
•• 

Arende 17-25 

Information om 

beslutsärenden Hållbar 

ekonomi del 2 -

stru ktu re I la 

förändringar 

271



f:.J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

I~ 
(, 

§ 60 

Information om beslutsärenden hållbar ekonomi del 2 -
strukturella förändringar 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt bilagor. 

Beskrivning av ärendet 

Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med 
budgetunderskott i verksamheten och beroende av tillfälliga engångsintäkter 
för att klara kommunallagens balanskrav samt en långvarig 
befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte på ett 
tillfredsställande sätt når upp till fullmäktiges mål om en stabil och 
långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. 

Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i april 2014 kommunchefen i 
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar 
ekonomi i kommunen. I februari 2015 presenterade kommunchefen en 
slutrapport som bland annat innehåll åtta strategiska prioriteringar för en 
hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i de olika verksamheterna. I mars 
2015 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta 
fram de utredningar och beslutsunderlag som presenterats i slutrapporten. 

För ytterligare information om kommunens ekonomiska läge och bakgrund 
till uppdraget hänvisas dels till slutrapporten "Möjliga åtgärder för en 
hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" och dels till kommunens 
årsredovisning 2015. 

Vid dagens sammanträde redovisas de förslag till besparingar som gäller 
strukturella förändringar, hållbar ekonomi del 2. 

Mer information återfinns i kommunchefens och ekonomichefens skrivelse 
från 2016-03-02. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen (KS 2014-04-14 § 7 5) 
Kommunchefens slutrapport (överlämnad till KS 2015-02-09) 
Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupade utredningar (KS 2015-03-16 
§73) 
Anteckningar från medborgardialoger 4-6 maj samt 5-7 oktober 

I Utiliagsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

forts. § 60 Dnr 2014/119 041 

Utredning 1.1-1. 8 "Strukturella förändringar i verksamheten" ( överlämnad 
till KS 2016-01-18) 
Kommunstyrelsens beslut om att översända utredningama till nämnder och 
styrelser för politiskt 
yttrande (KS 2016-01-18 §11) 
Materialet finns på kommunens hemsida (www.tingsryd.se) 

Bilagor till beslutet vid sammanträdet 
1. Utredningsrapport 1.1-1. 8 "Strukturella förändringar i verksamheten" ( sid 
3-95) 
2. Förslag till beslut och beslutsformuleringar (sid 96-98) 
3. Inkomna yttranden från nämnder och styrelser (sid 99-130) 
4. MBL-protokoll och inkomna skrivelser från facken (sid 131-140) 
5. Anteckningar från medborgardialog 5-7 oktober 2015 (sid 141-159) 
Tingsryd 2016-03-02 
6. Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson och ekonomichef Daniel 
Gustafsson, 2016-03-02 (sid 1-2) 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

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

Ärende ksau-ks-kf Sidan 1 av 159 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-03-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärenden Hållbar ekonomi DEL 2 

1(2) 

Utredningsuppdrag 1.1-1.8 Strukturella förändringar i verksamheten 

Detta dokument utgör sammarifattande tjänsteskrivelse för samtliga Hållbar ekonomi-ärenden 
som tas upp för politiskt ställningstagande i kommurifullmäktige i mars månad 2016. 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut och beslutsformuleringar redovisas i bilaga 2. Samma beslutsförslag och for
muleringar återfinns även i respektive beslutsärende i kallelsen. Beslutsförslag och formulering
ar baseras på förslagen i utredningen. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verk
samheten och beroende av tillfälliga engångsintäkter för att klara kommunallagens balanskrav 
samt en långvarig befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte på ett tillfredsstäl
lande sätt når upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och verk
samhet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i april 2014 kommunchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i kommunen. I februari 2015 
presenterade kommunchefen en slutrapport som bland annat innehåll åtta strategiska priorite
ringar för en hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i de olika verksamheterna. I mars 2015 
beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram de utredningar och be
slutsunderlag som presenterats i slutrapporten. 

För ytterligare information om kommunens ekonomiska läge och bakgrund till uppdraget hänvi
sas dels till slutrapporten "Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" och 
dels till kommunens årsredovisning 2015. 

Uppdraget och utredningsrapporten 
Utredningen redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 1 : Genomföra 
strukturella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verk
samhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. 

Utredningsuppdraget från kommunstyrelsen har varit att i en gemensam utredning för nedanstå
ende verksamheter ta fram åtgärdsförslag med inriktning att inom 

• Biblioteksverksamhet - ha ett eller högst tre bibliotek 
• Grundskola minska antalet skolor med 1-2 st 
• Äldreomsorg - minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa större 

hemtjänstområden 
• Idrotts- och badanläggningar- minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och ba-

danläggningar 
• Kostverksamhet minska antalet kök 
• Fritidsgårdar - göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 
• Samlingslokaler - minska bidragen 
• Kollektivtrafik - utveckla kollektivtrafiken 
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I utredningen redogörs bland annat för kommunens långvariga befolkningsminskning, den för
hållandevis höga kostnadsnivånjämfört med andra kommuner i flera av de berörda verksamhet
erna samt verksamheternas geografiska omfattning och fördelning sett från perspektivet tre geo
grafiska områden i kommunen (istället för sju som ofta används idag). Utifrån beskriven bak
grund och fakta görs bedömningen att strukturella förändringar i de kommunala verksamheterna 
kan och bör genomföras i syfte att förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar verk
samhet och ekonomi i kommunen. 

Förslag till åtgärder baserat på utredningsuppdragen redovisas i rapporten "Utredningsuppdrag 
nr 1.1-1.8 Strukturella förändringar i verksamheten", se bilaga 1. Förslaget bedöms i utredning
en sammantaget ge förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksam
het, och innebär att verksamhetens geografiska omfattning och fördelning på ett bättre sätt än 
idag anpassas till rådande förutsättningar i befolkningsunderlaget. 

Arendegång m.m. 
Den gemensamma utredningen för utredningsuppdrag nr 1.1-1. 8 (bilaga 1) presenterades för 
kommunstyrelsen 2016-01-18 § 11. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde att 
översända utredningen till nämnder och styrelser för politiska yttranden. Inkomna yttranden 
redovisas i bilaga 3. 

Information om utredningen och dess innehåll har lämnats till kommunfullmäktige vid samman
träde 2016-01-25. 

Politiskt ställningstagande till utredningens förslag sker i kommunfullmäktige 29 mars enligt 
den tidsplan som kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt. Beslut kring respektive verk
samhetsområde behandlas som separata politiska beslut, d v s ställningstagande till utredningen 
sker beslutsmässigt i åtta olika ärenden. 

Resterande utredningar enligt slutrapporten (hållbar ekonomi del 3) 
De utredningar enligt slutrapporten som inte ingått i del 1 (hösten 2015) eller del 2 (den här) 
planeras att överlämnas till kommunstyrelsen i april månad. Politiska ställningstaganden till 
dessa är preliminärt planerade att göras i juni månad 2016. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen (KS 2014-04-14 §75) 
Kommunchefens slutrapport (överlämnad till KS 2015-02-09) 
Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupade utredningar (KS 2015-03-16 §73) 
Anteckningar från medborgardialoger 4-6 maj samt 5-7 oktober 
Utredning 1.1-1. 8 "Strukturella förändringar i verksamheten" ( överlämnad till KS 2016-01-18) 
Kommunstyrelsens beslut om att översända utredningarna till nämnder och styrelser för politiskt 
yttrande (KS 2016-01-18 § 11) 

Materialet finns på kommunens hemsida (www.tingsryd.se) 

Bilagor 
1. Utredningsrapport 1.1-1 .8 "Strukturella förändringar i verksamheten" (sid 3-95) 
2. Förslag till beslut och beslutsformuleringar (sid 96-98) 
3. Inkomna yttranden från nämnder och styrelser (sid 99-130) 
4. MBL-protokoll och inkomna skrivelser från facken (sid 131-140) 
5. Anteckningar från medborgardialog 5-7 oktober 2015 (sid 141-159) 

Tingsryd 2016-03-02 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Sammanfattning 

Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verksamheten och 
beroende av tillfälliga engångsintäkter för klara kommunal/agens balanskrav samt en långvarig 
befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte på ett tillfredsställande sätt når upp till fullmäktiges 
mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i 
april 2014 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i 
kommunen. I februari 2015 presenterade kommunchefen en s/utrapport som bland annat innehöll åtta 
strategiska prioriteringar för en hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i de olika verksamheterna. I mars 2015 
beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram de utredningar och beslutsunder/ag som 
presenterats i s/utrapporten. 

