2015-
10-23 med bilaga (mall arkivreglemente) 
Förslag till nytt arkivreglemente för Tingsryds kommun 
Gällande arkivreglemente för Tingsryds kommun 

l Utdragsbestyrkande 
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Gara Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd .se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Antagande av nytt arkivreglemente för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 
Kornmunfullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för Tingsryds kornmun 
och beslutar att arldvreglementet ska bölja gälla från den l april2016. Fullmäktige be
slutar även att nuvarande arkivreglemente upphävs i samband med att det nya reglemen
tet börjar gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Kornmunförbundet Sydarkivera har i beslut i kommunalförbundsfullmäktige den 23 
oktober 2015 godkänt och antagit mall för arkivreglemente. sydarkiveras fullmäktiges 
rekommendation är att förbundsmedlemmarna beslutar i respektive fullmälctige om nytt 
arkivreglemente i enlighet med den antagna mallen. Mallen för arkivreglementet är ut
arbetat med hänsyn till att Sydarldveras förbundsstyrelse också är en gemensam arkiv
myndighet för samtliga medlemsorganisationer. 

Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efter
frågas. Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs tillgänglig. Bestäm
melser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) samt arkivförord
ningen (1991:446). Av 16 § arkivlagen följer att kornmunfullmäktige får meddela före
skrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt 
föreskrivet. 

Utifrån mallen för arldvreglementet har inom kansliavdelningen utarbetats ett förslag till 
nytt arkivreglemente anpassat utifrån förutsättningarna i Tingsryds kommun. Bestäm
melserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, struk
tureras och förmedlas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk. I beredningen har även deltagit arkiv
föreståndaren Roger Rydberg. Centrala chefsgruppen har vid sitt sammanträde den l O 
december 2015 godkänt förslaget för politisk behandling. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kommunalförbundsfullmäktige Sydarldvera 2015-10-23 med 
bilaga (mall arkivreglemente) 
Förslag till nytt arkivreglemente för Tingsryds kornmun 
Gällande arkivreglemente för Tingsryds kornmun 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Hemsidan 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 76



Samtliga nämnder och bolag 
Kanslichefen 
Kommunarkivet 
sydarkivera 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

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

l 
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KOMMUNFÖRBUNDET 

SVDARKIVERA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunalförbundsfullmäktige 2015-10-23 i (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagande 

Utses att justera 
Justeringens 
plats och tid 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 23 oktober 2015 kl.lO.OO- 11.40. 

Börje Dovstad (FP), Karlskrona, ordf. 
Per Ribacke (S), Alvesta 

Ulf Engqvist (S), Markaryd, tjg. ers. 
Bo Johansson (S), Ronneby, tjg. ers. 

Kristina Brundin (S), Lessebo 
BrittaLunden (S), Tingsryd 
Ingemar Almkvist (S), Älmhult 

Mats Porsklev, sekreterare 
Elin J on s son, bevarande strateg 
Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie 

-

Paragrafer 27-41 

Börje D vstad (FP) 
/~r-::··{\. , / .. , /' / · ~:;~ , ~ · ··ua ~ ~e..z:;.:... . ................................................... ;l~~ .. li::#..?'!.t. ........................... . 

Per Ribacke (S) BrittaLunden (S) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Kommunalförbundsfullmäktige 

2015-10-23 

Datumför 2015-11-30 
anslags nedtagande 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFÖRBUNDET 

. SVDARKIVERA 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunalförbundsfullmäktige 20i 5-i 0-23 i O 

Justerandes sign 

§ 37 

Mall för arkivreglemente för förbundsmedlemmar 

Sammanfattning 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när 

den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring. 

Kommunen har ansvar för att information bevaras och görs tillgänglig. Det 

handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (SFS 
1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). I det här reglementet finns 
särskilda bestämmelser för kommunalförbundet sydarkivera som 
förbundsfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. 

Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur 

information lagras, struktureras och förmedlas. 

Förvaltningen har arbetat fram förslag till mall för arkivreglemente för 
förbundsmedlemmarna. Detta reglemente är utarbetat med hänsyn till att 

förbundsstyrelsen är också en gemensam arkivmyndighet för våra 
medlemsorganisationer. 

Beslutsunderlag 
Mall för arkivreglemente för Sydarkiveras förbundsmedlemmar från den 18 
september 2015. 

Förbundsfullmäktiges beslut 

• Mall för arkivreglemente för sydarkiveras förbundsmedlemmar från den 

18 september 2015 godkänns. 

• Förbundsmedlemmarna rekommenderas att besluta i respektive 

kommunfullmäktige om nytt arkivreglemente i enlighet med ovanstående 

mall. 

• Förbundsstyrelsen får i uppdrag att snarast göra en översyn av förbundets 

förbundsordning. 

Expediering 
Samtliga medlemmar 
Förbundsstyrelsen 
Förbundschef Mats Porsklev 
Akt 

Utdragsbestyrkande 

ib lk 
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Mall för text till arkivreglemente-kopiera in texten i egen dokumentmall, ersätt hakparenteser med 
korrekta uppgifter. 

ARKIVREGLEMENTE· 
för <din kommun> 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs 

noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation 

bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 

(1991:446) samt i offentlighets -och sekretesslagen (2009:400). l det här reglementet finns särskilda 

bestämmelser för <din kommun> som <kommunfullmäktige> har beslutat om med stöd av 16 § 

arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information lagras, 

struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning 
Reglementet gäller för <kommunens/regionens/kommunkoncernens> samlade verksamhet, det vill säga 

alla myndigheter i <din kommun>. 

Med myndighet avses i detta reglemente: 

• Fullmäktige och dess revisorer. 

• <Kommunstyrelsen/regionstyrelsen>. 

• Nämnder och styrelser med förvaltningar. 

• Andra styrelseformer med självständig ställning. 

• Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där <kommunen> utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande beslut

det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med 

respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv som 

bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i såväl ärenden, 

som i myndighetens verksamhet i stort. 

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar 

• Information för rättsskipning och förvaltning 

• Forskningens behov 
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3 Definitioner 
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen 

är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är 

normalt offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter. 

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller 

de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem 

(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information. 

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den 

ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera 

informationsförvaltningen (arkiwården). 

Arkivbeskrivning skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och 

informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning. 

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 

handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 

informationsförvaltningen (arkiwården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. l 

arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Arkivsamordnare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och 

dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens 

arkivombud. <Den här rollen bestämmer ni själva om ni vill ha inrättad, det är en 

möjlighet för stora förvaltningar att organisera arkivarbetet effektivare.> 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Dokument- Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om 

hanteringsplan gallring. 

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 

processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations- Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och 

förvaltning till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 

(arkiwård) avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkiwård finns i 

Arkiv! agen. 
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4 Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndighete n, <din kommuns> 

· arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och <din 

kommuns>myndigheter. 

4.1 Arkivmyndigheter 

4.1.1 Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 

förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. 

sydarkiveras ansvarsområden: 

• Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

• Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 

• Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn tilllokal arkivmyndighet eller myndighet, med 

begäran om åtgärd. 

• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera. 

• Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 

4.1.2 Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för <kommun> är <kommunstyrelsen>. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden: 

• Ansvara för att implementera de riktlinjer som sydarkivera har beslutat om. 

• Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela <kommunens/regionens/ 

kommunkoncernens> samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 

• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndighete n. · 

• Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 

4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, sydarkiveras 

förvaltning, med tillsynsarkivarie. 

sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

• Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med sydarkiveras förbundsordning 

och handlingsprogram. 

• Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

• Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndighete n. 

• Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna. 

• Vårda och tillhandahålla till sydarkivera överlämnade arkivhandlingar. 
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• Vårda och tillhandahålla sydarkiveras arkiv. 
• Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 

och i det löpande förvaltningsarbetet 
• Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv, 

dokumenthantering och informationssäkerhet. 
• Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till gallringsbeslut. 
• Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från !T-

baserade verksamhetssystem. 
• Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och dokumenthantering 
• Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering. 
• Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet. 

4.2.2 Lokal arkivfunktion 

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente finns en 
lokal arkivfunktion som utgörs av ett <centralarkiv/kommunarkiv>. 

<Kommunarkivarie/Arkivföreståndare> svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av 
överlämnade arkiv. 

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden: 

• Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. 
• Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 
e Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, forskning 

och i det löpande förvaltningsarbetet. 
e Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 
• Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera. 
• Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 
• Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera. 
• Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 

dokumenthantering (ej obligatoriskt) 

4.3 Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation och 
ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. 

l detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en 
eller flera personer som svarar för kontakterna med arkivmyndighete n. 

Myndighetens ansvarsområden: 

• Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet. 
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• Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 
Sydarkivera. 

• Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med 
informationsförvaltning1 planering av dokumenthantering och informationsredovisning 
( arkivombud och vid behov arkivsamordnare). 

• Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

• Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till sydarkivera (elektroniska 
arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv). 

• Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 
arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya 
informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera. 

• Samråda i god tid med sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet till 
enskilt organ. 

• Samråda i god tid med sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
dokumenthanteringsplan. 

5 Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras. 

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd med 
Sydarkivera. 

5.1 Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut 
om gallring. 

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska ses över i samarbete med sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det 
snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla uppgifter 
om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 

6 Redovisa information 
6.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras samt 
vara utformad så att den underlättar användningen. 

6.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats tilllokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 

( 
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arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till sydarkivera förtecknas av sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som instrument 
för kontroll av arkivet. 

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information 
saknas. 

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

7 Förvalta information 
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och 
skydda informationen. 

7.1 Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och logisk 
struktur finns kvar. 

7.2 Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

8 Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av ansvarig 
myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som 
innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig 
åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats. 

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gallring om detta 
medför: 

• lnformationsförlust. 
• Förlust av möjliga sammanställningar. 

• Förlust av sökmöjligheter. 
• Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av myndigheten eller 
den lokala arkivmyndigheten. 

All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas fram i 
samråd med Sydarkivera. 

Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i det fall 
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gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 

arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas till 

arkivmyndighet 

9 Överlämna 
9.1 Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs till 

annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 §offentlighets- och 

sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten. 

Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar 

sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

9.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till arkivmyndighet. 

Överlämnande av arkivhandlingar tilllokal arkivmyndighet och/eller sydarkivera bör ske först sedan 

skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller till 

juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas tilllokal arkivmyndighet och/eller sydarkivera senast 

3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter ska vid dessa 

tillfällen samråda med Sydarkivera. 

När lokal arkivmyndighet och/eller sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt detta 

reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. 

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 

arkivmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 

tjänsteändamåL Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt samt 

tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 

7 

86



Dokumenttyp 
Reglemente 

Version 
1 

Dokumentansvarig Fastställd 
Kanslichef Kommunfullmäktige 

2016-xx-xx 
Senast reviderad Diarienummer 

201xfXX XXX 

Arkivreglemente för Tingsryds 
kommun 

Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-xx § 

87



Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. 
Då behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en 
långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivför
ordningen (1991:446) samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I det här 
reglementet finns särskilda bestämmelser för Tingsryds kommun som kommunfullmäktige 
har beslutat om med stöd av 16 § arkiv lagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala 
och gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning 

Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet, det vill säga alla myndig
heter i Tingsryds kommun. 

Med myndighet avses i detta reglemente: 
• Fullmäktige och dess revisorer 

• Kommunstyrelsen 

• Nämnder och styrelser med förvaltningar 

• Andra styrelseformer med självständig ställning 

• Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser där kommunen utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt 
bindande beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter 
samråd med respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkiwård) 

Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv 
som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i 
såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. 

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 
• Rätten att ta del av allmänna handlingar 

• Information för rättsskipning och förvaltning 

• Forskningens behov 
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3 Definitioner 

Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning 
som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel. 
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 
tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad 
hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga men kan 
ibland innehålla sekretessupp gifter. 

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den 
verksamhet eller de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar 
samtliga informationssystem (analoga och digitala) som hanterar 
allmänna handlingar/allmän information. 

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 
(informationsägare). Den ansvarige ska bland annat se till att det finns 
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen 
( arkivvården). 

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets 
arkiv och informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i 
lagstiftning. 

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot 
och skapar handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för 
arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den 
löpande informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller 
kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisaT hur allmän information hanteras i 
verksamheten. I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, 
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivfdrteckning. 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra 
myndigheter. 

Dokumenthanteringsplan Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och 
beslut om gallring. 

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, 
kontroller och processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informationsförvaltning Verksamhet för att ta emot eller sJs;apa information som ska hanteras, 
( arkivvår d) distribueras och till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att 

systematisera, beskriva, redovisa, avgränsa och skydda information som 
hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i arkiv lagen. 
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4 Organisation och ansvar 

Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arldvmyndigheten, Tingsryds kommuns 
arkivmyndighet (benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten) och kommunens 
myndigheter. 

4.1 Arkivmyndigheter 

4.1.1 Gemensam arkivmyndighet 
Kommunalförbundet sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen Sydarkivera. 

sydarkiveras ansvarsområden: 
• Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

• Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 

• Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn tilllokal arkivmyndighet eller myndighet, 
med begäran om åtgärd. 

• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera. 

• Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet 

4.1.2 Lokal arkivmyndighet 
Lokal arkivmyndighet för Tingsryds kommun är kommunstyrelsen. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden: 
• Ansvara för att implementera de riktlinjer som sydarkivera har beslutat om. 

• Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade 
verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 

• Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 
arkivmyndigheten. 

• Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet 

4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 sydarkiveras arkivfunktion 
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, 
sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie. 

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 
• Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 

förbundsordning och handlingsprogram. 
• Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

• Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma 
arkivmyndigheten. 

• Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna. 

• Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar. 
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• Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 

• Verka for att hålla arkiven tillgängliga och for deras användning i kulturell 
verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet 

• Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller 
arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet 

• Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till 
gallrings beslut. 

• Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information 
från IT -baserade verksamhetssystem. 

• Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och 
dokumenthantering 

• Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering. 

• Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet. 

4.2.2 Lokal arkivfunktion 
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 
finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. 

Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten for förvaltning av överlämnade 
arkiv. 

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden: 
• V år da och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten. 

e Hantera leveranser av arldvhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 

e Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell 
verksamhet, forskning och i det löpande forvaltningsarbetet. 

• Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

• Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera. 

• Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

e Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera. 

e Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 
dok.umenthantering. 

4.3 Myndigheten 

Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa 
organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i 
myndighetens verksamhet. 

I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
FörvaltningschefND är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig 
ska utse en eller flera personer som svarar för kontakterna med arkivmyndigheten. 
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Myndighetens ansvarsområden: 
• Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 

informationens beständighet. 
• Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksamheter efter samråd med 

Sydarkivera. 

• Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med 
informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och 
informationsredovisning ( arkivombud). 

• Delta i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 

• Delta i arbetet med att planera och genornföra leveranser av arldv till Sydarkivera 
(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv). 

• Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 
arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya 
informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera. 

• Sa:inråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra 
verksamhet till enskilt organ. 

• Samråda i god tid med Sydarldvera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
dokumenthanteringsplan. 

5 Planera informationshantering 

Hantering av information ska styras och planeras. 

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i 
samråd med Sydarkivera. 

5.1 Dokumenthanteringsplan 
Vmje myndighet ska upprätta en förteckning över allmännahandlingar med hanterings
anvisningar och beslut om gallring. 

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. 

Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver 
det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 
Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla 
uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt 

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarldvera. 

6 Redovisa information 

6.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arldvbeslaivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den 
hanteras samt vara utformad så att den underlättar användningen. 
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6.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats tilllokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkiv:funktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtedmas av Sydarkiveras 
förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som 
instrument för kontroll av arkivet. 

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om 
information saknas. 

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
Sydarldvera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

7 Förvalta information 

Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda informationen. 

7 .l Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 

Handlingarna ska under hela bevarandetiden fårvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 
logisk struktur finns kvar. 

7.2 Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarldvets och Sydarkiveras riktlinjer. 

Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

8 Gallra och rensa 

Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 
ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras. 
Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant 
sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras; det gäller även databärare där sådana uppgifter 
raderats. 

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information rälmas som gallring 
om detta medför: 

• Informationsförlust 

• Förlust av möjliga sammanställningar. 

111 Förlust av sökmöjligheter. 

• Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av 
myndigheten eller den lokala arldvmyndigheten. 
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All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas 
fram i samråd med Sydarkivera. 
Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndighetemas arkiv, i 
det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 
från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar 
överlämnas till arldvmyndighet. 

9 Överlämna 

9.1 Överlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten 
överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ 
som fortsätter verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten 
uppdelas på flera myndigheter beslutar sydarkivera efter fårslag av berörda myndigheter hur 
arkivet ska hanteras. 

9.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till 
arkivmyndighet Överlämnande av arkivhandlingar tilllokal arkivmyndighet ochfeller 
sydarkivera bör· ske forst sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet 
eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas tilllokal arkivmyndighet och/eller 
sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda 
myndigheter ska vid dessa tillfållen samråda med Sydarkivera. 

När lokal arkivmyndighet ochfeller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 
detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. 

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särsldld avgift för arkiv som deponeras hos 
arldvmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 

Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tjänsteändamåL Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arldvhandlingama under lånetiden hanteras 
varsamt samt tillse att arldvhandlingama efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 

( 
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Tingsryd.s 
kommun 

Arkivreglemente för Tingsryds kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-26, § l 00, med stöd av 16 § arkiv lagen, att 
börja gälla 2008-07-01. 

Förutom de i arkivlagen (1990:782), AL, och arkivförordningen (1991:446), AF, intagna 
bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Tingsryds 
kommun följande reglemente med riktlinjer för tillämpning. 

§ 1 Tillämpningsområde (1 § och 2§ AL) 

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelse och övriga nämnder, kommunfullmäktiges 
revisorer samt andra kommunala organ med sj älvständig ställning. 

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser 
där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de eventuella samägda 
företag för vilka kommunen kan ha arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 

Som myndighet räknas även överförmyndare. 

§ 2 Arkivverksamhetens syfte (3§ AL) 
Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och 
sådana handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. 
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv 
ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de befrämjar 

• Rätten att ta del av allmänna handlingar 

• Behovet av information för rättskipning och förvaltning 

• Forskningens behov 

• Dokumentationen av myndigheternas verksamhet och 

• Effektiviteten i förvaltningen 

§ 2 Myndighetens arkivansvar (4§ AL) 

Vmje myndighet ansvarar för att dess arkiv, smt av myndigheten övertagna arkiv, vårdas 
enligt arkivlagen och på det sätt som frmgår i §§ 4-9 i detta reglemente. 
F ör IT -system som är gemensamma för flera kommunala myndigheter beslutar 
arkivmyndigheten vem som har arkivansvar. 

1 (4) 
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Myndigheten utser arkivansvarig befattningshavare och arkivredogörare för de praktiska, 
arkivvårdande uppgifterna. Arkivansvarig hos en myndighet ska normalt vara 
förvaltningschef eller avdelningschef. 

2 (4) 

En eller flera arkivredogörare skall utses på varje myndighet för att närmast under 
myndighetens arkivansvarige vårda myndighetens arkiv. Arkivredogörare behöver inte utses 
om det finns särskilda skäl. Dessa kan vara att myndighetens arkivbildning är av mycket liten 
omfattning eller att biträde erhålls av annan myndighet. 

§ 3 Arkivmyndigheten (7 -9§§ AL) 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen. 

Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina 
skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. 

Arkivmyndigheten får utfärda tillämpningsföreskrifter och riktlinjer som behövs för en god 
arkivvård i kommunen. 

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet 
och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 

Kommunarkivet kan mottaga handlingar från företag, föreningar och enskilda, vilkas 
verksamhet haft eller har betydelse för kommunen. 

Kommunarkivet ger myndigheten råd i arkivvårdsfrågor. 

§ 4 Redovisning av arkiv (6§ 2p AL) 

Varje myndighet ska redovisa sitt arid v genom en arkivbeskrivning innefattande information 
om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat. 

För varje myndighet ska även en arldvförteckning upprättas efter myndighetens överlämnande 
enligt § 8 arkivreglementet Arkivförteckningen är en systematisk förteckning över de 
handlingar som förvaras i myndighetens arkiv. 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska genomgås fortlöpande och revideras vid behov. 

§ 5 Dokumenthanteringsplan (6§ 1 p AL) 

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens (allmänna) handlingar, 
oavsett media, och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Dokumenthanteringsplanen 
fastställer bevarande/ gallringsnivåerna per verksamhetsområde och verksamhetssystem. 

Planen fastställs av respektive nämnd/styrelse efter samråd med arkivmyndigheten. 
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Varje myndighet har skyldighet att vid behov revidera och inför sin nämnd eller styrelse 
redovisa sin specifika dokumenthanteringsplan. 

Syftet med dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv dokumentstyrning. 

§ 6 Rensning (6§ 4p AL) 

3 (4) 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas 
från arkivhandlingarna. 

Rensning i enlighet med upprättad dokumenthanteringsplan ska genomföras av myndighetens 
personal senast i samband med att handlingama överlämnas till kommunarkivet och bör 
utföras av handläggaren i ärendet. 

§ 7 Gallring (1 O§ AL) 

Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndighetens företrädare om gallring av 
handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag eller förordning. 
Med gallring avses alla åtgärder som innebär informationsförlust, förlust av möjliga 
informationssammanställningar och sökmöjligheter eller förlust av möjligheter att fastställa 
informationens äkthet. 

Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med 
överlämnande myndighet om gallring. 

Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter som 
omfattas av sekretess ska destrueras på lämpligt vis för att förhindra otillbörlig åtkomst, det 
gäller även databärare där sådana uppgifter raderats. 

Gallring sker i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan. 

§ 8 Ändrade arbetssätt och omorganisationer (6§ AF) 

Arkivbildningen ska ses över när en myndighets organisation eller arbetssätt ändras. Innan 
ändringen sker bör myndigheten samråda med arkivmyndigheten. 

§ 9 Överlämnande (9, 14-15§§ AL) 

När arkivhandlingar inte längre behövs för myndighetens fortlöpande verksamhet ska de, i 
enlighet med upprättad dokumenthanteringsplan, överlämnas till kommunarkivet för fortsatt 
vård. 

Myndigheten ska tillsammans med arkivmyndighetens företrädare komma överens om hur 
överlämnandet ska ske. 

Vid överlämnandet ska arkivmaterialet vara ordnat och rensat från oväsentliga handlingar 
enligt § 6 i detta reglemente. 
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4 (4) 

Överlämnande till myndighet utanför kommunen kräver stöd av lag eller särskilt beslut av 
fullmäktige. 

Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt. 

§ 1 O Arkivbeständighet och förvaring (5§ 2p och 6§ 3p AL) 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet och läsbarhet. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. 

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 

A v Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav 
ska tillämpas i kommunens arkivvård, om det inte finns andra bestämmelser som utfårdats av 
arkivmyndigheten. 

§ 11 Utlåning 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk får skador eller förluster inte 
uppkommer. 

Utlåning av arkivhandlingar får ske för tjänsteändamål till annan myndighet och för 
vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. 

Förutsättningar för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och 
sekretesslagens bestämmelser. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

i 
lr-

§ 26 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr 2016/15 002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens 
delegationsordning i enlighet med ursprungligt tjänstemannaförslag samt 
arbetsutskottets ändringsförslag enligt nedan: 

Första stycket under punkten 2.9 stryks helt. 

Den andra meningen på s. 15 stryks helt. 

Formulering under 5.3.1 görs enligt följande: 

Beslut om redan finansierad förändring av verksamhet upp t.o.m. förändring 
mellan enheter (skolor, servicehus, samt avdelningar inom förvaltningen 
o.d.) samt beslut om nedläggning av enhet/enheter som inte är av principiell 
karaktär. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetåret 2016 upphävdes dåvarande budget- och 
redovisningsreglemente och ersattes av riktlinjer för budget och redovisning 
(KF 2015-10-26 § 165). I samband med detta flyttades rätten till 
nyinrättande och förändring av tjänster från fullmäktige till respektive 
förvaltning. Utifrån detta finns behov att ändra i kommunstyrelsens 
delegationsordning, för att anpassa denna utifrån de nya förutsättningarna. 

F öreligger således förslag till ändrad delegationsordning och kanslichefen 
föreslår att kommunstyrelsen antar denna. 

Ärendet har beretts inom personalavdelningen, ekonomiavdelningen samt 
kansliavdelningen, genom att förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Tingsryds 

kommun 

l O !drags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2016-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera kommunstyrelsens delegationsordning i enlighet 
med bifogade förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Inför budgetåret 2016 upphävdes dåvarande budget- och redovisningsreglemente och 
ersattes av riktlinjer för budget och redovisning (KF 2015-10-26 § 165). I samband med 
detta flyttades rätten till nyimättande och förändring av tjänster från fullmäktige till re
spektive förvaltning. Utifrån detta finns behov att ändra i kommunstyrelsens delegat
ionsordning, för att anpassa denna utifrån de nya förutsättningarna. 

Föreligger således förslag till ändrad delegationsordning och undertecknad föreslår att 
kommunstyrelsen antar denna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom personalavdelningen, ekonomiavdelningen samt kansliavdel
ningen, genom att förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen har 
tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen i Tingsryds kommun, 
avsnitt 5 Personalärenden. 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen 

~or/tJ't/tlil/ ga ~h bolag 

Gara L rfalk 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon f ax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 101
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Delegationsordning för kommunstyrelsen 

1. Administrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

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

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

1.3 Överklagande 
Prövning om överklagande inkommit i rätt tid Kanslichef Om ett överklagande felaktigt 24 §FL 
enligt förvaltningslagen samt beslut om inkommit till kommunen ska det 
avv1smng omgående vidarebefordras till 

rätt instans. 

1.4 Ombud och delgivning 
Befullmäktigande av ombud att föra kommunens Kommunstyrelsens 
talan inför domstol eller liknande myndigheter ordförande (kommunchef) 
samt vid förrättningar av olika slag 

Utse ombud att företräda kommunen vid olika Kommunstyrelsens 
stämmor o.d. ordförande 

~-- ~---
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Mottaga delgivning Kommunstyrelsens 
ordförande,kommunche~ 

avdelningsche~ registrator 

1.5 Information 
Tillstånd att använda kommunens vapen Informationschef Lag (1970:498) om 

skydd för vapen och 
vissa andra officiella 
beteckningar 

1.6 Hemvärn 
Yttranden om antaganden av hemvärnsmän Kommunstyrelsens 

ordförande 

1.7 Brådskande ärenden 
Brådskande ärenden där utskotts beslut inte kan Kommunstyrelsens eller 6 kap 36 kap KL 
avvaktas utskottets ordförande 

Yttrande tilllänsstyrelsen gällande tillstånd att Kommunstyrelsens 18 §kamera-
bruka övervakningskamera eller liknande arbetsutskott övervakningslagen 

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

• 

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

104



4 (27) 

Underteckna avtal och andra rättshandlingar F örvaltningschef, I övrigt betraktas det som 
avseende löpande ärenden inom det egna avdelningschef verkställighet att den som har 
verksamhetsområdet delegation på att ingå avtal också 

undertecknar detsamma. 

1.9 Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d. 
Beslut om deltagande i kurser, konferenser o.d. Kommunstyrelsens eller Deltagande i kurser, konferenser 
för samtliga utom kommunstyrelsens eller utskottets ordförande o.d. mer än 2 dagar beslutas av 
utskotts ordförande. Max 2 dagar kommunstyrelsen 

1.10 Arvodesregler 
Tolkning och tillämpning av arvodesregler för Kommunstyrelsens 
förtroendemän i ärenden av principiell betydelse arbetsutskott 

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

1.11 Lotterier 
Bevilja lotteritillstånd och lotteriregistrering A v delningschef för Lotterilagen 
enligt lotterilagen kulturfrågor (1994:1000) 

1.12 Lokaluthyrning 
Teckna avtal om nyttjandetider vid idrotts- och Avdelningschef 
fritidsanläggningar samt konsert- och 
konferenslokalen 

l 
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2. Ekonomiärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

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

Omfördelning av medel ur centralt anslag för Ekonomichef 
löneökningar 

2.2 Likvida medel samt donationsfonder 
Placering av medel Ekonomichef 

CRedovisningsekonom) 
Placering av donationsmedel Ekonomichef 

CRedovisningsekonom) 
Utdelning från donationsfonder Resp. kommitte 

i 

2.3 Lån 
Placering av lån sker inom ramen för kommunens finanspolicy 
Upptagande av nya lån inom den av Ekonomichef 
kommunfullmäktige beslutade låneramen samt 
förändringar i den befintliga lånestocken, såsom 
konvertering, långivarbyte eller liknande. 

Underskrift av skuldebrev Ekonomichef med 

l 
kontrasignering av ekonom 
(Redovi~ningsekonom) 

~- ~- --····-
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Underskrift av övriga handlingar avseende lån Ekonomichef 

2.4 Borgensåtaganden 
Beslut om borgen och borgensram fattas av kommunfullmäktige. 

Till koncernföretagen: 
Beslut om borgen inom av kornmunfullmäktige Ekonomichef 
fastställd borgensram CRedovisningsekonom) 

Underskrift av borgensförbindelse Ekonomichef 

Till övriga: l 
Underskrift av borgensförbindelse Kommunstyrelsens ordf 

(ekonomichef) l 

2.5 Avskrivningar 
Beslut om bokföringsmässig avskrivning av 
fordringar: 

Understigande V4 basbelopp per gäldenär Kornmunchef 

Understigande Yz basbelopp per gäldenär Ekonomichef 

Överstigande Yz basbelopp per gäldenär Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2.6 Externa medel 
Ansökan om externa medel för beslutade projekt-j Kommunstyrelsens Ej fårpliktande ansökningar om 
och utvecklingsarbeten, t.ex. stats- och EU- arbe!§utskott __ externa medel betraktas som 
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bidrag (medfinansiering) verkställighet. 

2.7 Kommunal medfinansiering av EU-projekt 
Finansieringen ska beslutas inom ramen för gällande anslag. 

Understigande l basbelopp Kommunstyrelsens 
ordförande 

Överstigande l basbelopp Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2.8 Tillfälliga lån inom EU-projekt 

Beviljande av tillfälliga lån inom ramen för EU- Kommunstyrelsens 
projekt arbetsutskott 

2.9 Allmänna bidrag 
Bidrag till föreningar, aktiviteter, uppvaktningar Kommunchef 
o.d. upp till lO 000 kr inom ramen för beviljat Kommunstyrelsens 
anslag (kommunchefens och kommunstyrelsens ordförande 
ordförandes förfogandemedel) 

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

Bidrag till föreningar avseende Kultur- och fritidsutskottet Vid lokal- och driftsbidrag ska Kof § 36/2004 
verksamhetsbidrag, startbidrag, lokalbidrag, lokalen vara godkänd av Allmänna 
bidrag till förfogande samt bidrag till drift av Kommunstyrelsen bidragsbestämmelser 
egna anläggningar 2008, antagna av 

fullmäktige (Kf § 
118/2008) l 
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Bidrag till samlingslokalägande föreningar, Kultur- och fritidsutskottet Ko f § l 0/2006 
enligt fastställda riktlin j er 

Bidrag till studieorganisationer enligt antagna Kultur- och fritidsutskottet 
riktlinjer för verksamhetsbidrag 

Aktivitetsbidrag och ledarutbildningsbidrag Kultur- och fritidsutskottet 
enligt fastställda riktlinjer till ett högsta belopp 
om l basbelopp/tillfälle 

Aktivitetsbidrag och ledarutbildningsbidrag Avdelningschef för 
enligt fastställda riktlinjer till ett högsta belopp kulturfrågor 
om l O 000 kr/tillfälle 

Bidrag till underhåll och renovering av Kultur- och fritidsutskottet Kof § 66/2008 och 
kulturföreningars, samlingslokalägande Ko f§ l 03/2008 
föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars 
lokaler, till ett högsta belopp om ett (l) 
basbelopp/tillfälle 

Bidrag till underhåll och renovering av Avdelningschef för Kof § 66/2008 och 
kulturföreningars, samlingslokalägande kulturfrågor Ko f§ l 03/2008 
föreningars eller idrotts- och fritidsföreningars 
lokaler, till ett högsta belopp om l O 000 
kr/tillfälle 

Bidrag till studieorganisationer enligt antagna Avdelningschef får 
riktlinjer för riktat bidrag kulturfrågor 

Besluta om förskottsutbetalning av beviljat Avdelningschef för Omfattar endast beslut som 
bidrag kulturfrågor delegerats till kultur- och 

l fritidsutskottet 
- ~- -~----
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2.10 Attestante r 
Utse beslutsattestanter enligt gällande Ekonomichef 
attestreglemente 

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

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

CRedovisningsekonom) 

2.12 Kassation och försäljning 
Beslut om kassation och försäljning av egendom Avdelningschef, 
som inte längre kan användas i förvaltningens (ekonomichef) 
verksamhet 

2.13 skadestånd 
Beslut i civilrättsliga skadestånds- och Kommunchef A vs er inte arbetsrättsliga 
ersättningsärenden understigande Yz basbelopp skadestånd. 

3. U(>phandlin_gsärenden 

Nr Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 

3.1 Fullmakt l 
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Lämna fullmakt att för kommunens räkning 
upphandla ramavtal gällande vara eller tjänst 

Kommunstyrelsens Gäller även då SKL Kommentus 
Lämna fullmakt att föra kommunens talan vid ordförande Inköpscentral eller 
överprövningsärenden av länsgemensamma Kammarkollegiet genomför hela 
upphandlingar upphandlingen 

3.2 Kravspecifikation 
Kommunledningsförvaltningens upphandlingar Kommunstyrelsens Med kommunövergripande 
samt kommunövergripande upphandlingar arbetsutskott upphandlingar avses upphand-

lingar som rör mer än en nämnd. 
Beslut om godkännande av underlag för 
upphandling (kravspecifikation) gällande vara Samråd ska vid behov ske med 
eller tjänst överstigande gränsen för upphandlaren. Se Inköps- och 
direktupphandling upphandlingspolicy för 

Tingsryds kommun, gällande 
beloppsgränsen för 
direktupphandling 

3.3 Antagande av leverantör 
Beslut om antagande av leverantör i ärende om Gäller även då upphandling genomförts via 
upphandling av vara eller tjänst: direktupphandling. 

Kommunledningsförvaltningens upphandlingar Kommunchef Gäller även beslut om att avbryta 
Avdelningschef en upphandling. 

Gäller inom budgetramarna; 
skulle värdet överstiga 
budgeterade medel ska ärendet 
lyftas till kommunstyrelsens 
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arbetsutskott 
Kornmunövergripande upphandlingar Kornmunchef Gäller även beslut om att avbryta 

(Ekonomichef) en upphandling 

3.4 Teckna avtal som genererats ur en upphandling 
Kommunledningförvaltningens upphandlingar 

Upp till 50 basbelopp/upphandling Kornmunchef, 
Avdelningschef 

Överstigande 50 basbelopp Kommunstyrelsens 
ordförande 

Kommunövergripande upphandlingar Kommunstyrelsens 
ordförande 

3.5 Överprövningsärenden 
Undertecknande av svar till förvaltningsdomstol A v delningschef Samråd ska ske med 

kommunjuristen 

3.6 Avropa från ramavtal 
2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp Kornmunchef Avser avrop från t.ex. 
är verkställighet) Avdelningschef Länssamverkan, SKL 

Kornmentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet 

Löpande anskaffningsbeslut som 
följer ramavtal, 
direktupphandlingar räknas som 
verkställighet. Ansvar och 

~-
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befogenheter i detta hänseende 
regleras genom attestlistan. 

3.7 Överstigande 50 basbelopp/avrop Kommunstyrelsens 
ordförande 

4 Konst 

Nr. Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
4.1 Besluta om utställningar i biblioteken och andra Kultur- och 

kommunala lokaler fritidsutskottet 

4.2 Inköp av konst från utställningar inom ramen för Kultur- och 
budgeterade medel fritidsutskottet 

4.3 Bidrag samt inköp av konst, musik, teater, Kultur- och 
fotografier, dans, folkbildning, museiverksamhet fritidsutskottet 
och andra kulturella sektorer, inom ramen för 
budgeterade medel 

4.4 Försäljning av tidigare inköpt konst Kultur- och 
fritidsutskottet 

5 Personalärenden 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal 

Nr. Ärende Delegat Anmärkning Lagrum 
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5.1 Inrättande av tjänster 
a) Imättanae fr'•' 1jäfl:stef ee&ellef teFäfl:aFiflg av 1jäfl:stef skef i sameana mea att fullmäktige antaF åfseHageten. Fef aelegatien enligt neaan 
gällefatt eeslill em finansieFing måste Vafa klaF, annaFS måste äFenaet schanalas i kemmunfullmäk:tig!:Jlmättande av tjänster och/eller 
förändring av tjänster sker lQQ.ande. För delegation enligt nedan gäller att beslut om finansiering i förvaltningen måste vara klar. 

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

c) Delegationsbeslut om bemanning, dvs. vem som ska besluta om anställning på imättade vakanta tjänster finns under rubriken 
Anställning 

Nyti:UsättffingaF a>r 1jäfl:steF sam inte kan väfl:ta på eHageteeslm får ske på feljanae sätt: 

F ör tj ärrster från 6 3 månader och däröver K:effiffi'l:lnst,·Felsens 
peFSenalutskett 
~rvaltningschef 

Fe F 1j äfl:steF 'l:l}3P till 8 måE:aaeF Fervaltningsehef 

F ör tj ärrster upp till 3 månader Resultatansvarig 

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

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

5.2.1 Anställning av alla förvaltningschefer (utom Kommunstyrelsens Vid anställning av 
kommunchef), avdelningschefer inom personalutskott förvaltningschefhos annan 
kommunledningsförvaltningen samt bygg- och nämnd än kommunstyrelsen ska 
milj ö chefen samråd ske med nämnden. 

.,.---114
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Kommunchef anställs av 
kommunstyrelsen. 

5.2.2 Anställning av chefer och arbetsledare Förvaltningschef Enligt kommunens 
rekryteringspolicy ska 
personalavdelningen vara med 
vid all rekrytering av chefer och 
arbetsledare. 
Förvaltningschefen ska samråda 
med sin nämnds presidium om 
hur tillsättning av rektorer, 
avdelningschefer och 
områdeschefer ska gå till. 