Denna utredning redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 1: Genomföra strukturella 
förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet ska gå före 
geografi och lokaler. 

Utredningsuppdraget från kommunstyrelsen har varit att i en gemensam utredning för nedanstående 
verksamheter ta fram åtgärdsförslag med inriktning att inom 

• Biblioteksverksamhet- ha ett eller högst tre bibliotek 
• Grundskola - minska antalet skolor med 1-2 st 
• Äldreomsorg- minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa större hemtjänstområden 
• Idrotts- och badanläggningar - minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och badanläggningar 
• Kostverksamhet- minska antalet kök 
• Fritidsgårdar - göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 

• Samlingslokaler - minska bidragen 
• Kollektivtrafik- utveckla kollektivtrafiken 

I utredningen redogörs bland annat för kommunens långvariga befolkningsminskning, den förhållandevis höga 
kostnadsnivån jämfört med andra kommuner i flera av de berörda verksamheterna samt verksamheternas 
geografiska omfattning och fördelning sett från perspektivet tre geografiska områden i kommunen (istället för 
sju som ofta används idag). Utifrån beskriven bakgrund och fakta görs bedömningen att strukturella förändringar 
i de kommunala verksamheterna kan och bör genomföras i syfte att förbättra förutsättningarna för en långsiktigt 
hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen. 

Baserat på utredningsuppdragen föreslås åtgärder enligt nedan. Förslaget bedöms sammantaget ge förbättrade 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet, och innebär att verksamhetens geografiska 
omfattning och fördelning på ett bättre sätt än idag anpassas till rådande förutsättningar i befolknings
underlaget 

1.1 Biblioteksverksamhet 

Filialbiblioteken avvecklas och skolbiblioteken förändras och moderniseras 

Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd, vilket innebär att filialbiblioteken i 
Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. Skolbiblioteken omvandlas till moderna, 
digitaliserade skolbibliotek. 

1.2 Grundskola 
F-3-skolorna avvecklas 

Kommunens två F-3-skolor i Rävemåla och Konga avvecklas och eleverna hänvisas till Linneryd och Tingsryd. 

1.3 Äldreomsorg 
Antalet platser i särskilt boende minskas med 12 platser och hemtjänsten organiseras i tre områden 

Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldreboendet Örnen i 
Tingsryd (+10 platser) tas i bruk. Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre 
områden. 
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1.4. Idrotts- och badanläggningar 

Kommunens badanläggningar (med bassäng) koncentreras till en inomhusanläggning och en utomhus
anläggning, gymnastiksal i ort utan skola avvecklas och antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras 

Linneryds badhus awecklas, liksom gymnastiksalen i Konga. Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner 
minskas från 20 till 10. 

1.5 Kostverksamhet 

Kostorganisationen minskas med ett tillagningskök och ett mottagningskök 

Tillagningsköket på äldreboendet Lindegården i Linneryd samt mottagningsköket på skolan i Rävemåla 
avvecklas som en följd av föreslagna förändringar inom äldreomsorg och skola. 

1.6. Fritidsgårdar 

Fritidsgårdsverksamhet ska eftersträvas i samtliga sju socknar/tätorter i kommunen 
Inriktning att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll genom samverkan med föreningslivet. 

1.7. Samlingslokaler 

Totalsumman för bidragen halveras och kommunens ekonomiska engagemang koncentreras till tre 

samlingslokaler i kommunen (en per område Västra, Östra, Mitten) 

Som prioriterade samlingslokaler föreslås Parken Urshult, Konga Folkets Hus och Gibson Auditorium 
(kommunägd). Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter. 

1.8. Kollektivtrafik 

Förändringar ska utredas när fullmäktige tagit ställning till övriga delar i denna utredning. 
Handlingsplan för utveckling av kollektivtrafiken ska tas fram utifrån de övriga verksamhetsförändringar som 
fullmäktige beslutar om i denna utredning. Huvudinriktningen ska vara att göra förändringar inom befintliga 
verksamhets- och kostnadsramar för kollektivtrafiken. 

Sammantaget bedöms de förslagna verksamhetsförändringarna kunna minska kommunens årliga kostnader med 
ca 13 mkr per år. Utredningen föreslår att ca 25% av kostnadsminskningen inom respektive verksamhet används 
till permanenta resurstillskott för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i verksamheten enligt följande: 

• Biblioteksverksamhet- tex upprustning av huvudbibliotek, ökade öppettider, bokbussverksamhet eller 
motsvarande samt digitalisering av folk- och skolbibliotek. 

• Grundskola - utveckling av fritidsgårdsverksamheten (se nedan) 

• Äldreomsorg - utveckling och drift av it-lösningar i äldreomsorgen i syfte att uppnå ökad nytta för 
brukarna och effektivisering för personalen. 

• Idrotts- och badanläggningar - ökat underhåll för idrottshallar och kvarvarande fotbollsplaner. 
• Kostverksamhet- ökad andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompetensutveckling 

och måltidsmiljöer. 
• Fritidsgårdar - öppethållande, innehåll, lokala aktörer och samverkan mellan kommunens olika 

verksamheter för barn och unga. 

• Samlingslokaler - ökat investeringsbidrag för de prioriterade föreningsägda samlingslokalerna. 

Förslaget innebär att totalt ca 3 mkr årligen reserveras för kvalitetsutveckling av verksamheterna. Den totala 
ekonomiska nettoeffekten av utredningens förslag blir således minskade årliga kostnader i resultaträkningen om 
ca 10 mkr per år (13-3 mkr). 

Därutöver ger de föreslagna förändringarna även både kort- och långsiktiga effekter på andra sätt, bland annat 
genom förbättrade förutsättningar för 

• minskad investeringsvolym och amortering av låneskulden genom minskat behov av underhåll och 
investeringar i lokaler och fastigheter på både kort och lång sikt 

• bibehållen eller ökad kvalitet och effektivitet i verksamheterna 
• ekonomiskt utrymme för fortsatt utveckling av verksamheterna för att kunna möta medborgarnas och 

samhällets krav och förväntningar i framtiden 
• ekonomiskt handlingsutrymme för kommunens framtida möjligheter och utmaningar 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Strukturella förändringar i verksamheten 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att genom en fördjupad utredning ta fram åtgärdsförslag 
med inriktning att inom 

• biblioteksverksamhet - ha ett eller högst tre bibliotek 
• grundskola - minska antalet skolor med 1-2 st 
• äldreomsorg - minska antalet äldreboenden med ett äldreboende samt skapa 

större hemtjänstområden 
• idrotts- och badanläggningar - minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids-

och badanläggningar 
• kostverksamhet - minska antalet kök 
• fritidsgårdar - göra en översyn av organisation, antal och driftsformer 
• samlingslokaler - minska bidragen 
• kollektivtrafik - utveckla kollektivtrafiken inom kommunen 

I uppdrags beskrivningen angavs att det är av stor vikt att utredningen genomförs som en 
samlad utredning, då många av verksamheterna ( och kostnaderna) hänger ihop och på
verkar varandra. I utredningsuppdraget angavs vidare att det bör planeras så att politiskt 
beslut om åtgärder kan fattas senast i samband med beslut om budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr I: Genomföra struktu
rella förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verk
samhetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. 