5.2.3 Övriga anställningar Avdelningschef, rektorer Finns inte avdelningschef, rektor 
och områdeschef eller områdeschef inom en 
( förvaltningschef) förvaltning ligger rekryteringen 

på förvaltningschefen. 
Inom skolområdet har 
planeringsledaren ansvar för 
samordning av anställning inför 
terminsstarten. Skolans delegater 
ska samråda med 
planeringsledaren före beslut. 
skolchefen kan utse annan 
tjänsteman att ha denna uppgift. 

5.2.4 Anställningar pga. beslut från Arbetsförmedlingen. Personalchef 
Anställningsfrämjande åtgärder som 
kostnadsmässigt belastar centralt konto 

5.3 Organisationsfrågor 
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'Principiella beslut och beslut av större vikt fattas alltid av kommunfullmäktige. Exempel på_principiella beslut är nedläggning av skola 
eller äldreboende. 

a) Beslut om sammanslagning av förvaltningar och om delning eller förändringar mellan förvaltningar sker i fullmäktige. :Via eeslat em 
start av ny verksamhetsememfattar ny enhet (skela, servicehus samt avdelning inem för1altningen e.d.) ech sem varar mer än l år sker 
e e slut i fullmäktige även em finansieringen är klar. 

e) Fervaltningschef ska samråda med sin nämna em hur infermatienen ska ske i fråger där förvaltningschefen fattar eeslat. Innan ett 
ärende Behandlas i kemmunstJ·relsens areetsatskett ech det inte kemmer från kemmunstJ·relsens egen förvaltning, ska det eeredas i nämnd. 
När ett erganisatiensärende nått kemmunstyrelsens areetsatskett ger en pelitisk prevning av på vilken eeslatsnivå sem ärendet ligger. Vid! 
beslut om start av ny verksamhet som omfattar ny enhet (skola, servicehus samt avdelning inom förvaltningen o.d.) och som varar mer än l 
år sker beslut i fullmäktige. Sådant beslut förutsätter att finansiering finns. 

5.3.1 Beslut om redan finansierad förändring av Kemmunstyrelsens Principiella beslut och beslut av 
verksamhet upp t.o.m. förändringar mellan enheter areetsatskett Nämnd större vikt fattas alltid av 
(skolor, servicehus samt avdelningar inom kommunfullmäktige 
förvaltningen o.d.). Beslut om nedläggning av 
enhet/ enheter 

5.3.2 Beslut om redan finansierad &r-ändrad verksamhet Förvaltningschef 
upp till förändringar inom respektive enhet (lokal 
skola, lokalt servicehus samt avdelning inom 
förvaltningen o.d.) 

5.4 Anställningens upphörande 
5.4.1 På den anställdes egen begäran att godkänna Den somhar 

entledigandet med iakttagande av gällande anställningsrätten på 
uppsägningstid befattningen 

5.4.2 Förkortning av uppsägningstiden Förvaltningschef l 
. 
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Kommunchefen för bygg-
och miljöchefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

5.4.3 Skriftlig varning Förvaltningschef Samråd ska ske med 
Kommunchefen for bygg- personalchef 
och milj ö chefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

5.4.4 Avstängning Förvaltningschef Samråd ska ske med 
Kommunchefen för bygg- personalchef 
och miljöchefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

l 

5.4.5 Uppsägning pga. personliga skäl Förvaltningschef Samråd ska ske med 
Kommunchefen för bygg- personalchef 
och miljöchefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

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

5.4.7 Uppsägning pga. arbetsbrist Förvaltningschef Samråd ska ske med 
Kommunchefen för bygg- personalchef 

-
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och milj ö chefen 
Kommunchefen för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

5.4.8 Avskedande Kommunstyrelsens Samråd ska ske med 
personalutskott personalchef 

5.5 Tjänstledighet 
Se även anvisningar om tjänstledighet 

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

5.5.1 Tjänstledighet med lön 

Beslut om tjänstledighet med lön Personalchefen 

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

Kurser och konferenser upp till en vecka Närmaste chef 

Ledighet vid utbildning med lön understigande 22 Förvaltningschef 
arbetsdagar per läsår för varje enskild lärare och 22 Kommunchefen för bygg-
arbetsdagar per kalenderår för övriga arbetstagare och milj ö chefen samt för 

anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

5.5.3 Tjänstledighet utan lön 
Överstigande en månad Förvaltningschef 

Kommunchefen för bygg-
~--

,.....-~ 

118



18 (27) 

och miljöavdelningen 
Kommunchef för 
anställda 

Understigande en månad 
Närmaste chef 

5.5.4 Tjänstledighet utan lön rör att pröva annat 
arbete 

Kommunstyrelsens 
Överstigande 12 månader personalutskott 

Förvaltningschef 
Understigande 12 månader Kommunchefen för bygg-

och miljöchefen samt för 
anställda på bygg- och 
miljöavdelningen 

5.5.5 Övriga tjänstledigheter Se anvisning om 
tjänstledigheter 

5.6 Lag och avtalsfrågor 
5.6.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan Kommunstyrelsens 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare personalutskott 
genom lag eller kollektivavtal med bindande 
verkan för kommunen 

5.6.2 Kollektivavtal av mindre omfattning Personalchefen efter 
samrådmed 
personalutskottets 
ordförande 
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5.6.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande Kommunstyrelsens 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller personalutskott 
11-12 §§och 38 §lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

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

5.6.5 Beslut om stridsåtgärd Kommunstyrelsens 
· personalutskott 

5.6.6 A v göra frågor om tolkning och tillämpning av Kommunstyrelsens 
lagar, avtal och andra bestämmelser rörande personalutskott 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare 

5.7 Lönaöversynsförhandlingar 
a) Förhandlingsresultatet sker inom de ramar som fastställts för grupperna kommunchef/förvaltningschefer och avdelningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen samt övrig personal för sig inom hela kommunen. 

b) Löneöversynsförhandlingar och fastställande av lönen för: 

5.7.1 Kommunchefen l Kommunstyrelsens 
--
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ordförande 

5.7.2 Förvaltningschefer, avdelningschefer i Kommunchefen 
kommunledningsförvaltningen samt bygg- och 
miljöchefen 

5.7.3 Övrig personal Personalchefen Samråd ska ske med resp. 
förvaltningschef och/ eller 
avdelningschef 

5.8 Löne- och pensionsförmåner 
5.8.1 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag Kommunstyrelsens 

personalutskott 

5.8.2 F ör kommunchefen Kommunstyrelsens 
ordförande 

5.8.3 För förvaltningschefer, avdelningschefer i Kommunchefen 
kommunledningsförvaltningen samt bygg- och 
miljöchefen 

5.8.4 För övriga Personalchefen, som kan 
vidaredelegera med 
anvisningar. 

5.9 Omplaceringar 
5.9.1 Omplacering upp till 18 månader (medicinskt Personalspecialist med 

betingade) ansvar för 
omplaceringskontot 
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5.9.2 Övriga omplaceringar av förvaltningschefer, 
avdelningschefer i kommunledningsförvaltningen 
samt bygg- och miljöchefen 

5.9.3 Övriga omplaceringar 

5.10 Bisyssla 
5.10.1 Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i 

kommunen. 

5.11 Arbetsmiljö 
5.11.1 Ansvaret för arbetsmilj ön inom förvaltningskontor 

enligt 3 kap arbetsmiljölagen 

Särskilt om bygg- och miljöavdelningen 

Kommunchef 

Förvaltningschef 
Kommunchefen för bygg-
och miljöavdelningens 
anställda 

Enligt gällande riktlinjer 
närmaste chef. Vid 
oenighet om bisyssla ska 
upphöra avgörs ärendet av 
kommunstyrelsens 
personalutskott 

Förvaltningschef med rätt 
att fördela 
arbetsmilj ö uppgifter 
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Samråd ska ske med 
personalchef 

Samråd ska ske med 
förvaltningschef 

Arbetsmilj ö lag 
(1977:1160) 

l 
l 
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För att säkerställa att inte jävssituationer uppkommer rörande bygg- och miljöavdelningen har förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, i enlighet med vad som stadgas i denna delegationsordning, en begränsad rätt att besluta i personalfrågor som 
rör bygg- och miljöavdelningens chef och anställda. 

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

Bilaga 1 
Riktlinjer för delegation 

Bilaga 2 
Lista utvisande namn på vissa befattningshavare 
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Bilaga 1 

Riktlinjer för delegation 

Revideringar 

Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Syftet med delegation 

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

Nämndens ansvar 

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

Delegation 

Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 
ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 
fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överklagas på samma sätt. 
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Av 6 kap 33 §KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till: 

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

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

• en anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 
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Det går inte att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (t.ex. en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och 
förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation. 

Delegationsförbud 

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

e ärenden som avser verksamhetens mål, imiktning, omfattning eller kvalitet, 
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e framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats, 

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

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

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

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

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

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Kompletterande beslutsdelegation 

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

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

Vidaredelegation 

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

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

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

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

Verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 
ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader kan dock 
uppmärksammas. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska 
kunna överklagas, antingen genom kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots 
att yttranden normalt inte kan överklagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 

Exempel på verkställighet är 

• Avgiftsdebitering enligt fastställd taxa 

• Tilldelning av färskoleplats enligt klar turordningsprincip 

• Ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut 

• Åtalsanmälan, polisanmälan 

• Bevilja semester 

• Fastställa arbetsrutiner 

Ärendegrupp eller enskilt ärende 

Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning 
i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direkt. I stället för att nämnden tar upp 
ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras. 
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Bilaga 2 
Befattningar 

Befattning 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Förvaltningschefer: 
Kornmunchef 
Samhälls byggnadschef 
Socialchef 
Skolchef 

Avdelningschefer: 
Kanslichef 
Ekonomichef 
Personalchef 
Informationschef 
Utvecklingschef 
Näringslivsutvecklare 

Namn 

Mikael Jeansson 

Laila J eppsson 
J onas Weidenmark 
Katarina Carlzon 
Yngve Re hrrström 

Garo Lorfalk 
Daniel Gustafsson CRedovisningsekonom Cindy Pekusa) 
Helena Clemedtson 
Pia Steinbach Mastenstrand 
EvaPalmer 
Thomas Mattsson 

Senast uppdaterad 2015-05-19. Listan över befattningshavare revideras av kanslichefen. 
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Arende 12 

Remiss gällande 

bolagsord n i ng a r} 

ägardirektiv och 

ägarpolicy 
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r:i:'l Tingsryds 
~kommun 

SA~TRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 
i) 

b] 

§ 29 

Remiss gällande bolagsordningar, ägardirektiv och 
ägarpolicy 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om utredning gällande styrning av 

bolagen (utredning hållbar ekonomi 2.7.1) 

Beskrivning av ärendet 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten hållbar ekonomi daterad 2015-
02-09 
"Uppdrag till kommunchefen att ta framägar-och huvudmannadirektiv for 
kommunens bolag och stiftelser innehållande huvudregel att följande 
miniroinivåer för egenfinansiering av investeringar ska gälla för att få lyfta 
ärende om kommunal borgen till kommunfullmäktige: Teab l 00%, Tufab 
och Industristiftelsen 25% samt Tingsrydsbostäder, AB och stiftelse 25%. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt fastställande av ägar- och 
huvudmannadirektiv kan ske senast inför budget året 2016." 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering 
nr 2: Minska kommunkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar. 
Uppdraget har arbetets gång bedömts lämpligt att utvidgas till att omfatta en 
total översyn och omarbetning av styrdokumenten, då en sådan omarbetning 
har varit motiverad ända sedan koncernbildningen 2012. Uppdraget har 
vidare avgränsats till att endast omfatta bolagen i koncernen, d v s ej 
stiftelserna. En omarbetning av huvudmannadirektiven för stiftelserna bör 
istället genomforas som ett senare separat uppdrag. 2(2) 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Kommunchefen har tillsammans med ekonomichef och kanslichef tagit fram 
förslag till styrdokument Diskussion har under arbetets gång förts i VD
gruppen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-02 §382 att 
översända forslag till styrdokument för bolagen till dels nämnder och dels 
moderbolaget Tikab. Tikab har samordnat remissförfarande inom 
bolagskoncernen, varigenom Teab, Tingstydsbostäder och Tufab har lämnat 
sina synpunkter på förslaget i remissvar till Tikab. Tikab har därefter 
övervägt dotterbolagens synpunkter och slutligen 2016-01-16 beslutat om 
förslag till styrdokument 

Dotterbolagens remissvar framgår i bilaga till detta ärende. 

l Utdragsbestyrkande 
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r:cJ Tingsryds 
\:!!!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

.\0 .. 

§ 29 forts. Dnr 2015/573 099 

Tikabs förslag är det förslag som nu läggs fram som ärende till ksau. 

Kommentarer till förslaget 
Samtliga dokument ska fastställas av kommunfullmäktige samt därefter 
fastställas av respektive bolagsstämma. Till grund ror föreslagen modell för 
de olika styrdokumenten (ägarpolicy, bolagsordning, gemensamt 
ägardirektiv samt särskilda ägardirektiv) ligger det upplägg för tyrdokument 
som Linköpings kommun tillämpar för sina bolag. 

Angående de i uppdraget nämnda miniroinivåerna får egenfinansiering vid 
kommunal borgen får investeringar i dotterbolagen föreslår Tikab andra 
procentsatser än de som angavs i utredningsuppdraget: 
• Teab 75% (i uppdraget 100%) 
• Tingsrydsbostäder 20% (i uppdraget 25%) 
• Tufab 25% (i uppdraget 25%) 

I Tikabs förslag till styrdokument finns bland annat förslag som styr hur 
ledamöter och ersättare ska vara representerade i styrelser på olika nivåer i 
koncemorganisationen, t ex personunion mellan ksau och moderbolagets 
styrelse. Tillägg har gjorts i dokumenten som innebär att dessa 
bestämmelser börjar gälla först från och med nästa mandatperiod, d v s år 
2019. 

Nämndemas remissyttranden framgår i bilaga till detta ärende. Inga 
ändringar i Tikabs fårslag till styrdokument har gjorts utifrån nämndemas 
yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att inte lämna något yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

l Utdragsbestyrkande 
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2. 7.1 Styrning av bolag - styrdokument 

Förslag till beslut 

l) Kommunfullmäktige fastställer 

- Ägarpolicy för Tingsryds kommun 
- Bolagsordning för Tingsryds Kommunföretag AB 
- Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

- Bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
- Bolagsordning för Tingsryds Energi AB 
- Gemensamt ägardirektiv 
- Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Kommunföretag AB 
-Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
- Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
- Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB 

enligt protokolls bilaga. 

2) Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagen att fastställa bolagsordning och ägardirektiv på nästa 
årsstämma. 

Samtliga dokument bör i den politiska beslutsprocessen hanteras som enskilda beslutsärenden 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 

"Uppdrag till kommunchefen att ta fram ägar- och huvudmannadirektiv för kommunens bolag 
och stiftelser innehållande huvudregel att följande miniroinivåer för egenfmansiering av investe
ringar ska gälla för att få lyfta ärende om kommunal borgen till kommunfullmäktige: Teab 
100%, Tufab och Industristiftelsen 25% samt Tingsrydsbostäder, AB och stiftelse 25%. Upp
draget bör planeras så att politiskt fastställande av ägar- och huvudmannadirektiv kan ske senast 
inför budget året 2016." 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: Minska kom
munkoncernens tillgångar, lokaler och investeringar. 

Uppdraget har arbetets gång bedömts lämpligt att utvidgas till att omfatta en total översyn och 
omarbetning av styrdokumenten, då en sådan omarbetning har varit motiverad ända sedan kon
cernbildningen 2012. Uppdraget har vidare avgränsats till att endast omfatta bolagen i koncer
nen, d v s ej stiftelserna. En omarbetning av huvudmannadirektiven för stiftelserna bör istället 
genomföras som ett senare separat uppdrag. 
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Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Kommunchefen har tillsammans med ekonomichef och kanslichef tagit fram förslag till styrdo
kument Diskussion har under arbetets gång förts i VD-gruppen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-02 §3 82 att översända förslag till styrdo
kument för bolagen till dels nämnder och dels moderbolaget Tikab. 

Tikab har samordnat remissförfarande inom bolagskoncernen, varigenom Teab, Tingsrydsbo
städer och Tufab har lämnat sina synpunkter på förslaget i remissvar till Tikab. Tikab har däref
ter övervägt dotterbolagens synpunkter och slutligen 2016-01-16 beslutat om förslag till styrdo
kument. Dotterbolagens remissvar framgår i bilaga till detta ärende. 

Tikabs förslag är det förslag som nu läggs fram som ärende till ksau. 

Kommentarer till forslaget 

Samtliga dokument ska fastställas av kommunfullmäktige samt därefter fastställas av respektive 
bolagsstämma. 

Till grund för föreslagen modell för de olika styrdokumenten (ägarpolicy, bolagsordning, ge
mensamt ägardirektiv samt särskilda ägardirektiv) ligger det upplägg för styrdokument som 
Linköpings kommun tillämpar för sina bolag. 

Angående de i uppdraget nämnda miniroinivåerna för egenfinansiering vid kommunal borgen 
för investeringar i dotterbolagen föreslår Tikab andra procentsatser än de som angavs i utred
ningsuppdraget: 

• Teab 75% (i uppdraget 100%) 
• Tingsrydsbostäder 20% (i uppdraget 25%) 
• Tufab 25% (i uppdraget 25%) 

I Tikabs förslag till styrdokument finns bland annat förslag som styr hur ledamöter och ersättare 
ska vara representerade i styrelser på olika nivåer i koncernorganisationen, t ex personunion 
mellan ksau och moderbolagets styrelse. Tillägg har gjorts i dokumenten som innebär att dessa 
bestämmelser börjar gälla först från och med nästa mandatperiod, d v s år 2019. 

Nämndernas remissyttranden framgår i bilaga till detta ärende. Inga ändringar i Tikabs förslag 
till styrdokument har gjorts utifrån nämndernas yttranden. Samhällsbyggnadsnämnden har valt 
att inte lämna något yttrande. 

Tingsryd 2016-01-28 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Bilagor: 
Förslag till styrdokument 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Remissyttranden från nänmdema till ksau 
Remissyttranden från dotterbolagen till Tikab 

Garo Lorfalk 
Kanslichef 
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Bolagsordning TIKAB 13 
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Särskilt ägardirektiv TU FAB 45 
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Översikt styrdokument bolag Tingsryds kommun 

Ägarpolicy Bolagsordning Gemensamt ägardirektiv Särskilt 
ägardirektiv 

1. Bakgrund och inledning 1. Firma 1. Principer för styrning av bolag som ägs av kommunen Tikab (moderbolag) 
2. styrdokument för kommunens bolag 2. Säte 2.AIImänt 1. Uppdrag 
-planer, program och policys 3. Föremål för bolagets verksamhet -Instruktion för VD 2. Investeringar, lån och kommunal 
3. Samverkan och samförstånd inom koncernen 4.Ändamål -Arvoden borgen 
4. Ansvarsfördelning 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning 3, Bolagets verksamhet 3. Avkastning och utdelning 
-kommunfullmäktige 6. Aktiekapital 4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens verksamheter 
- kommunstyrelsen 7. Antal aktier 5. Anställningsvillkor för ledning och personal i kommunägda bolag Tingsrydsbostäder AB 
- lekmannarevisorer 8. styrelse 6. Bolagens stämmor 1. Uppdrag 
-kommunens revisorer 9. Revisorer -extra bolagsstämma 2. Köp och försäljning av fastigheter 1 

- bolagets revisorer 10. Lekmannarevisorer 7. Informationskrav - bolagets fastighetsportfölj 
- stämmaombud 11. Räkenskapsår -information till allmänheten -värdering av bolagets fastigheter 
- kommunchefens roll i förhållande till bolagen 12. Kallelse till bolagsstämma -kommunens insyn i bolagets verksamhet 3. Investeringar, lån och kommunal 
- kommunchefens roll i förhållande till kommunalförbunden 13. Utomståendes närvarorätt på -informationsskyldighet för bolaget borgen 
- moderbolaget bolagsstämma -moderbolagets insyn och information 4. Långsiktig avkastning och 

l 5. Rätt att ta del av handlingar 14. Ärenden på årsstämma 8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen soliditet 
6. Planerings- och uppföljningsprocessen för kommunens 15. Firmateckning 9. Planerings- och uppföljningsprocessen 
företag 16. Inspektionsrätt -ägardialog Tingsryds Energi AB 
7. Särskilda frågor 17. Ändring av bolagsordning -ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet 1. Uppdrag 

-affärsplan inklusive investeringsplan 2. Avgiftsfrågor 
-budget och verksamhetsplan 3. Investeringar, lån och kommunal 

Beslutsärende och frekvens/tidpunkt -lån e- och borgensram borgen 
-fullmäktige -avvikelser 4. Långsiktig avkastning och 
-kommunstyrelsen -uppföljning soliditet 
-moderbolaget 10. Inhämtande av kommunens yttrande 
Utdrag ur kommunallagen 11. Inhämtande av kommunens godkännande Tingsryds Utveckling och Fastighets 
Definitioner och begrepp 12. Underlag för kommunens koncernredovisning m.m. AB 

13. Policy, planer och program 1. Uppdrag l 
14. Utdelning och koncernbidrag 2. Köp och försäljning av fastigheter 
15. Årsredovisningens innehåll - bolagets fastighetsportfölj 
16. Revision -värdering av bolagets fastigheter 
-förvaltnings- och verksamhetsrevision 3. Investeringar, lån och kommunal 
-uppföljning borgen 

4. Långsiktig avkastning och 
soliditet 

- ~- ~~-
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1. Bakgrund och inledning 

"Kommuner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. " 
Ur 3 kap. 16 §kommunallagen (1991:900) 

Kommunalt ägda bolag lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel 
aktiebolags-, årsredovisnings-, konkurrens- och bokföringslagen och insiderlagstiftningen. 
Utöver dessa lagar lyder de kommunala bolagen även under kommunallagen. 

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform. Verksamheten inom "kommunkoncemen", dvs. 
kommunens verksamhet och verksamheten i kommunens bolag, ska drivas utifrån en 
helhetssyn. Det är av vikt att ägaren löpande prövar associationsformen. Val av driftsform 
styrs av ändamåls- och, effektivitetskrav samt värderingar. Kommunfullmäktige fastställer 
dessa krav och värderingar och beslutar om associationsformen. 

De kommunägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att kommunen har en 
löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Det är viktigt att skapa likartade och 
goda förutsättningar får de verksamheter som kommunen äger och fårvaltar oavsett 
associationsform. Detta innebär att kommunen måste ha en klar och tydlig bild av varfår man 
äger bolaget och hur kommunen (ägaren) vill att det ska utvecklas. Genom att använda och 
utveckla de formella styrinstrumenten, bl.a. ägardirektiv är det möjligt att styra och följa upp 
att verksamheten och bolagen utvecklas i önskad inriktning. Härigenom skapas också 
forutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete i syfte att nå kommunens vision, Vision 
2030, kommunfullmäktiges kommunövergripande mål, även i den del av den kommunala 
verksamheten som bedrivs i annan associationsform. 

Ägarpolicyn beskriver principer om den övergripande fårdelningen av ansvar och befogen
heter inom kommunkoncernen 1 vid kommunens ägande av bolag där kommunen har ett 
bestämmande inflytande. Policyn är en sammanfattning av vad som beslutats i kommun
fullmäktige samt reglerat i lagstiftning och som ska utgöra grund får upprättande får 
bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. Policyn anger vidare hur ägaren följer upp 
verksamhet som drivs i bolagsform eller kommunalförbund. 

Delägda bolag2 samt övriga fåretag3 omfattas också av i denna handling formulerade 
principer. I delägda bolag ska kommunen avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om 
hur ägarstymingen ska utövas. På motsvarande sätt ska avtal och styrdokument formuleras för 
kommunalförbund. 

2. styrdokument för kommunens bolag 

Kommunen fastställer bolags- och fårbundsordningar, stiftelsestadgar, aktieägaravtal, 
gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv till bolagen samt huvudmannadirektiv 

1 Med begreppet "kommunkoncem" omfattas i detta dokument Tingsryds kommun och samtliga kommunala 
bolag. 
2 I begreppet delägda kommunala bolag ingår inte bolag som ägs av kommunen eller dotterbolag till mindre än 
25% 
3 Med begreppet "övriga företag" avses i det här sammanhanget stiftelser, föreningar och intresseföretag 
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vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag for att foretagens verksamhet ska kunna ha en 
affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser. 

2.1 Planer, program och policys 
Kommunfullmäktige beslutar om planer, program och policys som ska vara styrande for 
kommunal verksamhet. Dessa styrdokument är i huvudsak riktade till verksamhet som är 
organiserad i förvaltningsform men utgör också i flera fall ramar for de helägda bolagen. 
Kommunägda bolag ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt 
agera på ett sätt så att de har offentligt förtroende. En aktiv intern kontroll med fokus på 
väsentligheter och uppmärksamhet på risker ska åvila samtliga kommunägda bolag 

3. Samverkan och samförstånd inom kommunkoncernen 

Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform 
respektive kommunalförbund ska den präglas av samma princip om koncernnytta. Det innebär 
att verksamheterna ska tillgodose behov hos olika kommunmedborgare, näringsliv, kunder 
och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom kommunkoncernen gagnas. 
Suboptimering ska undvikas och de affärsmässiga principerna i bolagsformen får normalt inte 
missgynna den totala kommunkoncernen. 

I de fall kommunen och kommunägda bolag/kommunalförbund i "vardagen" har relationer 
som kund och/eller leverantör ska dessa ske på marknadsmässig och affärsmässig grund. 

Alla kommunägda bolag och verksamheter som bedrivs i förvaltningsform ska söka lösningar 
i samforstånd i alla situationer. Detta forutsätter en öppenhet och dialog inom 
kommunkoncernen. 

4. Ansvarsfördelning 

4.1 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret for kommunens bolag, kommunalförbund 
etc. Direktiv utfärdade av fullmäktige har därfor alltid företräde framfor direktiv utfärdade av 
annan. 

Fullmäktige ska hållas väl informerat om foretagens förhållanden och utveckling. Det 
ankommer på kommunstyrelsen att vid de tidpunkter och på det sätt som fullmäktige 
bestämmer svara för sådan information. Företagens ledning ska också på begäran lämna 
fullmäktige information. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får inte avgöras av 
företagen innan de inhämtat fullmäktiges ställningstagande i frågan4

• Regler for detta anges i 
gemensamt ägardirektiv. 

Utöver detta har fullmäktige att fastställa övergripande mål for kommunens företag utifrån 
Vision 2030, fastställalåne-och borgensram for kommunens företag, besluta om resultatmål 

4 De kommunala stiftelserna omfattas inte av detta krav då ett sådant krav skulle stå i strid med stiftelselagen 
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och soliditetsmål för kommunens företag, godkänna aktieägaravtal för delägda bolag samt 
utse styrelseledamöter i fåretagen. 

För ägardialog med moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB, nedan kallat TIKAB, utser 
fullmäktige ägarens fåreträdare. Om inget annat beslutas fullgör kommunfullmäktiges 
ordfårande rollen som kommunens ägarrepresentant och stämmaombud i TIKAB. 

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska ha uppsilet över kommunal verksamhet som bedrivs i bolag eller 
kommunalfårbund. Styrelsen ska i årliga beslut får varje aktiebolag pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit fårenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen får de kommunala befogenheterna. Om 
styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna fårslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunstyrelsen har vidare ett övergripande ansvar får kommunkoncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen utövar dessutom den samordnande funktionen över 
fåretagen, såsom framgår av kommunstyrelsereglementet När det gäller de kommunala 
bolagen utövas den samordnande funktionen i samarbete med moderbolaget. Kommunstyrel
sen ska utöver detta godkänna bolagens redovisning avseende dessas uppfyllelse av det 
kommunala uppdraget (ändamålet). 

4.3 Lekmannarevisorer 
Lekmannarevisorer granskar om företagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

4.4 Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer granskar hur kommunstyrelsen fullgör sina skyldigheter avseende de 
kommunala bolagen samt hur kommunstyrelsen fullföljer sin uppsiktsplikt 

4.5 Bolagets revisorer 
Bolagets revisorer ska granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
fårvaltning. 

Kommunens revision är enligt kommunallagen samordnad med bolagsrevisionen genom de 
av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna, vilka ska hämtas ur kretsen av kommunens 
revisorer. 

Alctiebolagsrättslig tystnadsplikt är avlyft får lekmannarevisorer och yrkesrevisorer i 
fårhållande till de förtroendevalda revisorerna i kommunen genom bestämmelser i 
aktiebolagslagen. 

4.6 Stämmoombud 
Stämmoombudet fåreträder ägaren i bolagsstämma och extra bolagsstämma samt ägannöten 
om inget annat beslutas. 

4.7 Kommunchefens roll i förhållande till de kommunala bolagen 
Kommunchefen är verkställande direktör i TIKAB och ska svara för kommunens löpande 
kontakter med ledningen för TIKAB och respelctive dotterbolag. Verkställande direktör i 
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TIKAB får i detta sammanhang utfårda anvisningar till verkställande direktörer i 
dotterbolagen. 

Verkställande direktören i TIKAB ska hålla sig särskilt underrättad om bolagens verksamhet 
for att bedöma när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv ska lämnas 
till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige for information, för yttrande eller för 
godkännande. 

Verkställande direktören i TIKAB ska svara för den löpande ägardialog som äger rum mellan 
TIKAB och respektive dotterbolag i den kommunala bolagskoncernen samt säkerställa att 
kommunstyrelsen ges forutsättningar att uppfylla sin uppsiktplikt över bolagen. 

4.8 Verkställande direktörens roll i förhållande till kommunalförbunden 
Verkställande direktören i TIKAB ska svara för kommunens löpande kontakter med 
ledningen for kommunalförbunden. 

Verkställande direktören i TIKAB ska hålla sig särskilt underrättad om förbundens 
verksamhet för att bedöma när kommunen anser att ett ärende utifrån kommunens perspektiv 
ska lämnas till kornmunstyrelsen eller kommunfullmäktige for information, for yttrande eller 
for godkännande. 

4.9 Moderbolaget TIKAB 
Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen-TIKAB-har en viktig roll i kommunens 
ägarstyming av bolagen och har i uppdrag att svara for en löpande ägardialog med respektive 
dotterbolag i koncernen. Detta regleras nännare i gemensamt ägardirektiv för bolagen. 

TIKAB svarar for beredning och samordning av strategiska frågor som ska till 
kornmunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige avseende a:ffårsplan, budget, investeringar, delårsrapporter samt 
årsredovisning. 

Infor fortsatt behandling i kommunen, bereder och samordnar TIKAB forslag till köp och 
forsäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens 
tillgångsportfoljer i enlighet med de ägardirektiv som anges for respektive bolag. 

Mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och moderbolagets styrelse ska råda personunion 
genom att ledamöter och ersättare i arbetsutskottet bildar styrelse för moderbolaget. För att 
undvikajävssituationer ska ledamot eller ersättare i moderbolaget ej vara ledamot eller 
ersättare i de helägda dotterbolagen. (Bestämmelserna i detta stycke gäller från och med nästa 
mandatperiod år 2019-) 

TIKAB ska även medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med 
tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur. Moderbolaget utövar härvid ägaransvaret 
för de kommunägda bolagen i syfte att bl.a. uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de 
kommunägda bolagen i samverkan med kommunen. 

När så erfordras svarar TIKAB for att formella överläggningar äger rum mellan företrädare 
för kommunen och moderbolagets ledning. Vid sådant samråd kan representanter for ett 
dotterbolag delta. 
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5. Rätt att ta del av handlingar 

När kommunen utövar bestämmande inflytande över aktiebolag, kommunalförbund, stiftelser 
och ekonomisk fårening omfattas fåretagen av offentlighetsprincipen. Företagetjämställs 
härmed med myndighet utifrån 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009 :400), OSL. 

Kommunen ska säkerställa att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 
avtallämnats över till företaget med undantag får de begränsningar som anges i OSL. 

Företaget ska i fråga om handlingars utlämnande iaktta de regler om allmänna handlingar som 
föreskrivs i 2 kap. tryckfrihetsfårordningen (1949:105), i synnerhet kravet på skyndsamhet. 

Bestämmelser som begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar finns i OSL, 
se t.ex. 19 kap. samt 31 kap. 16 och 17 §§. 

6. Planerings- och uppföljningsprocessen för kommunens företag 

Företagens planering och uppföljning ska följa kommunens planerings- och 
uppföljningsprocess i syfte att främja helhetsperspektiv och koncernnytta. Det innebär bl a att 
fåretagens styrelsemöten och beslutsprocesser ska anpassas till kommunens. 

Följande utgör viktiga delar i planerings- och uppfåljningsprocessen: 
• ägardialog 
• ägardirektiv med uppdrag får bolagens verksamhet 
• affärsplan inklusive investeringsplan 
• budget och verksamhetsplan 
• låne- och borgensram 
• rapportering av större avvikelser 
• uppföljning 

Närmare anvisningar för dessa delar ges i gemensamt ägardirektiv. 

7. Särskilda frågor 

Kommunfullmäktige fastställer grunderna får arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter. 

Kommunens arkivreglemente gäller får bolagen. 

Policys, riktlinjer och liknande dokument som antagits av fullmäktige och av vilka det 
framgår att de ska gälla även bolagen, ska i tillämpliga delar följas av bolagen från det att 
dokumenten överlämnats till dem. 
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Ägarpolicy 

Sammanställning 

Beslutsärende 

Kommunfullmäktige 
Bolagsordning/Förbundsordning 

Bolagsstyrelsers storlek och sammansättning 

Val av styrelseledamöter 

Val av stämmoombud5 

Aktieägaravtal 

Gemensamma ägardirektiv 

Affärsplan/Investeringsplan 

Låne-och borgensram får bolagen 

Särskilda ägardirektiv, bolag och dotterbolag 

Bolagens uppdragsuppfyllelse 

Bolagens årsredovisning 

Kommunalforbundens årsredovisning 

Granskningsrapporter från revisorerna, samtliga 
företag 

Bolagens delårsrapport 

Kommunalforbundens delårsrapport 

strategiska verksamhetsfårändringar 

Bilaga 1 

Frekvens 

Utöver vad som föreskrivs nedan kan 
justering ske vid behov 

vid bolagets bildande 

l gång/mandatperiod 

l gång/mandatperiod 

l gång/mandatperiod 

vid bolagets bildande och vid 
forändringar i avtal 

l gång/mandatperiod 

l gång/år (sept) 

l gång/år (sept) 

l gång/mandatperiod 

l gång/år (mars) 

l gång/år (mars) 

l gång/år (maj) 

l gång/år (mars) 

2 gånger/år Guni, okt) 

l gång/år (okt) 

vid behov 

5 Gäller moderbolagen i bolagskoncernen samt övriga delägda bolag 
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Kommunstyrelsen 
Bolagens verksamhetsplan och budget "godkänna l gång/år (febr.) 
redovisning" 

Bolagens årsredovisning l gång/år (mars) 

Bolagens uppdragsuppfyllelse l gång/år (mars) 

Kommunalförbundens årsredovisning l gång/år 

Bolagens delårsrapport 2 gånger/år 

Kommunalförbundens delårsrappmt l gång/år 

Instruktion till stämmoombud6 l gång/år 

Rapport om ägardialog, sammanfattning av årets l gång/år (mars) 
ägardialoger 

TIKAB 
Utse stämmoombud7 l gång/mandatperiod 

Bolagens affärsplaner l gång/år (aug) 

Bolagens verksamhetsplan och budget, l gång/år (dec) 

Bolagenslåne-och borgensram l gång/år (aug) 

Bolagens uppdragsuppfyllelse, sammanställning l gång/år (feb/mars) 
och kommentar 

Bolagens årsredovisning l gång/år (feb/mars) 

Bolagens delårsrapporter 2 gånger/år (maj, sept) 

Bolagens preliminära bokslut samt förslag till l gång/år (februari) 
resultatdisposition 

Instruktion till stämmoombud8 l gång/år (mars) 

6 Gäller moderbolagen i bolagskoncernen samt övriga delägda bolag 
7 Gäller samtliga dotterbolag inom bolagskoncernen 
8 Gäller samtliga dotterbolag inom bolagskoncernen 

9 av 52 

143



Ägarpolicy 

Ur kommunallagen (gäller från 2015-01-01) 

Särskilt om näringsverksamhet 
2 kap. 7 § 

Bilaga 2 

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut 
på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen 
eller landstinget. 

Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter 
3 kap. 16 § 
Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal 
angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. 

Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd 
eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna 
bestämmelse. 

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer 
enligt 3 kap. 16 a-18 b§§, finns i 2 kap. 3 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Kommunala bolag 
3 kap. 16 a§ 
Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt 
eller indirekt innehar samtliga aktier. 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller 

landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. 

3 kap. 17 § 
Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal 
angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 

l. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning im1an sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtallämnas över 
till privata utförare. 

3 kap.18 § 
Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska 
fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är 
rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 
I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 
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3 kap. 18 a§ 
Tilllekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de 
revisorer som enligt 9 kap. l § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders 
verksamhet. 

stiftelser och föreningar 
3 kap. 18 b§ 
Vad som anges i 17 § 1-4 och 6 gäller också när kommunen ensam eller landstinget ensamt 
bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige ska även utse minst en revisor i 
en sådan stiftelse. Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som 
enligt 9 kap. l § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. 

Vad som anges i 18 § gäller också en fårening där kommunen eller landstinget bestämmer 
tillsammans med någon annan och om kommunen eller landstinget tillsammans med någon 
annan bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. 
Vad som anges i 17 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av fårsta och andra 

styckena i stället avse stadgarna i en fårening och stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden 
i en stiftelse. 

3 kap. 18 c§ 
Med en privat utfårare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om 
vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §.Med en privat utfårare avses inte ett hel
eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse eller fårening som avses i 
18 b§. 

Kommunala entreprenader 
3 kap.19 § 
När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utfårare 
ska kommunen respektive landstinget kontrollera och följa upp verksamheten. 