I slutrapporten angavs sammanfattningsvis att de redovisade möjliga åtgärderna inom 
uppdraget bedömdes ha en potential att långsiktigt minska de årliga nettokostnaderna 
med ca 8-14 mkr beroende på åtgärdernas omfattning. Därutöver kan uppnås bl a mins
kade framtida investeringar och kostnader i form av fastighetsunderhåll m.m samt för
bättrade möjligheter till långsiktig god kvalitet och effektivitet i verksamheterna. 

För ytterligare beskrivning av uppdraget och dess bakgrund hänvisas till slutrapporten 
"Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" som presenterades 
2015-02-09. Rapporten finns att läsa på kommunens hemsida. 

Arbetsgång och tillvägagångssätt 
Kommunchefen har via den centrala chefsgruppen fördelat utredningsuppdrag inom 
respektive verksamhetsområde till berörd förvaltningsch~f, som genomfört fördjupad 
utredning för de specifika verksamheterna ur ett verksamhetsperspektiv. De fördjupade 
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utredningarna har sedan återförts till centrala chefsgruppen för analys och framtagande 
av slutligt förslag utifrån ett helhetsperspektiv. De fördjupade utredningarna redovisas 
som bilagor i denna utredning. 

Till grund för chefsgruppens förslag ligger slutrapporten "Hållbar ekonomi - möjliga 
åtgärder" med dess beskrivna bakgrund, behov av åtgärder och strategiska prioritering
ar. Utgångspunkten i arbetet har varit att i möjligaste mån beakta fokusområden och 
strategiska prioriteringar som tagits upp i slutrapporten, som t ex 

• fokus på barn och unga 
• bästa nytta av gjorda investeringar 
• minskade lokalkostnader i form av framtida investeringar och underhåll i syfte 

att skapa utrymme för amortering och framtida handlingsutrymme 
• anpassning av kostnader i verksamheter som har höga kostnader jämfört med 

andra kommuner samt 
• möjliggörande av utrymme för utveckling och kvalitetshöjningar i verksamhet

erna 

Ekonomiska belopp har i utredningen företrädelsevis avrundats till mkr med en decimal. 
Utredningen föreslår ingen exakt tidsplan för genomförande av föreslagna åtgärder, utan 
detta får hanteras successivt i kommande budgetprocesser i takt med respektive förvalt
nings verkställande av de beslut som fullmäktige fattar. 

Bakgrund och fakta 

Befolkningsutveckling 
I slutrapporten konstaterades att den långvariga och historiska befolkningsminskningen 
i kommunen påverkar förutsättningarna för vilken omfattning och kvalitet i verksamhet 
och kommunal service som är möjlig att ha med en långsiktigt hållbar ekonomi. Nuva
rande "infrastruktur" för den kommunala verksamheten och servicen är i många delar 
uppbyggd efter en större befolkning än vad som är fallet idag. För att nå en långsiktigt 
hållbar ekonomi är det därför av stor vikt att ambitionsnivån för verksamheternas om
fattning kan anpassas till befintliga resurser och befolkningsunderlag, vilket innebär att 
strukturella förändringar i verksamheten behöver genomföras. 

Som perspektiv på dessa frågor används ofta de sju socknar/kommundelar som bildade 
Tingsryds kommun vid kommunsammanslagningen 1971, då antalet invånare var 
knappt 15 000 st. Idag är invånarantalet drygt 12 000 invånare. Befolkningsförändring
en mellan åren 1975-2014 i respektive socken samt totalt redovisas i nedanstående ta
bell. 

1975 1980 1990 2000 2010 2014 Förändring Förändring 
1975-2014 2000-2014 

Almundsryd 3005 2998 2809 2501 2301 2231 -774 (-26%) -270 (-11%) 
Linneryd 1350 1345 1255 1199 1081 1009 -341 (-25%) -190 (-16%) 
Södra Sandsjö 1509 1457 1440 1227 1100 1040 -469 (-31%) -187 (-15%) 
Tingsås 3474 3563 3634 3766 3652 3650 +176 (+5%) -116 (-3%) 
Urshult 2407 2318 2203 1959 1784 1830 -577 (-24%) -129 (-7%) 
Väckelsång 1471 1695 1790 1752 1534 1577 +106 (+7%) -175 (-10%) 
Älmeboda 1495 1406 1272 1080 904 861 -634 (-42%) -219 (-20%) 
Summa 14711 14782 14403 13484 12356 12198 -2513 (-17%) -1286 (-10%) 
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Som framgår av tabellen har kommunens invånarantal minskat med ca -2500 invånare 
(17%) sedan 1975. Det kan också konstateras att en förhållandevis stor del av minsk
ningen har skett under senare tid. Minskningen sedan år 2000, d v s under den senaste 
15-årsperioden, uppgår till ca -1300 personer, vilket motsvarar en minskning på -10% 
under denna period. 

Av tabellen framgår vidare att det endast är två av sju socknar/kommundelar som inte 
minskat sin befolkning sedan 1975 (Tingsryd och Väckelsång). De procentuella föränd
ringarna i de olika socknarna/kommundelarna varierar mellan +7% och -42% för denna 
tidsperiod. 

Sett till den senaste 15-årsperioden har befolkningen minskat i samtliga sock
nar/kommundelar. De procentuella förändringarna varierar mellan -3% till -20% för 
denna tidsperiod. 

Kostnads jämförelser 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader jämfört med andra kommuner i 
flera av de kommunala verksamheter som tas upp i denna utredning. Jämförelser från 
slutrapporten sammanfattas nedan. Jämförelsetalen bygger på siffror från 2013 (samma 
som i slutrapporten) och är hämtade från kommun- och landstingsdatabasen (kolada.se). 
Till övervägande del presenteras jämförelsetalen som ranking mellan landets 290 kom
muner. Låga kostnader eller bra värde ger en bra ranking ( d v s från plats 1 och nedåt), 
medan höga kostnader eller dåligt värde ger en dålig ranking (dvs från plats 290 och 
uppåt). Mediankommunen har således plats 145 i rankingen. 

Höga kostnader jämfört med andra kommuner: 

Bibliotek 
Kommunen har en hög kostnad för biblioteksverksamheten (plats 274 i landet år 2013, 
högst i länet). Räknat som antal kommunala bibliotek per 1000 invånare har Tingsryds 
kommun plats 281 i landet, högst i länet. 

Grundskola 
Tingsryds kommun har höga kostnader för grundskolan (plats 232 i riket år 2013, 
tredje högst i länet). Kostnaden är högre än genomsnittet även om hänsyn tas till struk
turella förutsättningar (enligt utjämningssystemet). Lärartätheten varierar på olika sko
lor och totalt sett överstiger den ej rikssnittet. Det är således andra kostnader än perso
nalkostnader som är högre än genomsnittet, bl a lokalkostnader. 

Idrotts- och ftitidsanläggningar 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). 

Kostverksamhet 
Kommunen har höga kostnader för skolmåltider i grundskolan (plats 253 år 2013, 
högst i länet). 
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Kostnader ungefär i nivå med genomsnittet: 

Fritidsgårdsverksamhet 
Kommunens kostnad för fritidsgårdverksamheten ligger i nivå strax under medel i riket 
(plats 137 i riket år 2013, tredje högst i länet). 

Låga kostnader jämfört med andra kommuner: 

Äldreomsorg 
Tingsryds kommun har låga kostnader för äldreomsorg. Kostnaden är totalt sett lägre än 
riksgenomsnittet: Hemtjänst plats 54 i riket år 2013, lägst i länet. Särskilt boende 
(exkl lokalkostnader) plats 135 i riket år 2013, näst högst i länet. Total kostnad för 
äldreomsorg med hänsyn till strukturella förutsättningar (enligt utjämningssystemet) 
plats 62 i riket år 2013, lägst i länet. 