3 kap. 19 a§ 
Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utfårare, ska kommunen 
respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

3 kap. 19 b§ 
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utfårare. 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
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Ägarpolicy 

Bilaga 3 Definitioner och begrepp 

Dotterbolag- bolag i vilket annat bolag direkt eller indirekt har bestämmande inflytande 

Ägardirektiv - av behörigt kommunalt organ utfårdat bindande direktiv rörande 
verksamheten i bolag (formell styrning) 

Avkastning- den ökning av bolagets egna kapital som sker under räkenskapsår 

Vinst- det överskott i bolags verksamhet för räkenskapsår som enligt fastställd 
årsredovisning betecknas som sådan 

Vinstutdelning- den del av den redovisade vinsten som inom ramen för styrelseförslag 
genom bolagsstämmobeslut ska utdelas till bolagets ägare 

Koncernbidrag- sådan överföring av vinst inom bolagskoncernen som kan ske utan att 
vinsten först beskattas hos det vinstalstrande bolaget 

soliditet- det egna kapitalet i förhållande till bolagets totala tillgångar 

Eget kapital- bundet och fritt eget kapital. (synligt eget kapital) 

Justerat eget kapital- bundet och fritt eget kapital plus 72% av obeskattade reserver 

Justerat eget kapital med hänsyn till reserver - se ovan 

Justerat eget kapital med hänsyn till övervärden -justerat eget kapital ökat med de 
övervärden i fastigheter eller andra tillgångar som redovisas i not i balansräkningen 

Omsättning - nettoomsättning samt eventuella övriga rörelseintäkter dvs. summa 
rörelseintäkter 

Balansomslutning-summa tillgångar 

Resultat efter finansiella poster -resultat efter finansiella poster dvs. resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt. I tertialrapporterna redovisas resultatet för de fyra första 
månaderna under året 

Resultat i% av justerat eget kapital (avkastning/räntabilitet)- resultat efter finansiella 
poster i % av justerat eget kapital. Resultatet kan även beräknas i förhållande till justerat eget 
kapital eller justerat eget kapital med hänsyn till övervärden 

Soliditet%- justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar x 100 (synlig soliditet). 
soliditeten kan även beräknas i förhållande till justerat eget kapital eller justerat eget kapital 
med hänsyn till övervärden 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Kommunföretag AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§l Firma 
Bolagets firma är Tingsryds Kommunföretag AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Tingsryds kommun. 

§ 4 Ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de for verksamheten gällande 
kommunala principema utöva ägaransvaret i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i 
syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala 
bolagen i kommunens tillväxt. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kornmunfull
mäktige utfårdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 232 000 kronor och högst 19 928 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 4 232 aktier och högst 19 928 aktier. 

§ 8 Styrelse 
styrelsen ska bestå av fem ledarnöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kornmunfullmäktige i Tingsryds kornmun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige forrättats intill slutet av den 
årsstämrna som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nornineras en revisor av kornmunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisoms uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämrna som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändarnålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagetsintema kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kornmunfullmäktige i Tingsryds kommun. F ör uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samrna tidsperiod som för styrelsen. 
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§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordfårande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordfårande justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
l O. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av fårfattningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens 
förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor. 
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§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för 
Tingsrydsbostäder AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§l Firma 
Bolagets firma är Tingsrydsbostäder AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till foremål för sin verksamhet att i Tingsryds kommun förvärva, bebygga, 
forädla, äga, försälja och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda for bostadsändamål som 
upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra 
anläggningar. 

§ 4 Ändamål 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliserings
princip främja bostadsforsärjningen i Tingsryds kommun genom att tillhandahålla goda 
bostäder och därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra anläggningar. För 
ändamålet ska bolaget erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 laonor och högst 12 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 12 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige forrättats intill slutet av den 
årsstämma som foljer efter nästa val till kommunfulhnäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. F ör uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som for styrelsen. 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall foljande ärenden forekorurna till behandling. 
l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordforande justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i fcirening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 
löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
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§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB 

Fastställd av kornmunfullmäktige 20lx-xx-xx, § yy 
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

§ 2 Säte 
styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja näringslivsutvecklingen i Tingsryds 
kommun med det vidare syftet att stärka tillväxten i kommunen. 

Bolaget ska också erbjuda näringslivet lokaler genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, 
förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter i Tingsryds kommun jämte annan därmed jämförlig 
verksamhet. 

§ 4 Ändamål 
Bolaget har till ändamål att 

dels, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip främja ekonomisk 
utveckling i kommunen genom att medverka till att skapa ett gott näringslivsklimat, ge 
befintliga företag service, attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera utvecklingen 
av nya företag, 

och dels, med iakttagande av kommunallikställighetsprincip och på affärsmässiga grunder 
tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet till näringslivet samt att svara får mark
och fastighetsförvaltning. Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst l 00 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst l 00 aktier och högst 400 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens fårvaltning nornineras en revisor av kornmunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämrna som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 

§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändarnålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kornmunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samrna tidsperiod som för styrelsen. 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämrna ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämrna hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämrna skall fåljande ärenden fårekornrna till behandling. 
l. Stärnrnans öppnande; 
2. Val av ordfårande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två personer att jämte ordfårande justera protokollet; 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet får styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kornmunfullmäktiges beslut om val av styrelseledarnöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kornmunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledarnot eller VD att teckna bolagets finna. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
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Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande 
löpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av fårfattningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Energi AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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§l Firma 
Bolagets firma är Tingsryds Energi AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution samt 
därmed förenlig verksamhet av fjärrvärme. Bolaget ska vidare kunna äga och förvalta aktier i 
hel- eller delägda bredbandsbolag. 

§ 4 Ändamål 
Inom affärsområde fjärrvätme har bolaget till ändamål att inom Tingsryds kommun 
distribuera fjärrvärme och bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas 
på affärsmässiga grunder. 

Inom affärsområde bredband har bolaget till ändamål att, inom ramen för sitt delägarskap i 
det regionala bredbandsbolaget Wexnet, främja utbyggnaden bredband. Delägarskapet ska 
bedrivas på affärsmässiga grunder. 

Till ändamålet hör även att ge ägaren skälig avkastning. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst lO 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
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§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som får styrelsen. 

§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
l. Stämmans öppnande 
2. Val av ordfårande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordfårande justera protokollet 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer (det år så ska ske) 
12. Val av revisor (det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 
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§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till moderbolaget. 

§ 17 Förvärv och överlåtelse av fast egendom 
Bolaget får inte utan medgivande av Tingsryds Kommunföretag AB förvärva eller överlåta 
fast egendom eller tomträtt till sådan egendom. 

§ 18 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun. 
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Ägardirektivet är antaget av Tingsryds kommun i kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § yy och 
fastställt vid årsstämmorna 2016. 

1. Principer för styrning av kommunägda bolag som ägs av 
Tingsryds kommun 

Kommunens styrning av bolag grundas på skriften "Principer får styrning av kommun och 
landstingsägda bolag" utgiven av Sveriges kommuner och landsting våren 2006 med de 
tillägg och fårändringar som finns i detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv får 
respektive bolag och som krävs får anpassning till förhållandena i Tingsryds kommun. 

Bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
bolagsordningen och detta ägardirektiv samt särskilt ägardirektiv. 

Kommunala bolag är en alternativ form att tillhandahålla kommunal service och tjänster. Om 
inget annat särskilt beslutats eller följer av särskild lagstiftning, ska därfår samma principer 
som får annan kommunal verksamhet gälla: 

Självkostnadsprincipen 
Bolagen ska vid sin prissättning räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig 
drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och 
kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska också ingå kapitalkostnader samt skälig 
avkastning på det egna kapitalet. 

Likställighetsprincipen 
Bolagen ska behandla de kunder som är kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl får något annat. 

Lokaliseringsprincipen 
Bolagen ska endast bedriva verksamhet inom det geografiska området Tingsryds kommun. 
För bolag som ägs tillsammans med andra kommuner utgörs det geografiska 
verksamhetsområdet av de delägande kommunerna. 

2. Allmänt 

Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
utfärdade direktiv för verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunen 
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

Ägaren förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under fårutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
Utöver vad som anges i aktiebolagslagen om bolagens ledning gäller följande: 
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2.1 Ersättares inträde 
Kommunfullmäktige fastställer i vilken ordning ersättare i bolagens styrelser ska inträda vid 
fårfall för ordinarie ledamot. 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. 

Ersättare ska alltid för kännedom erhålla kallelse med tillhörande handlingar avseende 
styrelsesammanträde. 

Ersättare har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller får ledamot. 

2.2 Instruktion för verkställande direktören 
Styrelsen ska utarbeta och anta en instruktion får verkställande direktören för att reglera bl.a. 
befogenheten att ensam teckna bolagens firma endast i löpande forvaltning enligt 8 kap 36 § 
aktiebolagslagen. 

2.3 Arvode 
Kommunfullmäktige fastställer grunder for arvode och andra ersättningar som ska utgå till 
styrelseledamöter ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 

3. Bolagens verksamhet 

De kommunägda bolagen ska ta ett samhällsansvar och enskilt och gemensamt verka for att 
Tingsryds kommun utvecklas utifrån vision, övergripande mål samt styrdokument som 
policys, planer och program. 

Fullmäktige lämnar i särskilda ägardirektiv for respektive bolag närmare direktiv får bolagens 
uppdrag. 

4. Samverkan inom bolagskoncernen och med kommunens 
verksamheter 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd 
söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 

Bolagen ska samverka med kommunen i administrativa rutiner och system i syfte att uppnå 
maximal effektivitet utifrån koncemnyttan. 

5. Anställningsvillkor för ledning och personal i kommunägda bolag 

För all personal ska de villkor som gäller vid eventuell uppsägning från arbetsgivarens sida 
regleras i anställningsavtalet Eventuell avgångsersättning för VD ska framgå av avtalet. Vid 
utformning av anställningsavtal för VD ska samråd ske med TIKAB. 
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Bonuslönesystem eller likande lönesystem ska inte tillämpas får VD, styrelse, personal eller 
motsvarande. 

6. Bolagens stämmor 

Bolagens årsstämmor ska vara offentliga och genomföras vid samma tillfålle för alla bolagen. 
Bolagen ska i god tid före planerad årsstämma lämna information om årsredovisning, 
revisionsberättelse, granskningsrapport från lekmannarevisorer och eventuella övriga ärenden 
som ska behandlas på årsstämman. Årsstämmorna planeras och samordnas av moderbolaget. 

Tidpunkt får kallelse till årsstämma regleras i bolagsordningen. Tillsammans med kallelse ska 
bolagen överlämna fullständiga handlingar i de ärenden som ska behandlas. 

Kommunfullmäktige utser den person som ska fdreträda kommunen vid årsstämma i 
moderbolaget TIKAB samt förser ombudet med vederbörlig fullmakt samt beslutar om 
instruktion får ombudet. 

TIKAB utser den person som ska fåretråda kommunen och moderbolaget vid bolagsstämma i 
dotterbolagen och beslutar om instruktion och fårser ombudet med erforderlig fullmakt. 
TIKAB utser även ombud och beslutar om instruktioner för bolagsstämma i bolag som ägs av 
dotterbolagen. 

6.1 Extra bolagsstämma 
På begäran av kommunens stämmaombud ska bolagens styrelser kalla till extra 
bolagsstämma. 

7. Informationskrav 

7.1 Information till allmänheten 
Respektive bolag ska skapa fårutsättningar får återkommande dialog med allmänheten utifrån 
bolagets förutsättningar. 

7.2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet 
Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper, 
verksamhet och övriga handlingar samt att även i övrigt inspektera bolaget. 

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagens 
verksamheter, om handlingarna inte är av en sådan beskaffenhet att bolagen på grund av 
reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut dem. Information och handlingar går 
via TIKAB enligt rådande koncernorganisation. 

7.3 Informationsskyldighet för bolaget 
Efter kallelse av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska bolagen lämna information 
och rapporter om händelser och planer i dess verksamhet. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen 
väl informerad om dess verksamheter. 

Protokoll från bolagsstämmor och revisionsberättelser ska överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Innehåller protokoll som ska överlämnas till kommunstyrelsen, sådana uppgifter som bolagen 
på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut, ska uppgifterna 
uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits. 

7.4 Moderbolagets insyn och information 
TIKAB ska svara får en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. 

Ägardialogerna ska ha sin utgångspunkt i bolagens uppdrag utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska därfår hålla moderbolaget 
informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. 

Moderbolaget har rätt att få ta del av den information från bolagen som moderbolaget anser 
nödvändigt får att detta åliggande ska kunna fullgöras. Protokoll från dotterbolagens 
styrelsemöten ska löpande översändas till moderbolaget. 

8. Moderbolagets ansvar för beredning av ärenden inom koncernen 

TIKAB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommun
fullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter 
samt årsredovisning. 

TIKAB ska infår beslut i kommunen bereda och samordna fårslag till fårsäljning av 
fastigheter och bolag inom koncernen och andra frågor avseende bolagens tillgångsportfåljer i 
enlighet med de ägardirektiv som anges får respektive bolag. 

TIKAB ska medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt 
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur samt utöva ägaransvaret får de kommunägda 
bolagen i syfte att bl. a. uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de kommunägda 
bolagen i samverkan med kommunen. 

9. Planerings- och uppföljningsprocessen 

9.1 Ägardialog 
TIKAB har i uppdrag att svara får en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i 
koncernen. Minst en ägardialog per år och bolag ska genomfåras beroende på vilka aktuella 
frågeställningar som finns i bolagen. 

Utöver andra frågor som kan vara aktuella diskuteras kommunens krav och fårväntDingar på 
de kommunala bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven får 
ägandet och ägardirektiven tydliggörs. 

Om kommunen avser att väsentligen ändra i ägardirektiv ska detta föregås av en ägardialog. 

Vid behov kan TIKAB genomfåra en gemensam ägardialog med två eller flera bolag 
samtidigt. 

TIKAB ska en gång per år lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till 
kommunstyrelsen i syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 
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9.2 Ägardirektiv som uppdragsplan för bolagens verksamhet 
Kommunfullmäktige antar gemensamt och särskilda ägardirektiv for de kommunala bolagen. 
Ägardirektiven innehåller bl.a. uppdrag och långsiktiga avkastnings- och soliditetskrav. 
Ägardirektiven fastställt slutligt av bolagsstämma. 

Bolagen ska driva sin verksamhet enligt aktiebolagslagen och inom bolagsordningens ram 
samt med beaktande av ägardirektiven. 

I de fall ägaren signalerat forändring av ägardirektiv och/eller ägarens krav på avkastning, 
soliditet m.m. ska detta ses som planerad forändring av bolagets uppdrag. Större forändringar 
i ägardirektiven ska föregås av ägardialog. 

9.3 Affårsplan inklusive investeringsplan 
Alla bolag ska årligen redovisa forslag till affärsplan (inklusive investeringsplan) som 
sträcker sig över en treårsperiod. Affärsplanen ska fastställas av fullmäktige i anslutning till 
kommunens budgetbeslut for nästkommande år. 

Bolaget bör i samband med affärsplanen redovisa konsekvenser for bolaget och bolagets 
kunder utifrån gällande ägardirektiv och krav på avkastning och soliditet samt argument for 
ev. forändring av dessa krav. 

Bolagens forslag till affärsplaner ska godkännas av TIKAB, som sedan översänder 
affärsplanerna till fullmäktige for ställningstagande. Moderbolaget svarar också for att de 
olika bolagens affärsplaner-vid behov- samordnas. 

Hos TIKAB sker också den första prövningen av gällande ägarkrav vid analys av bolagens 
eventuella konsekvensbeskrivningar. TIKAB lämnar forslag till beslut avseende bolagens 
affärsplaner. Vid den politiska beredningen hos kommunen infor beslut i kommunfullmäktige 
av affärsplanerna-sker ytterligare prövning av ägarkraven. Förändring av ägardirektiv och 
ägarkrav kan ske som en följd av bolagens konsekvensbeskrivning men också därfor att 
ägaren önskar forändra dem av helt andra orsaker. 

Om kommunen avser att öka eller minska de ekonomiska kraven eller forändra 
verksamhetskraven informeras bolaget genom beslut i fullmäktige. Fullmäktige redovisar sitt 
preliminära ställningstagande till konsekvensbeskrivning och argument i samband med 
forslag till beslut i kommunfullmäktige avseende affärsplan. Där bör också kommunen ange 
huvudinriktning på forändringarna så att bolaget kan utarbeta budget, verksamhetsplan och 
ev. forändrad investeringsplan utifrån nya förutsättningar. 

I annat fall ska förslag till beslut ange att den redovisade affärsplanen ska ligga till grund för 
bolagets budget och verksamhetsplan utifrån oforändrade förutsättningar. 

9.4 Budget och verksamhetsplan 
Nästa planeringssteg innehåller bolagens budget och verksamhetsplan. Detta arbete sker 
antingen utifrån nya forutsättningar eller oförändrade forutsättningar dvs. utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om eventuella kommentarer till affärsplan. 
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Verksamhetsplanen (eller motsvarande dokument) är bolagets redovisning av hur bolaget 
avser att bedriva verksamheten får att uppnå verksamhetskrav och ekonomiska krav enligt 
särskilt ägardirektiv samt övriga kommunala mål som är relevanta får bolaget. 

Budgeten (eller motsvarande dokument) är en siffersammanställning till verksamhetsplanen 
och ska bland annat innehålla resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och vissa 
nyckeltaL 

TIKAB svarar får beredning och samordning av budget får information till kommunstyrelsen. 

9.5 Låne-och borgensram 
Utifrån de av kornmunfullmäktiges godkända affårsplanerna beslutar kornmunfullmäktige om 
bolagenslåne-och borgensram får respektive bolag. 

Bolagen inlämnar sitt behov av lån- och borgensrarn, TIKAB sammanställer och överlämnar 
fårslag till kommunen får beredning. Kornmunfullmäktige fastställer bolagens lån och 
borgensram 

9.6 Avvikelser 
Bolagen ska vid större avvikelser under året mot budget och affårsplan samt andra planer 
informera moderbolaget. 

9.7 Uppföljning 
För att verksamhetsplan och budget ("uppdrag får kornmunens bolag") ska kunna följas upp 
lämnas en särskild redovisning i anslutning till förvaltningsberättelsen. Denna redovisning 
utgör bland annat underlag får lekmannarevisorernas bedömning av hur bolaget uppfyllt det 
kommunala uppdraget (ändamålet), vilket lekmannarevisorerna ska uttala sig om i den 
skriftliga granskningsrapporten till bolaget och kommunfullmäktige. 

Utöver detta lämnas delårsrapport per 30 april (med prognos helår) samt 31 augusti (med 
prognos helår) till kommunstyrelsen. Delårsrapporterna lämnas för information till 
kommunfullmäktige. 

1 O. Inhämtande av kommunens yttrande 

Bolagen ska bereda kornmunfullmäktige tillfålle att ta ställning innan bolagen verkställer 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt. 
Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: denna punkt gäller om inte annat anges i 
respektive bolags särskilda ägardirektiv. 

• Större strategiska investeringar 
• Andra investeringar eller åtgärder som innebär ny inriktning eller start av verksamhet 

inom nytt affårs- eller verksamhetsområde för bolagen, 
• Andra åtgärder som innebär ny inriktning får bolagen eller start av verksamhet inom 

nytt affårs- eller verksamhetsområde samt 
• större fårvärv eller större försäljning av fast egendorn 

F örslag i frågor som kräver kornmunfullmäktiges yttrande ska beredas och samordnas av 
TIKAB. 
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11. Inhämtande av kornmunens godkännande 

Bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande innan någon av följande åtgärder 
verkställs om inte annat anges i respektive bolags särskilda ägardirektiv. 

• Ändring av bolagsordning 
• Ändring av aktiekapital 
• Förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag 
• Förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt deltagande i 

emission eller lämnande av ägartillskott e dyl. i företag som inte är helägt dotterbolag 
• Bildande av stiftelse 
• Fusion av företag 

Förslag i frågor som kräver kommunfullmäktiges godkännande ska beredas och samordnas av 
TIKAB. 

12. Underlag för kornmunens koncernredovisning rn.rn. 

Bolagen ska lämna affårsplan, budget, delårsbokslut, preliminärt bokslut och årsredovisning 
till TIKAB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och tidplan som fastställs av 
kommunstyrelsen. Kopia av dessa uppgifter ska lämnas till kommunstyrelsen för att utgöra 
underlag för kommunens lagstadgade redovisningsskyldighet. 

13. Policy, planer och program 

Kommunfullmäktige har fastställt finanspolicy för kommunen och kommunens bolag. De 
gemensamma reglerna anger att samtliga bolag med upplåning ska fastställa egen 
finanspolicy inom ramen för de gemensamma reglerna. 

På motsvarande sätt har fullmäktige fastställt program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet Samtliga bolag ska utifrån dessa styrdokument ta fram 
egna program. 

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun gäller i sin helhet samtliga helägda bolag, 
alternativt att bolagens fastställda styrdokument är inom ramen för kommunens riktlinjer. 

Respektive bolag ska redovisa hur fullmäktiges program inom ekonomi-, social hållbarhet-, 
säkerhet-, miljö- och personalområdet hanterats inom bolaget i samband med att bolaget 
redovisar sin måluppfyllelse till kommunfullmäktige. 

14. Utdelning och koncernbidrag 

Kommunen får inte något koncernbidrag från de rörelsedrivande bolagen. Dessa lämnar i 
stället sådant bidrag eller utdelning till TIKAB. 

Bolagen ska medverka i resultatutjämning för skatteoptimering inom koncernen samt lämna 
årlig utdelning/koncernbidrag till TIKAB. 
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Styrelsen för TIKAB beslutar om nivå på koncernbidrag eller utdelning från de 
rörelsedrivande bolagen och koncernerna inom Tingsryds kommunföretag AB samt beslutar 
om skattemässiga och andra dispositioner mellan bolagen inom bolagskoncernen. 

Bolagen ska årligen lyfta ärende om resultatdisposition till TIKAB under februari månad, 
efter räkenskapsårets utgång. 

TIKAB ska i bolagskoncernen ha en ekonomisk ställning som medger att bolaget långsiktigt 
kan lämna utdelning till ägaren. 

15. Arsredovisningens innehåll 

Bolagens styrelse och verkställande direktörer ska i eller i anslutning till respektive bolags 
årsredovisning, utöver vad som följer av aktiebolagslagen och god redovisningssed, redovisa 
hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet med det 
kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive bolag och dess verksamhet. 

Bolagen ska i årsredovisningen - utöver vad som krävs enligt aktiebolagslagen - redovisa 
utbetalda löner och ersättningar sam andra anställningsförmåner och pensionsförmåner så att 
omfattningen klart framgår får vardera av ordförande, vice ordfårande och VD. 

16. Revision 

Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagens revisorer, mot bakgrund av det kommunala 
syftet med bolagen och dess verksamhet, medverka i granskning enligt kommunallagen och 
pröva huruvida verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt. 

16.1 Förvaltnings- och verksamhetsrevision 
Bolagets lekmannarevisorer har i uppdrag att i granskningsrapport redogöra får genomförd 
förvaltnings- och verksamhetsrevision och bedömning av utfallet av verksamheten i form av 
ändamålsuppfyllelse och måluppfyllelse. 

Redogörelsen ska lämnas till bolagets styrelse och kommunfullmäktige. 

Kommunens bolag ska årligen, efter fakturering från kommunen, betala får denna 
förvaltningsrevision i enlighet med revisionsplan som godkänts av kommunfullmäktiges 
presidium. 

16.2 Uppföljning 
Utöver uppgifterna i bolagens årsredovisning ska bolagens styrelse och verkställande 
direktören årligen lämna redovisning till fullmäktige och kommunens lekmannarevisorer om 
hur de anser att ändamålet med bolagets verksamhet förverkligats under året. 

Denna redovisning utgör del av underlag får lekmannarevisorernas redovisning. 

Därutöver ska styrelsen lämna en redogörelse för hur bolaget har utövat intern kontroll, i 
enlighet med antaget reglemente för intern kontroll. 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Kornmunföretag AB, nedan kallat bolaget, gäller 
forutom gemensamrna ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds 
kornmun i kornmunfullmäktige 2015-xx-:xx, § :xx. 

Bakgrund 

Tingsryds kornmun önskar skapa så goda fårutsättningar som möjligt får det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg får att skapa attraktiva och hållbara livs-, 
boende- och näringslivsmiljöer i kommunen. 

1. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån kornmunens vision och fastställda kornmunövergripande mål 

• säkerställa att de kornmunägda bolagen verkar får koncernnytta och att helhetssyn 
genomsyrar bolagen i kornmunkoncernen 

• utöva ägarstyrning av bolagen i enlighet med uppdrag och mål givna av 
kornmunfullmäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl a uppnå samordning och optimalt 
resursutnyttjande i de kornmunägda bolagen i samverkan med kommunen 

• genomfåra ägardialoger, svara får strategisk styrning i enligt med fullmäktiges vision, 
kornmunövergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och 
samordning av ärenden som kräver ägarens godkännande eller yttrande 

• medverka till att verksamheten i kornmunens bolag organiseras med tydligt ägar- och 
kundfokus och i en ändarnålsenlig struktur 

• svara för information till och dialog med kornmunstyrelsen i syfte att säkerställa 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikt över bolagen 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

• tillse att bostadsbyggande är ett prioriterat område under mandatperioden (20 14-18) 

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
förvaltningsberättelsen. 

2. Investeringar, lån och kommunal borgen 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer får god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad totallåneskuld i 
kornmunkoncern en. 

3. Avkastning och utdelning 

Bolaget ska i bolagskoncernen ha en skälig avkastning och en ekonomisk ställning som 
medger att bolaget långsiktigt kan lämna utdelning till ägaren. 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsrydsbostäder AB, nedan kallat bolaget, gäller forutom 
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds kommun i 
kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun önskar skapa så goda fårutsättningar som möjligt för det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg fcir att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer 
i kommunen. 

1. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål 

• vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt 
förvärv och försäljning av fastigheter och därigenom tillgodose att hyresbostäder finns 
att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet i hela kommunen och 
därmed medverka till att trygga bostadsförsörjningen i kommunen 

• verka fcir att Tingsryd ska uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva 
näringsverksamhet i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda 
hyresbostäder i kommunens större tätorter 

• stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att verka för att bostäder skapas i 
olika former, i både egen regi och via externa aktörer. Minst 150 bostäder ska 
tillskapas i kommunen till år 2020. 

• anpassa fastighetsbeståndet till och basera investeringsbeslut på långsiktig efterfrågan 
av bostäder samt genom avyttring möjliggöra finansering av nybyggnation av bostäder 
för att tillgodose efterfrågan 

• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier såsom bostadsfcirsörjningsstrategi, bredbandsstrategi och översiktsplan. 

• aktivt driva och leda utvecklingen avseende de boendes inflytande och delaktighet 

• inom ramen fcir bolagets ekonomi leda och genomfåra miljö- och 
kretsloppsanpassning av boende, bostadsområden, verksamheter och tjänster. 

• tillsammans med hyresgästerna medverka till energieffektivisering i det samlade 
fastighetsbeståndet 

• verka för att öka tillgången till fiberbredband i bolagets hyresbostäder i enlighet med 
kommunens bredbandsstrategi 

• arbeta aktivt for att bostäder finns att få fcir personer med svag ställning på 
bostadsmarknaden, bidra till socialt hållbar utveckling i kommunens alla delar samt 
vara en aktiv aktör i kommunens integrationsarbete 
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• arbeta aktivt for att behovet av bostäder ska kunna tillgodoses för dels kommunens 
verksamheter och dels övriga behov av kommunalt intresse, såsom t ex 
gymnasieskola, integration, äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt näringsliv. Behov kan tillgodoses i egen eller extern regi. 

• arbeta aktivt for att möjliggöra övertagande av verksamheten i stiftelsen 
Tingsrydsbostäder samt avveckla stiftelsen 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

Så länge verksamhet även bedrivs i Stiftelsen Tingsrydsbostäder gäller ovanstående uppdrag 
den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 

För uppfoljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning till 
kommunstyrelsen i anslutning till årsredovisningen. 

2. Köp och försäljning av fastigheter 

2.1 Bolagets fastighetsportfölj 

Förvärv och forsäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. Bolaget kan utan 
godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt l O% av 
fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokforda värden). Beslut om 
forsäljning av strategiska fastigheter ska alltid godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget kan självt besluta om forvärv/nybyggnation av fastigheter till en volym uppgående till 
5% av det befintliga fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda 
värden). Förvärv därutöver ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska via Tikab anmäla forsäljning och forvärv av fastigheter som inte kräver 
kommunfullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen. 

Bolaget ska anta riktlinjer för forsäljning av fastigheter där konkurrensutsättning säkerställs. 

2.2 Värdering av bolagets fastigheter 

Bolaget ska regelbundet genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund för beräkning av marknadsvärden i bokslutet. 

3. Investeringar, lån och kommunal borgen 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer for god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad totallåneskuld i 
kommunkoncernen. Så länge verksamhet även bedrivs i stiftelsen Tingsrydsbostäder ses 
låneskulden i detta sammanhang som den samlade låneskulden i stiftelsen och bolaget. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om minst 20%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 
(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). 
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4. Långsiktig avkastning och soliditet 

Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 

• Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4%. 

• Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 15% beräknat på bolagets totala kapital. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav får avkastning och soliditet får bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen får dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 

Definitioner: 
Direktavkastning =bolagets driftnetto (exklusive administration) i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. 
soliditet= bolagets egna kapital Gusterat för uppskjuten skatt) sätts i relation till balaosamslutningen vid årets utgång 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, nedan kallat 
bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa 
av Tingsryds kommun i kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun önskar skapa så goda förutsättningar som möjligt får det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg får att skapa en attraktiv och hållbar 
näringslivsmiljö i kommunen. 

Tingsryds kommun kan genom aktiva åtgärder och tillhandahållande av lokaler får 
näringslivet bidra till en utveckling inom kommunen för befmtliga företag, företag som 
önskar etablera sig samt nystartade företag. Bolaget har därvid en viktig roll som en del av 
kommunens näringslivspolitik och som en aktör får att bidra till sysselsättning och 
arbetstillfällen. 

1. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål 

• utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik 

• inom ramen får sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en 
attraktiv kommun att driva näringsverksamhet i genom att förvärva, avyttra, äga, 
bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

• fastighetsverksamheten ska i fårsta hand fokuseras på lokaler för nystartade, 
nyetablerade och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna 
omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten 
inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. 

• medverka till att fåretagens långsiktiga konkunensfårmåga stärks 

• medverka till att stimulera till fåretagande och tillväxt i hela kommunen 

• medverka till att utveckla nya klustermiljöer 

• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

• arbeta aktivt får att möjliggöra övertagande av verksamheten i Tingsryds 
Industristiftelse samt avveckla stiftelsen 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

Så länge verksamhet även bedrivs i Tingsryds Industristiftelse gäller ovanstående uppdrag 
den samlade verksamheten i både bolag och stiftelse. 
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För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
årsredovisningen. 

2. Köp och försäljning av fastigheter 

2.1 Bolagets fastighetsportfölj 

Förvärv och försäljning av fastigheter är en del i bolagets verksamhet. Bolaget kan utan 
godkännande av kommunfullmäktige självt besluta att sälja maximalt 10% av 
fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda värden). Beslut om 
försäljning av strategiska fastigheter ska alltid godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget kan självt besluta om forvärv/nybyggnation av fastigheter till en volym uppgående till 
5% av det befintliga fastighetsbeståndet under samma kalenderår (baserat på bokförda 
värden). Förvärv därutöver ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska via Tikab anmäla försäljning och förvärv av fastigheter som inte kräver 
kornmunfullmäktiges godkännande till kommunstyrelsen. 

Förvärv och nybyggnation av fastigheter ska föregås av en noggrann riskbedömning och ett 
tydligt beslutsunderlag. Bolaget ska fastställa riktlinjer och rutiner får att säkerställa att så 
sker. 

Vid nybyggnation eller förvärv ska enskilda fastigheter som huvudregel inte överstiga l O mkr 
(undantag kan medges av fullmäktige men ska tillämpas restriktivt). 

2.2 Värdering av bolagets fastigheter 

Bolaget ska regelbundet genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. Den 
aktuella värderingen ska ligga till grund får beräkning av marknadsvärden i bokslutet 

3. Investeringar, lån och kommunal borgen 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer får god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad totallåneskuld i 
kommunkoncemen. Så länge verksamhet även bedrivs i Tingsryds Industristiftelse ses 
låneskulden i detta sammanhang som den samlade låneskulden i stiftelsen och bolaget. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfmansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om minst 25%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 
(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). 

Bolagets totala balansomslutning bör långsiktigt ej överstiga 60-100 mkr. 

4. Långsiktig avkastning och soliditet 

Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 

• Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 6%. 
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• Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst l 0% beräknat på bolagets egna kapital. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet for bolaget ska utgöra 
utgångspunkt for bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen for dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 

Defmitioner: 
Direktavkastning =bolagets driftnetto (exklusive administration) i relation till fastigheternas marknadsvärde vid årets utgång. 
Soliditet =koncernens egna kapital Gusterat for uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 
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För den verksamhet som bedrivs i Tingsryds Energi AB, nedan kallat bolaget, gäller forutom 
gemensamma ägardirektiv även dessa särskilda ägardirektiv fastställa av Tingsryds kommun i 
kommunfullmäktige 2015-xx-xx, § xx. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun önskar skapa så goda forutsättningar som möjligt for det nya samhälle 
som växer fram. Bolaget är ett viktigt verktyg for att skapa attraktiva och hållbara livs-, 
boende- och näringslivsmiljöer i kommunen. 

1. Uppdrag 

Bolaget ska utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande mål 

• inom ramen for sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en 
attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda tjänster 
av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor 

• inom ramen for bolagets ekonomi och på affärsmässig grund fortsätta utveckla 
fjärrvärmeverksamheten till gagn för miljön och kommunens invånare, näringsliv och 
verksamheter. 

• genom sitt delägarskap i W exnet AB aktivt verka for en fortsatt utveckling av 
tillgången till bredband och bredbandstjänster for kommunens invånare, näringsliv och 
verksamheter. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden ett prioriterat fokusområde för 
kommunen och målet är att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och foretag ha 
tillgång till bredband om minst l 00 Mbit/s (i enlighet med det nationella målet). 

• medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier såsom bredbandsstrategi, energiplan, miljöprogram och översiktsplan. 

• utforma taxor och priser for fjärrvärme så att de bidrar till energieffektivisering och 
gynnar effektivitet och sparande for kunden 

• bidra till att ge medborgarna ökad kunskap om energieffektivisering (i samverkan med 
kommunens energi- och klimatrådgivning) 

• vara en aktör i kommunens milj ö- och klimatarbete 

• minimera klimatpåverkande utsläpp 

• värna om kundintresset för verksamhet och tjänster där bolaget är leverantör och har 
monopol eller dominerar 

• ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott 

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning i anslutning till 
årsredovisningen. 

50 av 52 
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2. Avgiftsfrågor 

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme. 

Bolaget ska ge löpande information till kommunen och de kommunala företagen avseende 
eventuella avgiftsförändringar som påverkar budgetarbetet. 

3. Investeringar, lån och kommunal borgen 

Bolaget ska aktivt medverka till att fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad totallåneskuld i 
kommunkoncemen. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (d v s egna medel, ej lån) 
om 75%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen (undantag kan 
medges men ska tillämpas restriktivt). 

4. Långsiktig avkastning och soliditet 

Bolagets långsiktiga finansiella mål ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och 
investeringar utan ägmiillskott. De definierade målen är direktavkastning och soliditet. 

Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 4%. 

Bolaget ska ha en långsiktig soliditet på minst 35% beräknat på bolagets totala kapital. 

Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för avkastning och soliditet för bolaget ska utgöra 
utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska 
uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga ekonomiska 
krav. 

Defmitioner: 
Direktavkastning =bolagets rörelseresultat i relation till bolagets totala tillgångar (bokfdrt värde). 
Soliditet = bolagets egna kapital Gusterat får uppskjuten skatt) sätts i relation till balansomslutningen vid årets utgång 

51 av 52 
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Förslag 

Planerings- och uppföljningsprocess 

l JAN l FEB l MAR l APR l MAJ - l JUN l JUL l AUG l SEP l OKT l NOV i DEC l 

Gemensamt Informationsdag 

Kommun 

Bolag 

lnrikningsdebatt (KF) 

Årsredovisning (KF) 
Instruktion stämma 

Årsredovisning (KF) 

Pre l Övergr mål (KFp) 

Årsstä mma(?) 

Ek arbetsramar (KS) 
Delårsrapport (nämnd) 

Ägordialog (Tikab) 
Delårsrapport (styrelse) 

Delårsrapport (KF) 

Delårsrapport (KF) 

52 av 52 

Informationsdag (7) 

Budgetförslag (nämnd) Budget, mål, skattesats (KF) 

Affärsplan (styrelse) 
Borgensram (styrelse) • Affärsplan (Tikab) 

Borgensram (Tikab) 

Delårsrapport (nämnd) 

Affärsplan (KF) 
Borgensram (KF) 

Delårsrap port (styrelse) 

Delårsrapport (KF) 

Delårsrapport (KF) 

Internbudget (nämnd) 
(eg Verksamhetsplan l 

Ägordialog (Tikab) Budget 

r-l 
\ 
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~Tingsryds 
\!/kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

f? 

( 

S~TRÄDESPROTOKOLL 10(28) 

2015-12-15 

§ 454 

Remissvar, Styrning av bolagen 
2015/320 SN 041 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar svaret på remissen.gällande nya styrdokument for 
bolagen för vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-02 att sända ut förslag 
till nya styrdokument för bolagen inom Tingstyds kommun på remiss till 
nämnderna. Berörda bolag är Tingstyds Kommunföretag AB (TIK.AB), 
Tingstydsbostäder AB , Tingstyds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) 
samt Tingstyds Energi AB (TEAB). 
Remissvaren skall i första hand fokusera på frågor som rör samordning och 
samverkan mellan bolagen och nämnderna vilka franrförallt återfinns i de 
särskilda ägardirektiven for respektive bolag. 

Svaret skall varaKommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 2015-12-
21. 

Svar på Remiss 

Socialnämnden ser positivt på att det sociala ansvaret :finns med i skrift in de 
nya styrdokumenten. Det gör att vi gemensamt i kommunen kan fortsätta 
och intensifiera arbetet med att verka får en kommun där alla medborgare 
får sina individuella behov tillgodosedda. 

TIKAB 
Sid 39 av 52 sista punkten: Socialnämnden håller med om att det är viktigt 
att bostadsbyggande är ett prioriterat område men vill framhålla vikten av att 
prioritera bostadsbyggande som passar olika målgrupper. Bland annat de 
med begränsad ekonomi, större barnfamiljer, äldre med behov av trygghet 
och närhet till service m.m. 