Perspektiv i tre geografiska områden 

I slutrapporten "Hållbar ekonomi - möjliga åtgärder" föreslogs att perspektiv på kom
munal service och verksamhet delas i tre geografiska områden i kommunen (östra, 
västra, mitten) enligt nedan. De geografiska gränserna bör ej vara skarpa och exakt de
finierade, utan bör kunna variera utifrån olika frågor och verksamheter (se de båda 
mindre områdena mellan de tre större områdena) . 

nd~r och nYs!dnd iJr hfimtada frdn Eniro 

• 
' li111"'1,I., 
kiiurniou 

,o 20 Kilometer 

Detta perspektiv har utgjort grund för denna utredning med tillhörande förslag. Följande 
områdesindelning har använts i utredningen: 

Västra: Almundsryds församling (Ryd) och Urshults församling 
Mitten: Tingsås församling (Tingsryd) och Väckelsångs församling 
Östra: Linneryds församling, Älmeboda församling (Rävemåla), Södra Sandsjö försam
ling (Konga). 
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I slutrapporten föreslogs vidare att kommunens ambitionsnivå avseende verksamhetens 
omfattning bör kopplas till perspektivet. Följande ambitionsnivåer föreslogs utifrån vad 
som bedöms långsiktigt ekonomiskt hållbart: 

I respektive område bör finnas: förskola, grundskola F-6, äldreboende, hemtjänst, 
brandstation/värn, samlingslokal, återvinningscentral, fritidsgård, idrottshall, idrottsan
läggning, industrimark, hyresbostäder. 

I kommunen som helhet bör finnas: grundskola åk 7-9, gymnasieskola, simhall, ishall, 
folkbibliotek, medborgarkontor, vuxenutbildning/sfi 

Avstånd och körtider 
Avstånd och körtider (med bil) mellan kommunens större orter redovisas nedan. Av
stånd och körtider är hämtade från eniro.se. 

•
'lönlC"rJ,b 
kmnmnn 

10 20 Kilometer 

Det kan konstateras att avstånd och körtider mellan orter inom föreslagna geografiska 
områden samt till centralorten Tingsryd inte är orimligt långa. Motsvarande körtider till 
delar av den kommunala servicen finns sannolikt i många kommuner och större städer. 

Avstånden i kommunen bedöms således inte på ett avgörande sätt hindra möjligheten 
till en förändrad verksamhetsstruktur i enligt med tankegångarna i denna utredning. 
Eventuella förändringar bör kombineras med en översyn av tillgången till kollektivtra
fik, vilket också ingår i utredningsuppdraget. 
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Nuvarande verksamhetsstruktur sett i tre områden 

I nedanstående tabell ges en översikt över nuvarande struktur i aktuella verksamheter 
utifrån de tre geografiska områdena. I tabellen framgår även befolkningsfördelningen i 
de olika områdena. 

NULÄGE 

Västra Mitten Östra Totalt 
Ryd Tingsryd Linneryd 

Urshult V sång Rävemåla 
Konga 

Antal invånare 197 5 5412 4945 4354 14711 
Antal invånare 2000 4460 5518 3506 13484 

Antal invånare 2014 4061 5227 2910 12198 
Andel% 33% 43% 24% 100% 

- antal inv 6-15 år 426 521 281 1228 
- antal inv 80+ år 348 487 259 1094 

Bibliotek 
Antal folkbibliotek 2 2 3 7 
- varav integrerat skolbibliotek I 3 4 
Antal skolbibliotek 2 3 3 8 

Grundskola 
Antal kommunala grundskolor 2 2 3 7 
-varav F-9 I I 
-varav F-6 2 I I 4 
-varav F-3 2 2 

Äldreomsorg 
Antal äldreboenden 2 2 3 7 
Antal hemtjänstområden 2 2 3 7 

Idrottsanläggningar 
Antal idrottshallar 1 2 1 4 
Antal gymnastiksalar 1 2 3 
Antal gräsplaner bidrag, stor 3 4 4 11 
Antal gräsplaner bidrag, liten 2 1 3 
Antal grusplaner bidrag 2 2 2 6 

Badanläggningar/badplatser 
Antal kommunala badplatser 2 3 3 8 
Antal inomhusbad 1 1 2 
Antal utomhusbad 1 1 

Fritidsgårdar 
Antal fritidsgårdar, kom medverkan 2 
Antal fritidsgårdar ren föreningsdrift 2 2 

Samlingslokaler 
Samlingslokal med bidrag, prio 1 3 3 4 10 
Samlingslokal med bidrag, prio 2 1 4 1 6 
Samlingslokal med bidrag, prio 3 
Samlingslokal, kommunägd större 
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Behov och syfte med strukturella förändringar 

Utifrån beskriven bakgrund och fakta görs bedömningen att strukturella förändringar i 
den kommunala verksamheten kan och bör genomföras i syfte att förbättra förutsätt
ningarna för en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen. 

Behoven av förändringar ska i första hand ses i ett långsiktigt perspektiv för att kom
munen även om 10, 20 och kanske 30 år ska ha förutsättningar för en verksamhet med 
god kvalitet och effektivitet. Dock är inte heller det kortsiktiga perspektivet oviktigt. 

Genom en minskad omfattning av verksamhet och lokaler kan en långsiktig prioritering 
av kvalitet före kvantitet ge förutsättningar för en bibehållen eller förbättrad verksamhet 
i framtiden. Dessutom skapas bättre förutsättningar för att få ekonomiskt utrymme för 
nödvändig utveckling av verksamheterna samt amortering av låneskuld för att skapa 
handlingsutrymme för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. 

Omvänt gäller att om inga förändringar i den nuvarande verksamhetsstrukturen görs så 
blir det sannolikt svårt att på sikt upprätthålla tillräcklig kvalitet både vad gäller verk
samhet och lokaler. Likaså försvåras sannolikt möjligheten att skapa utrymme för ut
veckling och kvalitetshöjningar i framtiden. 

Med en verksamhet som är mer anpassad till nuvarande befolkningsmängd och övriga 
förutsättningar ges en god grund för att långsiktigt bygga en kommun och en verksam
het som är bra och kvalitativ för de invånare som bor här, både på kort och lång sikt. En 
bra verksamhet och en bra kommun skapar attraktivitet i sig, som i sin tur förhopp
ningsvis ger förutsättningar att även i fortsättningen vara en kommun med ca 12 000 
invånare. 

Förslag till åtgärder 

I den följande delen av utredningen följer chefsgruppens förslag till åtgärder och beslut 
inom respektive verksamhetsområde som ingått i utredningsuppdraget. För varje verk
samhetsområde anges en kort beskrivning av bakgrund samt redogörelse för uppdraget 
enligt slutrapporten. Därefter följer förslag till åtgärder, ekonomisk bedömning samt 
kommentar till förslaget. Till varje verksamhetsområde finns en fördjupad utredning, 
vilken redovisas i bilaga. 
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1.1 Bibliotek 

Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunen har en hög kostnad för biblioteksverksamheten (plats 274 i landet år 2013, 
högst i länet). Räknat som antal kommunala bibliotek per 1000 invånare har Tingsryds 
kommun plats 281 i landet, högst i länet. Verksamheten har länge haft en mycket hög 
utlåning (2:a i landet). Antalet besök på biblioteken är dock förhållandevis få. Verk
samheten finns på många orter, anpassning till befolkningsminskningen har ej skett. På 
några orter finns flera bibliotek, t ex tre stycken i Tingsryd (huvudbibliotek, Dackesko
lan, Wasaskolan). Huvudbiblioteket är öppet 47 timmar per vecka, vilket är något högre 
än rikssnittet (44 timmar år 2013). Lägst öppethållande för huvudbibliotek i länet är 16 
timmar och högst är 68 timmar. 

I bibliotekslagen anges att varje kommun ska ha folkbibliotek och att dessa ska vara 
tillgängliga för alla och vara anpassade till användarnas behov. Det finns således inga 
krav på att ha mer än ett folkbibliotek i kommunen. I skollagen och bibliotekslagen 
anges att grundskolan och gymnasieskolan (inklusive grundsärskola och gymnasie
särskola) ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolverkets definition av skolbibliotek tyd
liggör att skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande. 