Tingstydsbostäder AB 
Sid 42 av 52 punkt l, 9 och lO: Socialnämnden ser positivt på att 
Tingstydsbostäder skall trygga bostadsförsötjningen i kommunen och öka 
tillgången till fiberbredband och att bostäder skall finnas tillgängliga för 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialnämnden 

S~TRÄDESPROTOKOLL 11(28) 

2015"-12-15 

Forts.§ 454 Dnr 2015/320SN041 

personer med svag ställning. Med ny telmik som är beroende av bredband så 
ökar vi möjligheten för personer med olika behov att bli så självständiga 
som möjligt. För att få ut bästa möjliga nytta av den nya tekniken bör man så 
långt som möjligt bygga in tekniken i ny- om och tillbyggnad. 

TEAB 
Sidan 50 av 52 punkt 3: Socialnämnden vill påtala vilcten av att aktivt verka 
för tillgång till bredband samt att leverensen av denna ijänst är säkerställd på 
bästa sätt. Detta gör att socialförvaltningen kan arbeta med smarta IT
lösningar och att våra ijänster i det egna hemmet kan fungerar oavsett var 
man är bosatt i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Styrdokument inklusive särslåida ägardirelctiv ( remissversion november 
2015) 
Tjänsteskrivelse från Katarina Carlzon, socialchef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SANfidANTRÄDESPROTOKOLL 10(18) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-16 

Justerare 
'--

§ 152 

Hållbar ekonomi- styrning av bolagen 
Dnr 2014/167 049 

Beslut 

l. B am- och utbildningsnämnden uttalar att nämnden inte har några 
synpunkter på de föreslagna styrdokumenten för de kommunala bolagen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut förslag till styrdokument för 
de kommunala bolagen, i enlighet med utredningsuppdrag 2. 7 .l i hållbar 
ekonomi, till samtliga nämnder i kommunen för yttrande. 

Brun- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att styrdokumenten i 
ringa grad direkt berör vår verksamhet och föreslår därfor barn- och 
utbildningsnämnden att som svar ange att nämnden inte har några 
synpunkter på de föreslagna styrdokumenten för de kommunala bolagen. 

Beslutsunderlag 
l. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokol12015-11-02 § 

3 82, Hållbar ekonomi - styrning av bolagen. 
2. Tjänsteskrivele från skolchef Yngve Rehnström, 2015-11-30. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdragsbestyrkande 

Z-~· l-Oi5-12-l2 E-6 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-11-30 

§ 62 

Remissyttrande angående ägardil·ektiv och bolagsordning 

Styrelsens beslut 

l, Att begära omarbetning av handlingru.na i enlighet med bolagets 
remissyttrande bilaga 8. styrelsen vill samtidig tydliggöra att bolaget 
lyder under Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaletie bolag, 
gällande ED-lagstiftning samt Aktiebolagslag. 

Beskrivning av ärendet 

o Styrelsen och VD Peråke Janen analyserade gemensamt 
remisshandlingarna från TIKAB avseende förslag till nya ägardirektiv 
och bolagsordningar för koncernen (bilaga 8). 

Utdragsbestyrkande 

7(8) 
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{? 
Ting~rv.ds 
bostaäer 

Tingsryds Kommunföretag AB 
Box 88 
352 22 TINGSRYD 

Remissyttrande över föi'Slag till bolagsordningar, ägardirektiv och ägarpolicy. 

Styrelsen för Tingstydsbostäder AB har granskat remisshandlingarna enligt ovan, och 
återremitterar härmed ärendet med bifogade kommentarer och förslag till justeringar. 

S!Jrrelsen för Tingsrydsbostäder AB genom: 

~ 

tel. 0477-441 80 
e-post: perake.janen@tingsryd.se 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
slwttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tlngsrydsbostader@tingsryd.se 
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~ '41'1 
Tingsrv.ds 
bostääer 

Ågarpolicy 

l. Bakgrund och inledning 

Femte (sista) stycket omnämns övriga fötetag som också omfattas av dessa 
fo1mulerade principer. Då ska också hänvisas till stiftelselagen (SL 1994: 1220) på 
samma sätt som hänvisning sker till aktiebolagslag i första stycket. 

4.1 Kommunfullmäktige 

Fullmäktige har det yttersta ~ansvaret för bolagen, kommunalförbund och stiftelser 
etc. Direktiv utfärdade av fullmäktige har därför alltid företräde framför direktiv 
utfårdade av annan, om detta inte strider mot styrelsens ansvar i bolaget eller stiftelsen 
enligt gällande lagstiftning (Lag2010:879 om allmännyttiga kommunala aktiebolag, 
Aktiebolagslag 2005:551. stiftelselag 1994:1220). 

Jämför vad som slnivs i tredje stycket samt not 4. 

4.3 Lelanannarevisorer 
4.5 Bolagets revism·er 

Båda dessa punkter kan utgå då detta regleras tydligt i bolagsordningen under §§ 9 
och 10. 

4.7 Kommunchefens roll i förhållande till de kommunala bolagen 

VD i dotterbolaget är underställd styrelsen enligt ABL 8 kap. §§ 27 och 29. 

Bolagsordning för Tingsrydsbostädei' AB 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet Verksamhetsföremål 

· Uppföra bebvgga. fOrädla avy#;r:aförsttlja 

§ 4 Ändarnål med bolagets verksamhet 

Tredje stycket; Till ändamålet hör även att ge skälig avkastning Regleras i ägm·direktivet. 

Tingsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

assöksadress 
skyttegatan 48 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E· post 
tlngsrvdsbostader@tlngsrvd.se 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Sista meningen; \lj].ka frågor som är av principiell ..... Regleras i ägardirektivet. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsens ledamöter ska stämma med antalet ledamöter i stiftelsen, alltsåfem ordinarie 
ochfem ersättare 

§ 9 Revisorer 

"styrelsens och vm'lcställande direktörens förvaltning" nomineras utses en revisor av 
kommunfullmäktige i Tingslyds kommtm bolagsstämman. Den av fullmäktige 
nominerade revlsom utses av bolagstänunan. 

§ l O Lekmannarevisor 

Helt ny lydelse; För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska 
kommuntitllmäktige i Tingstyds kommun utse tem lekmannarevisorer. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

"genom brev med posten eller e-post till alffieägarna tidigast. ... " 

§ 14 Ärenden på årsstämman 

"\rsstämman hålls årligen inom sex månadet efter täkenskapsårets utgång. Detta regleras 
enligt ABL (kan bli motstridigt om ABL ändras). 

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut. ... Hela denna pkt kan utgå. 

12. Val av revisor (det år så ska ske i torekommande falD. 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

§ 1X (ny paragraf) Bolagsstammans kompetens 

Beslut i fältande fi·ågor ska fattas av bolagstämmcm. 
• Bildande av bolag. 
o Köp eller fOrsältning av bolag ellel' andel i sadant. 
• Köp eller (Orsäl;ning av fast egendom överstigande ett belopp om 20 miljoner 

SEK exklusive moms. ~ 

:lL {J?g<Jjf3 
Tlngsrydsbostäder Al3 Besöksadress Telefon E-post 
Box 140 skyttegatan 413 0477-44100 vx tlngsrydsbostader@tingsrvd.se 
362 22. Tingsryd Tingsryd 
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{Y 
Tingsrv.ds 
bostääer 2015-12-02 

e Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 20 miljoner SEK exklusive 
moms. 

Gemensamt ägardirektiv 

Vad gemensamma ägardit·eletiv har för juridisk status är lite oldart, dock enligt SAB O: om 
ägardireletiv finns, vilket inte ål' nödvändigt, så är de juridisJet bindande. Då ska ägardireletiven. 
också i formell mening beslutas på bolagstämman och inte i fullmäktige. Se pkt 9.2 
Gemensamt ägardireletiv samt forsta stycket "särskilt ägardireletiv Tingstydsbostäder AB". 

Var ett gemensamt ägardirektiv skall beslutas, har inte Tingstydsbostäder någon uppfattning 
om men ska utredas för att undvika beslut som inte är formellt riktiga. 

Piet 3 Bolagens ve1'ksamhet 

"De kommunala bolagen ska ta ett samhällsansvar oeh ensldlt och gemensamt verka för att 

Kommentar: samhällsansvar är svårt att förena med "affärsmässiga principer" vilket framgår 

av "allbolagen". 

Pkt 5 Anställningsvillkor ... 

Första stycket sista meningen; samråd med TIKAB fungerar inte i varje enskilt 
personal ärende .. Styrelse och VD i bolaget har ett ansvar såväl rätt att sköta löpande 
förvaltningsärenden enligt ABL. 

Sä1•skilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 

Tingsrydsbostädel'föreslår att om stridiga uppgifter i ägardirektiv står mot lagstiftning eller 
andra dokument (policy, direktiv eller riktlinjer) ska dessa rangordnas så att det är klarlagt 
vilka handlingar som gäller före andra. 

Tlngsrydsbostäder AB 
Box140 
362 22 Tingsryd 

·~-' 
---=Besöksadress 

skyttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

l. Uppdraget 

2015-12-02 

Enligt styrelsens mening innebär uppdraget i ägardirektivet en detaljstyrni.nf av bolaget i 
fi·ågor där beslut ska ske i styrelserummet alternativtvid bolagsstämman. Eji'f(_T-<som 
ägardirektivet genom beslut vid en bolagsstämma blir juridiskt bindande, konimer styrelsens 
befogenhet att leda företaget att begränsas dock med bibehållet juridiskt ans1J11'. 
Syftet med ägardirektiv ska sannolikt inte vara att detaljstyra utan målstyra:/ 

Långsiktig avkastning; styrelsenför Tingsrydsbostäderföreslår att avkastningen ställs i 
relation till aktiekapitalet (ägarens insatta kapitaV och får därmed direkt koppling till 
Allbolagen 

Sammanfattning: 
Styrelsen begär sammanfattningsvis en grundlig omarbetning av ägardirektiv och policy för 
att uppnå tydlighet och enkelhet. 

Tlngsrydsbostäder AB 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegata n 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-44-1 00 vx 

E-post 
tingsrvdsbostader@tlngsrvd.se 
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Tingslyds Energi AB S~TRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 
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2015-11-26 

.· § 34 

... . Remiss .gällånde bolagsordningar, ä~~idi~~J.itiy .och ägarpolicy for 
kommunens bolag ' 
Dnr 2015.002.05/03 ., , . 

styrelsens beslut 

.Styrelse~ avstyrker förslagen i remissen av~ee~de nytt avkastningskrav och 
skärpt krav på finansiering av investeringar utan nyupplåning enligt 

· nedanstående yttrande. Som avkastningskrav ~ör det nuvarande om 5% av 
. · omsättningen exldusive anslutningsavgifter, bibehållas. · 

Yttrande 

Ägarpolicy 

. Nu gällande· företagspolicy reglerar främst ansvarsfordelning mell?lll 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen. 

, . .I forslaget till ny ägarpolicy har bl a ansvarsfördelningen av.seend~ 
· .. moderbolaget.TIKAB:s roll dokumenterats. Samverkan och samforstånd inom 
kol111Jiunkoncemen, ·~o:rmella regler som rätten att ta del av allmä.np.a handlingar 

. ·i bolag- där kommunen har ett avgörande inflytande samt en beskriv.ning av 

. planerings:.. o·ch uppföljningsprocessen i bolagen är nya delar som behandlas i 
förslaget. 

Bolagsordningen 

I bolagsordningen är förändringarna marginella, mindre ändringar·och 
uppdateringar av nuvarande bolagsordning. 

. Gemensamma ägardirektiv får de kommunala bolagen 

De gemensamma ägardirektiven är anpassade efter den nya koncernstrukturen 
med TIKAB som moderbolag. De principer, riktlinjer och krav på bolagen som 
föreslås inneb~r inga väsentliga förändringar mot hur Teab arbetar idag. 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds Energi AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 
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2015-11-26 

§ 34 forts 

Särsldlt ägardirektiv fOr Teab 

Uppdraget , 
Uppdraget är i huvudsak ofcirändrat för ±j arrvärmeverksamheten oph har 

. få1iydligats·f9r bredbandsverksamheten. Teab:s inflytande över utpyggnaden av 
-. breclliänqet sker genom representationen i:-<Wexnetststyrelse där m~m tar de 
· strategiska besluten om hur man vill utveckla:. verksamheten. I pra~tiken är det 

efterfrågan soni styr var utbyggnadema sedan .ske:ti·och·i det avseendet har 
·. utv.ecldingen varitpositiv får Tingsryds kommun där intresset för :S.tt ansluta 

varit stort. -:-.-; ~ :_ · _.. . ·- ' · · · l 
t 
\ 

· Skärpt krav på egenfinansiering av investeiingar.·: .. . ·i 

Ett skärpt krav: på egenfinansiering som huvudregel för .investeringar införs. 
Teab;s -belåningsgrad på fjänvärmeverksamheten är låg och har legat på 
ungefår samma nivå underlång tid. · . · : . · · · . ·. · -: ! 

-Ett alltför .strikt--krav .på att investeringar skall ske utan nyupplånirig riskerar att 
ge en· styrande effekt av bolaget som inte;gagnar verksamheten. . 
-Bolag~t har·bedömt nuvarande resultatnivå, 5% exld anslutningsavgifter på 

·.omsättningen; som.tillräcldig får att :fui'ansie:t:~ l?olagets investeringsbehov på 
lång·sikt.·Upplåningsbehovet varierar kraftigt, relativt stora och oregelbundna 

. invest~ringsriivåer som kan vara svåra -att hanter::i..i ett kortare perspektiv, utan 
nyupplåning. ·. : · , ... 

. . \ · ... ~. :l 'r.... . . . . ' \ 

soliditet 
. · . · ·De .fmansiella :tl'l:ålen på soliditet har höjts till-35% d v· s i nivå med bolagets 

· nuvarande soliditet, vilket bedöms som rimligt· även ·framöver. · 
•• ~ \ l : • ...... ; • • ; J 

Nytt avkastningskrav .. .,_ .. ··:--. . 
· Det ny~·avkastningskravet är baserat på bolagets totala tillgångar, påde 

fjärrvärmetillgångar och bredbandstillgån:g~;r ... ' -·. ·· · 

Fjärrvärmeverksamheten: . . 
Verksamhetens väderberoende gör att resultatet kan variera kraftigt från år till 
år.· Bolagets· styrelse har godkänt ett långsiktigt avkastningsmål för arbetet med 
balanserad styrning om 5% exld. anslutirip_g~avgi;fterpå omsättningen för 
:fj ätrvärmeverksamheten. Valet att exkludera anslutningsavgiftema motiverades 
·-av två skäl. Det ena skälet är att fjänvännenätet.ihuvudsak är utbyggt och att 

, anslutningsavgiftema därmed bedöms minska inarkant framöver. I)et andra 
.. skälet är att· avgifterna baleförs som en intäkt- i respektive års resultat medan 

kostnaderna bolefors som en investering och därmed belastar kominande år med 
avskrivningar. Ökade kostnader till följd av pågående iiwestering i ytterligare 
en biobränslepanna kommer delvis att balanseras av minskad oljeförbrukning 

Utdragsbestyrkande 
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§ 34 forts 
':•,. 

men kompenserar naturligtvis inte fullt ut för ökade avskrivingar mm. 
Bränslepriserna har varit oforändrade under lång. tid samtidigt sorri räntorna 
fallit till mycket låga nivåer, en utveckling som forr eller senare k9mmer att 

· · :brytas. Fr o m den l oktober i år ökar kostnad~ma för inköp av väfme i Urshult 
. :väsentligt (ca l mia/år). Vidare förväntar.-:vi:oss att fler~ kostnads~ävande 
åtgärder på den befmtliga värmeanläggningen kommer·att belasta driften under 
de nätmas.te åren. Kombinationen av ökåt avk.astningslaav och hög sannolikhet 

· for ökade kostnader for driften kommer. att.fn'n:eqära att·behovet ay 
prishöjningar blir högt framöver. Teab:s trovärdighet som leverantör kan 
påverkas extra negativt med tanke på att vi uppfattas som ett mom>polfåretag 

·med det ansvar som detta medför. Risken .. är överhängande att detta bidrar till 
en osäkerhet om framtiden som gör att·:i:tlltför·många väljer andra 
uppvärmningsalternativ t ex värmepumpar vilkefi si:r;t tur medför att 
anslutningsgraden blir alltför låg för att .en.utbyggnad skall vara ekonomiskt 
försvarbar. Teabs möjligheter att göra överavshivningar motsvarande årets 
resultat b.ö.r också bealctas vid bedöll111ingen a'y vilket .avkastningskrav som kan 
vara rimligt för bolaget. TIKAB:s förslåg-till avkastningskrav bed~ms som 

. alltför högt, också i relation till andra fjärrvätmeforetag med liknande 
förutsättningar. Vi ser inget behov av ett l;J,öjf avkastningskrav får att finansiera 

· · Teab:s investeringar framöver. Med nuv.arande;.lägre avkastningskrav, kan vi 
bibehålla våra ambitioner att hålla ett lågt och st~bilt energipris och därigenom 
bidra till koncernnyttan, näringslivets utveclding etc . 

. . ·· ;· . . :. ' 

Bredbandsverksamheten: '·,· :·:,. · 
Förslagets avkastningskrav gäller även·bredbaridstillgångama, aktier som för 
närvarande inte ger någon utdelning och en reversfordran med : 
ränta( statslåneränta + fyra procent). Eftersom bolaget idag inte ansvarar får den 
pralctiska utbyggnaden av nätet utan e1ibatt 1;ir delägare med 
styrelserepresentation i W exnet har bolaget inget angivet avkastni:hgskrav for 

. arbetet med balanserad styrning. Teab:s resultat, räntan på reversfordran minus 
upplåningskostnadema, har varit väsentligt lägre än det avkastningskrav som 
nu föreslås, främst beroende på att ingen utdelning utgår på alctie~a och att 
räntemarginalen på reversfordran är lägre ·än.avkastningskravet på: 4%. 
Mot bakgrund av ovan bedömer vi det inte som möjligt att uppnå föreslaget 
avkastningskrav inom ett rimligt tidsperspektiv. 

Avslutande kommentar •• ,, l ... 

.. 
Förslagen till ägarpolicy, bolagsordnirig och-de.gemensåmma ägardirelctiven 
for de kommunala bolagen innebär inga väsentliga.fdrändringar mot hur vi 
arbetat· idag. 
Förslaget att investeringar skall finansieras utan nyupplåning, bör 

Utdragsbestyrkande 
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Tingstyds Energi AB 

( 

SA~NTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 

2015-11-26 

§ 34 forts 

gälla över en längre period. En alltfår strilet tillämpning av kravet på ny
upplåning i det kortsiktiga perspektivet kan påverka verksamheten negativt. 
Föreslaget avkastningskrav for :fjänvänneverksamheten skulle medföra ett 
markant behov av prishöjningar som inte kan motiveras av ökade kostnader 
framöver och kan naturligtvis också påverka det fårtroende som bolaget 
successivt byggt upp hos våra kunder. 
För bredbandsverksamheten bedöms avkastningsmålet inte som realistislct att 
nå inom ett rimligt tidsperspelctiv. 

Beslrrivning av ärendet 

Tings1yds kommunföretag AB har 2015-10-26, § 42 remitterat förslag till 
styrdokument för kommunens bolag för yttrande senast den 30 november 2015. 
Verkställande direktören har skrivit forslag till yttrande . 

Beslutsunderlag 

skrivelse från verkställande direlctör, 2015-11-16. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 

Utdragsbestyrkande 
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Remissvar på ägardirektiv och bolagsordning 

Bolagsordningen 

§4 Ändamål 
Vi tycker att en tydligare imiktning på näringslivsarbete är bra, men anser att Tufab ska 
vara en aktör av flera som skapar ett gott näringslivsklimat Därfår fårslår vi att ändra 
fårsta stycket i § 4 till: 
Med iakttagande av kommunallikställighet och självkostnadsprincip främja ekonomisk 
utveckling i kommunen genom att medverka till att skapa ett gott näringslivsklimat, ge 
befintliga företag service samt attrahera nya företag till kommunen samt att stimulera 
utvecklingen av nya företag. 

§8. styrelse 
Angående förändringen avseende antal styrelseledamöter, så föreslår vi att den nuva
rande ordalydelsen kvarstår. Anledningen är den utredning som initierats avseende den 
politiska organisationen. 

Ägardirektiven 

Vi är positivt inställda till den tydligare imiktningen på näringslivsarbete, instruktioner 
avseende vissa nyckeltal samt att moderbolaget tar en tydligare styrande och uppföl
jande roll. Däremot ser vi att bolagets uppgifter avseende näringslivsarbete i några fall 
går får långt utanför fastighetsverksamheten och i får stor del inkräktar på områden som 
i fårsta hand ska tillhöra utvecklingsavdelningen. 
Vi ser också att konsekvenserna av vissa av de kvantifierade ekonomiska målen kan bli 
kännbara får bolaget och försvåra att övriga mål uppfylls. Att samtidigt driva bolaget i 
en helt ny riktning som de ekonomiska kraven ökar är svåra att förena. Att styra om 
verksamheten mot mer näringslivsutveckling kräver nya kompetenser inom bolaget, 
samtidigt som tidigare kompetenser behöver finnas levar. Styrelsen ser med viss oro på 
hur större ekonomiska krav kan kombineras med ett utökat uppdrag. För att bolaget ska 
uppfylla de nya direktiven är bedömningen att det behövs nya och större resurser. 

1. Uppdrag 
Punkt4 
Vi fårslår att hela punkten stryks, då denna verksamhet har mer med allmän närings
livsutveckling att göra. Skulle den kvarstå bör den inledas med "medverka till att". 
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Punkt 6 
Ä ven här ska punkten inledas med "medverka till att". 

Punkt 9 
Vi fårslår att punkten stryks. Att forena en ny inriktning i bolaget med att avveckla hela 
är inte förenligt. Se även ny formulering under avsnitt 3. 

2.1 Bolagets portfölj 
Vi föreslår att bolaget själv ska få sälja fastigheter till ett värde av l O % av fastighetsbe
ståndet, dock max lO mkr. Anledningen är att en skrivelse med enbart 5% gör att när 
balansomslutningen uppgår till det som föreslås i avsnitt 3, kommer enbart fastigheter 
med lägre försäljningssumma än ca 5 mkr vara möjliga att avyttra. Med den summan så 
återstår i stort sett inga fastigheter för försäljning och tanken med skrivelsen försvinner. 
Gällande fårvärv/nybyggnation så är 5 % ett ok riktmärke. Styrelsen ser inga problem 
med att ta upp större affårer i KF. Skulle däremot samma belopp (lO%/ lO mkr) använ
das även för denna punkt ökar bolagets egen handlingskraft samtidigt som kommunens 
administrativa börda minskas. 

3. Investeringar, lån och kommunal borgen 
I dagsläget har bolaget inget egentligt eget kapital. Om krav på egenfinansiering om 25 
% införs kommer bolaget för överskådlig framtid behöva frångå huvudregeln vid nyin
vesteringar. Genom en så hög egenfinansieringsgrad har bolaget små möjligheter att 
uppfylla bolagets syfte gällande att uppfåra och förvärva fastigheter. 
Vi fårslår också att lydelsen avseende balansomslutningen ändras till: 
Bolagets totala balansomslutning bör långsiktigt variera mellan 80-120 mkr. 
Vår bedömning är att det behövs en något högre balansorolutning fcir att kunna leverera 
enligt den nya inriktningen i ägardirektiven. Vi vill också att det tydligt ska framgå att 
balansomslutningen ska variera och att bolaget inte ska sätta sig nöjda på en viss nivå. 
Dynamiken och utvecklingen for kommunen kommer genom att bolaget köper, säljer 
och uppfår fastigheter. 
I detta avsnitt bör också formuleringar kopplade till Hållbar ekonomi rörande kommu
nens totala låneskuld tas upp. En sådan formulering bör inte fciregå vad den kommande 
utredningen kommer fram till utan lämna alla möjligheter öppna. 

4. Långsiktig avkastning och soliditet 
Vi tycker att det är bra att formulera tydliga ekonomiska mål. Vi vill däremot skicka 
med att bolaget inte är i det skick att ett arbete mot dessa specifika mål kan påbörjas 
fcire flera andra åtgärder gjorts. Vi ser målen som något att sträva mot och kommer att 
fårsöka att varje år komma närmare målen. Kanske är det bättre att i nuläget sätta en 
något lägre ambition så att bolaget inom relativt kort tid kan nå dem. 
Avkastningsmålet bör sättas före administrativa kostnader räknas av. På så vis påverkas 
inte målet av det nya näringslivsuppdraget 

För styrelsen 
Thomas Mattsson, VD 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

usterare 

§ 30 

Ägarpolicy för Tingsryds kommun 
Dm 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer ägarpolicy för Tingsryds kommun enligt 
protokolls bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av 
bolag, redovisas ägarpolicy för Tingsryds kommun. För vidare beskrivning 
av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-0 l. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Gara Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
l 

13 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

§ 31 

Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
Dm 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds 

kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Kommunföretag AB att 

fastställa bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av 
bolag, redovisas bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB. För 
vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 
2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 

bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 

l Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 14 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

usterare 

§ 32 

Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning for Tingsrydsbostäder 
AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa 
bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av 
bolag, redovisas bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-
01. 

Beslutsunderlag 

Slaivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) l b 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

§ 33 

Bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB att fastställa bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av 
bolag, redovisas bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB. För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott§ 
29,2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av bolag - styrdokument får kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 16 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

usterare 

§ 34 

Bolagsordning för Tingsryds Energi AB 
Dm 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds Energi 

AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Energi AB att fastställa 

bolagsordningen på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av 
bolag, redovisas bolagsordning för Tingsryds Energi AB. För vidare 
beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-
01. 

Beslutsunderlag 

Slaivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichefDaniel Gustafsson 

och Gara Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av bolag - styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 
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G:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 17 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

usterare 

\r 

§ 35 

Gemensamt ägardirektiv 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer gemensamt ägardirektiv för bolagen 
inom Tingsryds kommunkoncern enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt bolagen inom Tingsryds 
kommunkoncern AB att fastställa det gemensamma ägardirektivet på 
respektive bolags nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av 
bolag, redovisas gemensamt ägardirektiv för bolagen inom Tingsryds 
kommunkoncern. För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens 
arbetsutskott§ 29, 2016-02-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Gara Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-0 l 
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1:iJ Tingsryds 
\:.!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

§ 36 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 
kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Kommunföretag AB att 
fastställa det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av 
bolag, redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB. 
För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 
2016-02-0 l. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 
och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 

l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 

o munstyreisens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

Qy 
j 

§ 37 

Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB 
Dm 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts f'örslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för 
Tingsrydsbostäder AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kornmunfullmäktige uppdrar åt Tingsrydsbostäder AB att fastställa 

det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av 

bolag, redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB. För vidare 

beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-
01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av bolag- styrdokument för kommunens 
bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 

l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

ommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-02-01 

20 (23) 

usterare 

§ 38 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 

Utveclding och Fastighets AB enligt protokolls bilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Utveclding och Fastighets 

AB att fastställa det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av 

bolag, redovisas särskilt ägardirektiv får Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB. För vidare beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens 

arbetsutskott § 29, 2016-02-0 l. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 

Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av bolag - styrdokument får kommunens 

bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-0 l 

218



• • 

Arende 22 

Särskilt ägardirektiv för 

Tingsryds Energi AB 

219



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 21 (23) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 

Justerare 

§ 39 

Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB 
Dnr 2015/573 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige fastställer särskilt ägardirektiv för Tingsryds 

Energi AB enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Tingsryds Energi AB att fastställa 

det särskilda ägardirektivet på nästa årsstämma. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för utredningsuppdrag Hållbar ekonomi, 2.7.1 styrning av 

bolag, redovisas särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB. För vidare 

beskrivning av ärendet se kommunstyrelsens arbetsutskott § 29, 2016-02-

01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, ekonomichef Daniel Gustafsson 

och Garo Lorfalk, 2016-01-28 
Hållbar ekonomi, 2. 7 .l styrning av bolag- styrdokument för kommunens 

bolag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 29, 2016-02-01 

(lf\.j 

l Utdragsbestyrkande 
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Bifogade filer: 

Joel Parde <joelparde@gmail.com> 
den 3 december 2015 13:14 

1~ 

~'f ;J,tf 9to 

karlskrona.kommun@karlskrona.se; kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se; 
info@karlshamn.se; stadshuset@ronneby.se; info@solvesborg.se; 
ledningskontoret@uppvidinge.se; lnfo Lessebo kommun; TK mail Kommun; 
kommun@nybro.se; kommunen@emmaboda.se; info@torsas.se; 
kommunkansli@karlshamn.se; ks@olofstrom.se; kommunkansli@torsas.se 
anette.ingemansson@solvesborg.se; annika.k.blissing@olofstrom.se; Gamilla Thure; 
susanne.persson@nybro.se; Mattsson Thomas; ebon.kaisajuntti@ronneby.se; ann
marie.nordstrom@karlskrona.se; marianne.westerberg@karlshamn.se; 
annika.henesey@karlshamn.se; weronica.stalered@emmaboda.se; 
annika.persson@uppvidinge.se; Larsson Jörgen; hakan.petersson@torsas.se; Ursula 
Hass; Tommy Andersson; agneta@sydostleader.se; Lena Danielsson 
Deltagande i kommunal referensgrupp SydostLeader 
Kommunskravs pågående arbete samt kommunal referensgrupp.docx 

Hemställan 

SydostLeader hemställer om att medlemskommunema, utöver avdelad tjänsteman, nominerar en politiker, 
att ingå i föreningens kommunala referensgrupp. Se bifogad skrivelse. 

Namnet bör vara oss tillhanda senast 2015-12-31. 

Vänligen 

Joel Parde 

Joel Parde 
Ordförande 
SydostLeader 
0708-814482 
Joel@svdostleader.se 
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Sändlista 

Kommunal information och referensgrupp 

Bakgrund 
I enlighet med tidigare information är J ordbruksverkets öppningsprocess för projektstöd och 
projektstöd till företag försenad. Den tillförordnade Ledningsgruppens och valberedningens 
arbete är dock nu slutfört i och med bildandet av den allmännyttiga föreningen SydostLeader 
den 20 november (se stämmoprotokoll). 

Närmast har nu föreningens presidium (ordf. Joel Parde, l.e v ordf. Tommy Andersson och 
2.e v ordf. Ursula Bass) parallellt med Jordbruksverkets beslutsprocess att klarlägga 
föreningensOrg-och ArbO, organisera och bemanna ett verksamhetskontor, komplettera 
underlag och ansöka om formellt startbesked från J ordbruksverket samt genomfåra 
informationsmöten med såväl medlemmar som allmänhet. Samtliga dessa åtgärder är redan 
påbörjade. 

SydostLeader omfattar elva kommuner 
med ettfiskeområde som inkluderar alla 
vatten i området samt södra Kalmar sund, 
Ölands farvatten och hela insjön Åsnen 

SydostLeader 
Storgatan4 
361 21 Emmaboda 

Ås eda 

• 

Tel 076-84 87 300 

Europeiska struldur
och ·lnvesteringsfondema 

info@sydostleader .se 
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Tidslinjal för fortsatt arbete 

2015 
Kompletterings- och organisationsarbete 

• December Fortsatta informationsmöten 

• 18 december Styrelsemöte i Vissefjärcia- Slutliga organisationsbeslut 

• Senast 31 dec SydostLeader ansöka om formellt startbesked från Jordbruksverket 

2016 
Verksamhetsstart 

• Jan 
• Jan/feblmars 
• Feb 
• Mars/april 

Organisering av verksamhetskontor samt beredningsgrupper 
F ortsatta informationsmöten 
Möjligt att lämna in projektansökan 
Handläggning och projektbeslut 
(Beroende på Jordbruksverkets besluts- och handläggningstider) 

Utökad kommunal referensgrupp 
Mot bakgrund av pågående verksamhet och programperiodens innehåll och omfattning är det 
avgörande att ha en informativ och transparent process med föreningens medlemmar. En 
kommunal referensgrupp är därmed organiserad, inledningsvis bestående av tjänstemän med 
ansvar för landsbygds- och skärgårdsutvecklingsfrågor från samtliga kommuner. Stämrnan 
den 20 november beslutade därutöver, i enlighet med antagna stadgar, att komplettera denna 
referensgrupp med en politiker från respektive medlemskomrnun. 

Hemställan 
SydostLeader hemställer därför om att medlemskomrnunema, utöver avdelad tjänsteman, 
nominerar en politiker, enligt ovan, att ingå i föreningens kommunala referensgrupp. Namnet 
bör vara oss tillhanda senast 2015-12-31. 

JOELPARDE 
Joel Parde 
Ordförande 
SydostLeader 
joel@sydostleader.se 
0708-81448 

SydostLeader 
Storgatan4 
361 21 Emmaboda 

Tel 076-84 87 300 

Europeiska struktur
och·tnvesterlngsfondema 

:info@sydostleader .se 

224



Syck,>-stleader 

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

Kopia 
Kommunala referensgruppen 
Presidiet 
V erksarnhetskontoret 

SydostLeader 
Storgatan4 
361 21 Emmaboda 

2015-12-04 Sid 3 (3) 

Tel 076-84 87 300 info@sydostleader .se 
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Arsredovisning 2014 

för Linneryds 

sparbanks fonder 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

2016-02-05 

Till Kommunstyrelsen 

Angående årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks fonder 

I handlingarna återfinns den nya version som styrelsen för Linneryds sparbanks fonder 
sänt in till kommunkansliet, med revisonsberättelse undertecknade av de revisor som 
utsetts av kommunfullmäktige. 

J ag bifogar även kommunstyrelsens förslag till beslut från 2016-01-11 som föreslås 
ersättas av nytt förslag till beslut från kommunstyrelsen. 

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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Till 

Kommunstyrelsen Tingsryd kommun 

Härmed lämnas årsredovisning för 2014 för Linneryds sparbanks fonder. 

Bifogar: protokoll, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse. 

Med vänliga hälsningar 

&lhAwalth~ 
Catarina Thor 

ordförande 
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Protokoll fört vid möte 2015-12-02 med linneryds Sparbanksfonder 

Närvarande: Börje Johansson, Åke Nyberg och Catarina Thor 

1§ 

Följande val gjordes för mötet: 

Ordförande och sekreterare Catarina Thor, justerare Åke Nyberg 

2§ 

Följande utbetalningar har skett 2014 : 700 kr till arvoden. 

3§ 

Tillgångar i samtliga fonder inkl.ränta : 

Järnvägsmedel 

sjukresefond 

Jordförbättringsfond 16 694,79 kr 

Fond för enskilda vägar 

studiefond 31803,26 kr 

Innestående i bank 2013-12-31 281 397,00 kr 

Varav räntor 2014 1.546,77kr 

4§ 

Det har inte inkommet några ansökningar i år så därför överförs 2014 års ränta till 

nästkommande år. 

styrelsen utreder om möjlighet finns att använda kapitalet eftersom räntan har varit och är 

låg 

5§ 

Mötet avslutades och ordförande tackar för visat intresse 

Vid protokollet 

CdiJMVlct~tl ~~~ 
ordförande Catarina Thor justerare Åke Nyberg 
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RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 
För Linneryds Sparbanks fonder år 2014 

Linneryds kommuns Järnvägsmedel 

Ingående saldo 131230 
Räntor· 
Kronor 

Utgifter 
Uttag 141201 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns sjukresefond 

Ingående saldo 131230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns Jordförbättringsfond 

Ingående saldo 131230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

8.487,47 v"' 

46 70 v 

8,534,17 

700,00 v 

7,834,17 v 

77,269,18 v 
426,03 / 

77,695,21 

77.695,21 / 

16.603,25 V" 

9154 v 
16.694,79 

16.694,79 v 
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Fonder för enskilda vägar i Linneryd 

Ingående saldo 131230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i banlc 
Kronor 

Linneryds sockens studiefond 

Ingående saldo 131230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Tillgångar i samtliga fonder 

Järnvägsmedel 
sjukresefond 
J ordförbättringsfond 
Fond för enskilda vägar 
studiestipendiefond 
Innestående i bank 2014-12-31 

Räntor2014 

Rolsmo 2015-12-02 

~Wt~t< 
Catarina Thor 
ordförande 

Ci:J~ 
Åke_Nyberg 
ledamot 

146,561,4711' 
808,10 v-

147,369,57/ 

147,369,57 

31.628,86 u 
174,40 ~ 

31.803,26 

31.803,26 

7,834,17~( 

77.695,211/ 
16.694,791 

147,369,57tl 
31.803,26u' 

281,397,00 v 

1,546,77 / 
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Revisionsberättelse 

Undertecknade av Tingsryds kommun utsedda revisorer har utfört granskning av 
Linneryds Sparbanksfonders räkenskaper för 2014, vill efter fullgjort uppdrag 
avgiva direktiv och räkenskaperna äro förda med största noggrannhet och 

försedda med vederbörande verifikationer. 

Banktillgodohavande har av oss kontrollerats och dessa överensstämmer med 

bokföringen. 

Då inget under revisionen framkommit som kunnat föranleda till anmärkning 
föreslår vi kommunfullmäktige bevilja kommitten för Linneryds 

Sparbanksfonder och dess räkenskapsförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet 

för 2014 års förvaltning. 

Rolsmo 2016-01-31 

Mats Karlsson 

J_p? ,z:'/ 
~:>;~/C,e'/~ ~~~----

Anders Karlsson 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

Justerare lY 

p d 
1 l IV 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-01-11 

§7 

Årsredovisning för Linneryds sparbanks fonder 
Dnr 2015/663 042 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

15 (18) 

l. Kornmunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Linneryds 
sparbanks fonder. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får ett uppdrag om dialog med Linneryds 
sparbanks fonder ordförande gällande jäv mellan ordförande och revisor, 
tidpunkten för inlämning av årsredovisning, samt ett uppdrag om att med 
kanslichefen ta upp frågan om permutation av stiftelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds sparbanks fonder har kommit in med årsredovisning 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks fonder. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens ordförande tar en kontakt med 
stiftelsens ordförande och påtalar problematiken kring jävsförhållandena och 
tidpunkten för inlämnande av årsredovisning samt tar upp frågan om 
permutation av stiftelsen med kanslichefen. 

l Otdragllbestyrkande 
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