De senaste årens digitala utveckling påverkar bibliotekens nuvarande och framtida roll 
och förutsättningar. Den nya it-tekniken ger möjlighet till bl a ökad tillgänglighet, in
formationssökning, e-tjänster, e-böcker m.m. på ett helt annat sätt än tidigare. Genom 
utvecklingen av bl a läsplattor och smartphones har en stor del av svenska folkets vanor 
och möjligheter förändrats på senare tid. Användningen av och möjligheterna för digi
tala medier och tjänster förväntas fortsätta öka och utvecklas ytterligare framöver. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att ha en biblioteksorganisation 
med ett eller högst tre folkbibliotek. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

1) Filialbiblioteken avvecklas 
Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till huvudbiblioteket i Tingsryd, vilket inne
bär att filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga 
avvecklas. 

2) Skolbiblioteken förändras och moderniseras 
Samtliga skolbibliotek förutom Dackeskolans avvecklas i dess nuvarande form och er
sätts med moderna, digitaliserade skolbibliotek. Organisationen av skolbiblioteken ses 
över med inriktning att skolbiblioteken ska tillhöra rektorsområdena. 

3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut
veckling avseendet ex upprustning huvudbibliotek (kapitalkostnader), ökade öppettider, 
bokbuss eller motsvarande samt digitalisering. Barn- och utbildningsnämnden får i upp-
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drag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med re
gelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

Ekonomisk bedömning 
Avveckling av filialbiblioteken och förändring av skolbiblioteken bedöms kunna minska de 
årliga kostnaderna med ca -3,3 mkr. 

25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,8 mkr, vilket således föreslås reserveras för kvali
tetsutveckling av verksamheten. 

Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -2,5 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- frigjorda lokalytor i befintliga lokaler, tex Wasaskolan, som i sin tur kan innebära att andra 
lokaler inte behöver skaffas för att möta verksamhetens behov 

Kommentar till förslaget 
Förslaget bedöms ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt bibe
hålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Genom färre antal bibliotek ges ekono
miskt utrymme för möjligheten att tex rusta upp och modernisera huvudbiblioteket, öka 
öppethållandet under morgon, kväll och helger samt anpassa verksamheten, inklusive 
skolbiblioteken, till modern it-teknik och användarnas framtida behov. 

Omvänt gäller att om strukturella förändringar inte genomförs så kommer det sannolikt 
på sikt bli svårt att upprätthålla nuvarande kvalitet och möjligheten till att utveckla 
verksamheten genom t ex upprustning av huvudbibliotek och modernise
ring/digitalisering av verksamheten försvåras avsevärt. 

Förslaget innebär vidare en lägre kostnadsnivå för verksamheten jämfört med idag. Nu
varande verksamhetsstruktur innebär en kostnadsnivå som är mycket hög i förhållande 
till andra kommuner och som är svår att motivera utifrån kommunens ekonomiska läge 
på både kort och lång sikt. 

Avvecklingen av filialbiblioteken innebär att flertalet invånare får längre avstånd till 
närmaste fysiska bibliotek och att berörda orter mister en del av den kommunala service 
man har på orten idag. Genom utveckling av t ex bokbussverksamhet för både allmän
heten och skolbiblioteken samt ökad tillgänglighet via digitala medier torde dock god 
tillgänglighet kunna uppnås ändå. Dessutom bedöms de geografiska avstånden till hu
vudbiblioteket inte vara orimliga. Förändringarna bedöms inte på ett avgörande sätt på
verka orternas attraktivitet. 

Moderniseringen av skolbiblioteken innebär att samtliga skolor ska ha digitala skol
bibliotek med olika digitala medier kompletterade med begränsade fysiska bibliotek 
eller boklådor. Förändringen syftar bl a till att stärka skolbibliotekens roll som en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med fokus på eleverna och deras språkliga träning. 
Genom att möjliggöra utveckling av mer digitala skolbibliotek behöver stödjande av 
elevernas lärande inte begränsas till ett särskilt rum med böcker, utan kan istället pågå 
överallt i skolan där eleven befinner sig. Dessutom kan tillgänglighet ges i princip dyg
net runt istället för som idag på avgränsade tider. Som en följd av skolbibliotekens upp-
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gift att vara en del av skolans pedagogiska verksamhet ter det sig naturligt att den per
sonal som arbetar med skolbiblioteken också är en del av skolans personal och har rek
tor som chef. 

Avvecklingen de integrerade folk- och skolbiblioteken bedöms vidare stärka elevernas 
trygghet och säkerhet. Många upplever idag en ökad oro för att det kan ske indicidenter 
på våra skolor och kan det vara olämpligt att det finns institutioner för allmänheten inne 
i skalarna. Skolorna ska ur den aspekten inte vara en allmän plats dit alla har tillträde. 

Förslaget innebär vidare att behovet av lokalytor för verksamheten minskar. I några fall 
uppstår frigjorda lokalytor inne på skolorna. För dessa finns sannolikt andra behov inom 
skolverksamheten, tex viss yta för digitala skolbibliotek eller annan undervis
ning/skolverksamhet. I Ryd, Urshult och Rävemåla frigörs externt förhyrd lokalyta, för 
vilka uppsägning av hyresavtal bör ske. Detta innebär att lokaler frigörs för t ex närings
liv och föreningsliv. I den mån kommunen kvarstår med tomma lokaler under avtalsti
den bör inflyttning av annan verksamhet övervägas som tillfällig eller permanent lös
ning. I Rävemåla har kommunen ett ansvar för lokalen även efter avtalstidens utgång. 
En permanent lösning med antingen kommunal verksamhet (tex fritidsgård, undervis
ning) eller extern verksamhet (näringsliv, föreningsliv) bör eftersträvas. 

Den fördjupade utredningen har, i enlighet med utredningsuppdraget, beaktat alternati
ven ett eller tre folkbibliotek. Efter övervägande har centrala chefsgruppen beslutat att 
förorda alternativet med ett folkbibliotek. 

Ansvaret för biblioteksverksamheten, såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken, ligger 
hos Barn- och utbildningsnämnden, som också därmed får ansvaret för att verkställa 
föreslagna förändringar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga A. 
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1.2 Grundskola 

Kort beskrivning av bakgrund 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för grundskolan (plats 232 i riket 
år 2013, tredje högst i länet). Kostnaden är högre än genomsnittet även om hänsyn tas 
till strukturella förutsättningar ( enligt utjämningssystemet). Lärartätheten varierar på 
olika skolor och totalt sett överstiger den ej rikssnittet. Det är således andra kostnader än 
personalkostnader som är högre än genomsnittet, bl a lokalkostnader. 

Antalet invånare i grundskoleåldern har minskat kraftigt under de senaste 10-15 åren. 
År 2000 var det ca 1600 invånare 7-15 år, år 2014 hade samma åldersgrupper minskat 
till ca 1100 invånare. Befolkningsprognosen visar nu en stabilisering av antalet invånare 
i grundskoleåldern, d v s det kommer totalt sett vara relativt oförändrat antal invånare i 
dessa åldersgrupper framöver. 

Beslut om förändrad skolorganisation har fattats vid två tillfällen under de senaste två 
mandatperioderna (år 2009 och 2012). Besluten har lett till avveckling av dels högstadie 
åk 7-9 i Ryd och dels mellanstadie åk 4-6 i Konga och Rävemåla. 

Aktuella årskurser samt antalet elever i de kommunala skolorna visas i nedanstående 
tabell. Elevantalet är avläst 2015-10-15. 

Ort Antal elever årskurs 
F-3 4-6 7-9 Totalt 

Tingsryd 166 151 290 607 
Ryd 97 76 173 
Urshult 81 47 128 
Väckelsång 66 57 123 
Linneryd 40 47 87 
Rävemåla 23 23 
Konga 40 40 
Summa 513 378 290 1181 

Från och med den 1 juli 2015 måste lärare som ska undervisa och sätta betyg ha en lä
rarlegitimation. Syftet med regelverket är att stärka elevernas rättssäkerhet och höja 
kvaliteten på undervisningen. 

Det har på senare tid blivit svårare att rekrytera lärare och idag går utvecklingen mot att 
läraryrket kommer att bli ett bristyrke. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska skolorganisationen 
med 1-2 skolor. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

I) F-3-skolorna avvecklas 
Kommunens två F-3-skolor i Rävemåla och Konga avvecklas och eleverna hänvisas till 
Linneryd och Tingsryd. 
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2) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i .fritidsgårdsverksam
heten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut
veckling av fritidsgårdsverksamhet för barn i grundskoleåldern i kommunen (se pkt 1.6 
i utredningen). 

Ekonomisk bedömning 
Verksamhetens årliga kostnader bedöms minska med -1,0 mkr avseende skolan i Rävemåla och 
-0,9 mkr avseende skolan i Konga, dvs totalt -1,9 mkr vid avveckling av de båda F-3-
skolorna. 

Kostnadsminskningen består i stort sett uteslutande av lokal- och städkostnader. För fullt ge
nomslag av minskade lokalkostnader krävs att annan användning hittas för lokalerna externt 
eller internt (så att annan lokalyta och kostnad frigörs). 

25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,5 mkr, vilket således föreslås tillföras fritids
gårdsverksamheten. 

Sammantagen årlig kostnadsminslming bedöms således till -1,4 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- mottagningsköket på skolan i Rävemåla avvecklas (se pkt 1.5) 
- uteblivet behov av framtida underhåll av i första hand skola och kök i Rävemåla 
- frigjord lokalyta i Konga Allhus vilket kan leda till att annan lokalyta på sikt kan frigöras 
- minskat behov och kostnader för gymnastiksal och skolbibliotek (se pkt 1.4 resp 1.1 ). 

Kommentar till förslaget 
Förslaget bedöms ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt bibe
hålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Det är i första hand rekryteringssvårighet
er för lärare, elevernas lärsituation och sociala situation samt lärarnas arbetsmiljö som 
motiverar föreslagna förändringar. Ekonomin är således i det här fallet endast ett motiv i 
andra hand. Dock är de ekonomiska effekterna, inklusive de tillkommande ekonomiska 
effekterna såsom t ex minskat behov av kök, skolbibliotek och framtida fastighetsun
derhåll, inte oviktiga. 

En stor nackdel med små skolor, där lärare får arbeta väldigt ensamt, är att det är myck
et svårt att rekrytera lärare till dem. Det kommer generellt att bli allt svårare att rekry
tera lärare och vi kan hamna i en situation där vi inte får behöriga lärare till våra små 
skolor. Detta i sin tur leder till att vi då inte längre kan upprätthålla kvaliteten i under
visningen. Redan under hösten 2015 har vi befunnit oss i ett liknande läge när det gäller 
Örmoskolan i Konga. 

För eleverna är det ingen bra situation att det är så få elever, varken ur social synpunkt 
att ha så få kamrater eller från ett lärarandeperspektiv att de är så få. Nedläggningen av 
skolorna i Konga och Rävemåla innebär också färre skolbyten för eleverna under deras 
grundskoletid. Även för den lärare som har huvudansvaret för undervisningen är det 
ingen bra arbetsmiljö att behöva vara så ensam på den lilla skolan med begränsade möj
ligheter till kontakt med andra kolleger. Dagens skola förutsätter mycket mer samver
kan mellan lärarna än vad skolan gjorde förr i tiden när läraryrket mer var ett ensamar-
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bete. Det är således inte i första hand ekonomiskt motiverat att lägga ner kommunens F-
3-skolor utan en kvalitetsfråga. Denna förändring ger en bättre lär- och kamratsituation 
för elever och en bättre arbetsmiljö för lärare. 

Förslaget innebär vidare att F-6-skolan i Linneryd storleksmässigt kommer att bli helt 
jämförbar med de andra F-6-skolorna i kommunen. Det innebär att kommunen kommer 
att ha fyra jämnstora F-6-skolor i Ryd, Urshult, Väckelsång och Linneryd. Detta ger en 
jämn och bra skolorganisation inom kommunen. Det blir också en jämnare fördelning 
av antalet skolor utifrån antalet invånare i aktuella åldersgrupper sett i de tre geografiska 
områdena. 

Förslaget innebär att eleverna från Konga och Rävemåla får åka skolskjuts i större ut
sträckning än idag och att de därigenom får längre skoldagar. För samhällena Konga 
och Rävemåla kan attraktiviteten för bosättning påverkas negativt. Efter övervägande 
har dock vikten av att kunna säkerställa kvaliteten i verksamheten bedömts överstiga 
dessa nackdelar, d v s elevernas resultat är viktigare än skolans placering. Det kan också 
konstateras att samtliga samhällen/socknar i kommunen har haft minskande befolk
ningstal under lång tid trots att skolor funnits på orterna. Tillgång till skola på orten, 
liksom skolans kvalitet, är sannolikt enbart två av många fler olika faktorer som till
sammans påverkar en orts attraktivitet. 

De direkta ekonomiska effekterna av förändringarna består i stort sett uteslutande av 
lokal- och städkostnader. För fullt genomslag av minskade lokalkostnader krävs att an
nan användning hittas för lokalerna externt eller internt (så att annan lokalyta och kost
nad frigörs). Möjliga alternativ för skolan i Rävemåla är försäljning eller rivning. I 
Konga kan kanske annan användning för lokalerna hittas på sikt, t ex utökat äldrebo
ende, som i sin tur kan frigöra andra lokalytor och kostnader inom kommunen. Försla
get innebär också att mottagningsköket i Rävemålaskolan kan avvecklas, minskade be
hov av skolbibliotek och lokaler för idrottsundervisning/gymnastiksal, vilket ger ytterli
gare direkta ekonomiska effekter. Dessa konsekvenser tas upp i andra delar av utredning 
(se pkt 1.5 respektive 1.4). 

Andra ekonomiska effekter som uppnås är att framtida underhåll och investeringar för 
skolan och köket i Rävemåla uteblir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring 
minskade investeringar, underhåll och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler ger 
på sikt bättre förutsättningar att hålla kvarvarande fastigheter i ett bra skick. Färre men 
större skolor ger även bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet, tex 
genom minskat behov av personalens resor mellan arbetsställena, vilket bl a ger ökad 
närvarotid på befintliga skolor. 

25% av kostnadsminskningen föreslås reserveras för kvalitetsutveckling av fritidsgårds
verksamheten (se pkt 1.6 i utredningen). Förslaget stödjer slutrapportens fokusområde 
barn och unga. 

Ansvaret för skolverksamheten ligger hos Barn- och utbildningsnämnden, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga B. 
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1.3 Äldreomsorg 

Kort beskrivning av bakgrund 
Tingsryds kommun har förhållandevis låga kostnader för äldreomsorgen. Kostnaden är 
totalt sett lägre än riksgenomsnittet: hemtjänst plats 54 i riket år 2013, lägst i länet. Sär
skilt boende (exkl lokalkostnader) plats 135 i riket år 2013, näst högst i länet. Total 
kostnad för äldreomsorg med hänsyn till strukturella förutsättningar ( enligt utjämnings
systemet) plats 62 i riket år 2013, lägst i länet. 

Kommunen har idag sju äldreboenden med totalt 204 platser, varav 194 särskilt boende 
och 10 korttid/växel vård. Detta innebär att kommunen har fler antal platser i särskilt 
boende än andra jämförbara kommuner (räknat på antal invånare 80 år och äldre). Utö
ver de 204 platserna finns ytterligare 10 potentiella platser som ännu ej tagits i bruk i 
det nybyggda äldreboendet Örnen i Tingsryd. Under de senaste fem åren har det i ge
nomsnitt varit 7,5 lediga platser i särskilt boende. Kommunens kostnad för en plats på 
särskilt boende är ca 0,6 mkr per år. 

Standarden på boendena är generellt sett god, men något eller några av dem bedöms ha 
behov av renovering inom den närmaste tiden. 

Antalet invånare i kommunen som är 80 år och äldre är ca 1100 st. Antalet beräknas 
vara oförändrat under de närmaste åren fram till år 2022. Därefter kommer en successiv 
ökning att ske med ca 20 personer/år för att år 2038 vara ca 1400 personer. 

Hemtjänsten är idag organiserad i sju områden i anslutning till varje ort/äldreboende. 
Den långsiktiga trenden är fler bor kvar längre hemma med hemtjänst och att hem
tjänstverksamheten därför ökar i förhållande till särskilt boende. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet äldreboenden 
med ett äldreboende samt organisera hemtjänsten i färre och större områden. Utredning
en ska även beröra möjligheten att långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i kom
munen. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

I) Antalet platser i särskilt boende minskas 
Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på 
äldreboende Örnen ( + 10 platser) tas i bruk. Innebär en sammanlagd minskning av ett 
äldreboende och 12 platser i särskilt boende. 

2) Hemtjänsten organiseras i tre områden 
Organisationen för hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden. 

3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut
veckling avseende utveckling och drift av it-lösningar i äldreomsorgen i syfte att uppnå 
ökad brukarnytta samt effektivisering för personalen. Socialnämnden får i uppdrag att 
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fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbunden 
återrapportering till kommunstyrelsen. 

4) Inriktning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras till tre eller fyra större 
äldreboenden i kommunen. 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till plan för hur kommunens särskilda 
boenden senast år 2030 kan koncentreras till tre eller fyra äldreboenden. Planen ska 
överväga möjligheten till trygghetsboenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol
haga i Väckelsång i ett tidigt skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 

Ekonomisk bedömning 
Avveckling av Lindegården bedöms ge en årlig kostnadsminskning om -9,0 mkr netto, medan 
ibruktagande av resterande platser på Örnen bedöms ha en årlig kostnad om +3,5 mkr netto. 
Minskningen av antalet platser i särskilt boende bedöms ge en ökning i hemtjänst om ca 5 per
soner, vilket motsvarar en årlig kostnad om+ 1,3 mkr netto. Sammantaget ger således föreslagna 
förändringar i särskilt boende (pkt 1) en årlig kostnadsminskning om ca -4,2 mkr. 

Organiseringen av hemtjänsten i tre områden (pkt 2) bedöms kunna ge en effektivisering om 
2,5% av kostnaderna för hemtjänsten, vilket motsvarar ca -0,8 mkr. 

25% av kostnadsminskningen (pkt 3) motsvarar ca 1,2 mkr, vilket föreslås reserveras för kvali
tetsutveckling inom verksamheten. 

Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -3,8 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- produktionsköket på Lindegården avvecklas (se pkt 1.5) 
- minskat eller uteblivet behov av framtida underhåll av fastigheten Lindegården 

Kommentar till förslaget 
Utredningen har visat att det är rimligt att minska antalet platser i särskilt boende genom 
att avveckla ett äldreboende. Statistik visar att Tingsryds kommun idag har 24 särskilda 
boendeplatser mer än snittet i riket (räknat på antal invånare 80 år och äldre). I genom
snitt har 7 ,5 platser varit lediga under de senaste fem åren. Därutöver finns idag 10 plat
ser på nybyggda äldreboendet Örnen som ännu inte tagits i bruk. Förslaget innebär en 
minskning av 12 platser, vilket innebär att kommunen fortfarande kommer att ha fler 
särskilt boendeplatser än genomsnittet i riket. Förslaget innebär vidare att antalet platser 
anpassas till behovet och att kostsamma, tomma platser kan undvikas på ett bättre sätt 
än idag. 

Utredningen har i första hand fokuserat på äldreboendena i Linneryd och Väckelsång. 
Detta beror på för Lindegårdens del att fastigheten har förhållandevis gammal standard 
med påföljande stora renoveringsbehov, medan det för Väckelsångs del beror på geo
grafiskt läge och att fastigheten är förhållandevis enkel att ställa om till vanliga bostads
lägenheter. Efter överväganden har slutsatsen blivit att Lindegården är mest lämplig att 
avveckla i det här skedet. 

Utredningen har även belyst frågan om det är möjligt att avveckla både Lindegården 
och Solhaga. Detta har bedömts som ej möjligt vid samma tillfälle, eftersom det skulle 
innebära en alltför kraftig minskning av antalet platser i särskilt boende. En ytterligare 
minskning av antalet platser i särskilt boende genom avveckling av ytterligare äldrebo
ende förutsätter bl a tillgång till trygghetsboende samt eventuellt tillskapande av ytterli
gare platser för särskilt boende vid något av de kvarvarande äldreboendena. 
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Avvecklingen av Lindegården i Linneryd innebär att kommunen kommer att ha sex 
äldreboenden, varav två i varje område Västra-Mitten-Östra. Detta ger en bättre balans 
än tidigare avseende antalet äldreboenden i förhållande till antalet invånare i respektive 
område. Förslaget innebär vidare att ibruktagande av resterande 10 platser på äldrebo
endet Örnen möjliggörs. Detta ligger i linje med slutrapporten Hållbar ekonomi:s reso
nemang kring bästa nytta av gjorda investeringar. 

Förslaget bedöms sammantaget ge förbättrade och nödvändiga förutsättningar för att 
långsiktigt bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheten. Genom föreslagna åter
förda medel för kvalitetsutveckling ges möjlighet och ekonomiskt utrymme för verk
samheten att arbeta med nödvändig utveckling av it-lösningar i äldreomsorgen, vilket är 
av stor vikt för att i framtiden klara både krav och förväntningar från brukare och anhö
riga samt att även i framtiden kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Som ex
empel kan nämnas mobila dokumentationslösningar, digitala lösningar för trygghet och 
service samt mobila lösningar för rehabilitering och planering. Omvänt gäller att om 
strukturella förändringar inte genomförs så kommer det sannolikt på sikt bli svårt att 
upprätthålla nuvarande kvalitet och möjligheten till ekonomiskt utrymme att utveckla 
verksamheten genom denna form av it-lösningar försvåras avsevärt. 

Förslaget innebär vidare att framtida underhåll och investeringar för Lindegården ute
blir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring minskade investeringar, underhåll 
och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler ger på sikt bättre förutsättningar att 
hålla kvarvarande fastigheter i ett bra skick. Möjlig framtida hantering av fastigheten 
Lindegården ärt ex verksamhet i egen regi inom individ- och familjeomsorgen, bostä
der eller försäljning. 

Den förändrade organisationen för hemtjänsten bedöms kunna ge effektiviseringar i 
verksamheten. Med större områden: 

• kan personaltid effektivare användas för smarta logistiska lösningar vilket ger 
bästa möjliga körtid. 

• är bemanningen mindre sårbar mot svängningar i antal ärenden och vårdtyngd 
• kan fler personal täcka för varandra och därmed kan behovet av extra personal 

minska. 

För att uppnå långsiktig effektivitet och därmed ge förutsättningar att långsiktigt kunna 
upprätta hålla kvaliteteten i verksamheten samt ge utrymme för fortsatt utveckling bör 
antalet äldreboenden på sikt minskas till tre eller fyra stycken. Större boende möjliggör 
en kostnadseffektivare verksamhet. För detta krävs dock investeringar på kvarvarande 
boenden. Huruvida detta är ekonomiskt möjligt och lämpligt eller inte bör utredas vi
dare och därför föreslås ett utredningsuppdrag till kommunchefen för detta. För att 
kunna minska antalet boenden och platser ytterligare måste sannolikt trygghetsboenden 
skapas, vilket även det sannolikt kräver investeringar, åtminstone om de ska uppföras i 
kommunal regi. Äldreboendet i Väckelsång ter sig lämpligt för bostäder i någon form 
och bör därför ha hög prioritet i utredningen. 

Ansvaret för äldreomsorgen ligger hos Socialnämnden, som också därmed får ansvaret 
för att verkställa föreslagna förändringar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga C. 
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1.4 Idrotts- och badanläggningar 

Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). Anpassning till minskad befolkning och minskade barn- och ung
domskullar har inte skett fullt ut. Beläggningen på idrottshallar, gymnastiksalar och 
idrottsanläggningar har minskat och är totalt sett låg. Generellt sett finns mycket ytor i 
förhållande till antalet aktiva. Kommunen har 3 badanläggningar, 8 kommunala bad
platser, 20 fotbollsplaner med varierande underlag och storlek, 4 idrottshallar (varav 3 
egenägda) och 3 egenägda gymnastiksalar. 

Drift av anläggningarna sker i huvudsak av föreningar med driftsbidrag från kommunen. 
Därtill kommer underhålls- och investeringsbidrag. Flera föreningar har aviserat svårig
heter att få driften att gå runt ekonomiskt med dagens bidragsnivåer. Det har även blivit 
svårare att engagera ideella krafter för driften av anläggningarna. Idrottshallar och gym
nastiksalar sköts i huvudsak av kommunen och har löpande underhålls- och investe
ringsbehov som inte alltid kunnat uppfyllas. Kommunen står för större investeringar 
även för badanläggningarna. 

Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av föreningar för att kunna bedriva verksamhet 
finns på några håll, t ex inom fotbollen. Behovet av samverkan för att kunna bedriva 
verksamhet med god kvalitet både på barn-, ungdoms- och vuxensidan bedöms vara 
fortsatt stort inom kommunen. 

Som möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet redovisades i slutrapporten minskning av 
antal och ytor för idrotts- och fritidsanläggningar samt badanläggningar som en anpass
ning till den förändrade demografin. Koncentration till mindre ytor och färre anlägg
ningar ger möjlighet till minskade driftskostnader och minskade framtida underhåll och 
investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökad kvalitet och underhåll för 
kvarvarande ytor och anläggningar. Behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har en 
nära koppling till skolorganisationen. Dialog bör föras med föreningarna avseende lång
siktiga förutsättningar som t ex befolkningsunderlag, samverkan samt drift och investe
ringar för anläggningarna. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska ytor och antal avse
ende idrotts-, fritids- och badanläggningar. 

Anläggningar för häst-, skytte-, fiske- och motoranläggningar samt bowlinghall, ishall, 
Bollhallen i Tingsryd samt Fridafors fritidscenter har inte ingått i uppdraget. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 
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1) Kommunens badanläggn.ingar (med bassäng) koncentreras till en inomhusanlägg
ning och en utomhusanläggning. 
Förslaget innebär att inomhusbadet i Tingsryd (Kaskad) och utomhusbadet i Konga 
(Örmobadet) behålls, medan inomhusbadet i Linneryd (Linneryds badhus) avvecklas. 

2) Gymnastiksal i ort med skola ska finnas kvar om det kan motiveras av sammanvägd 
bedömning utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. 
Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna i de orter det finns skola (Linneryd och 
Urshult enligt förslaget) överförs i sin helhet till Barn- och utbildningsförvaltning
en/nämnden, som i takt med att underhållsbehoven behöver genomföras, inom befintlig 
budgetram, har att ta ställning till om gymnastiksalarna ska avvecklas eller om under
håll ska genomföras med finansiering genom besparingar i skolverksamheten. 

3) Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte behövs för annan 
kommunal verksamhet 
Vid en avveckling av skolan i Konga bör även gymnastiksalen avvecklas. Dock behöver 
omklädningsrum m.m. sannolikt finnas kvar för utomhusbadet, om inte annan lokal 
ordnas för detta. 

4) Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram regelverk och handlingsplan efter dialog och 
samråd med befintliga föreningar. 

5) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut
veckling genom ökat underhåll av idrottshallar och fotbollsanläggningar utomhus. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser 
och givet ändamål. 

Ekonomisk bedömning 
Avveckling av Linneryds badhus bedöms ge en årlig kostnadsminskning om ca -0,2 mkr. 

Kostnadsminskningen för avveckling av gymnastiksal i Konga är oviss, då kostnaderna idag 
samredovisas med utomhusbadet. Uppskattningsvis bedöms en möjlig årlig kostnadsminskning 
till ca -0,1 mkr. 

Minskning av antalet bidragsberättigade fotbollsplaner bedöms ge en årlig kostnadsminskning 
om ca-0,2 mkr. 

25% av årlig kostnadsminskning motsvarar drygt 0,1 mkr, vilket föreslås fördelas lika mellan 
ökat underhåll av idrottshallar och kvarvarande fotbollsplaner. 

Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -0,4 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- uteblivet underhåll av badhuset i Linneryd 
- minskade behov av framtida investeringar och underhåll av fotbollsplaner samt gymnastiksal i 
Konga 
- förbättrad ekonomisk styrning vid ställningstagande till framtida underhåll av gymnastiksalar 
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Kommentar till förslaget 

Kommunala badplatser (8 st) bör bibehållas, vilket motiveras av de relativt låga kost
naderna samt värdet av detta för både kommuninvånare och besökare. Möjligheten till 
bad är viktigt för vattenvana och simkunnighet för både barn och vuxna. 

För badanläggningar med bassäng bör koncentration ske till en inomhusanläggning 
och en utomhusanläggning. För bad inomhus finns en väl fungerande anläggning i Vat
tenpalatset Kaskad centralt placerad i kommunen som kan täcka behovet för hela kom
munen. För att även kunna erbjuda utomhusbad i bassäng har övervägningen gjorts att 
tillgång till Örmobadet i Konga kan motiveras. Däremot görs bedömning att Linneryds 
badhus bör avvecklas, vilket bland annat motiveras av föreliggande underhållsbehov av 
fastigheten. Det är svårt att i en kommun av Tingsryds storlek ur ett ekonomiskt per
spektiv kunna motivera två badanläggningar inomhus. Behovet för simundervisning 
m.m. kan tillgodoses genom badanläggningen i Tingsryd. Enligt bedömning från Tings
rydsbostäder, som förvaltar kommunens fastigheter, finns i Linneryds badhus behov av 
ny ventilation, ny reningsanläggning och teknisk anläggning samt genomgång av bygg
nadens klimatskal såsom tak, fönster, väggar till en sammanlagd uppskattad kostnad om 
ca 3 mkr. 

För idrottshallarna i Tingsryd, Väckelsång, Ryd och Rävemåla görs bedömningen att 
dessa bör behållas. Idrottshallarna fyller en viktig funktion för föreningsliv och skola 
och är geografiskt sett bra placerade utifrån områdesperspektivet och befolkningsför
delningen. Upprustning/höjd standard för idrottshallarna bör prioriteras, men finansie
ring för detta saknas dock i dagsläget. 

För gymnastiksalarna i Linneryd, Urshult och Konga har en djupare analys gjorts. Uti
från ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är det tydligt att gymnastiksalarna borde av
vecklas, dels utifrån att mycket stora underhållsbehov finns (12-13 mkr) och dels utifrån 
det mycket låga nyttjandet (8-20 timmar per vecka). Genom avveckling av gymnastiksa
larna skulle framtida utrymme för upprustning och standardhöjning av idrottshallarna 
kunna skapas. Behov från både allmänhet, föreningsliv och skola skulle sannolikt i till
räcklig grad kunna tillgodoses i idrottshallarna istället. Därmed skulle även underlaget 
för nyttjandet av samtliga idrottshallar gagnas, t ex i Rävemåla, vars skola avvecklas 
enligt förslaget i denna utredning. 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens perspektiv skulle dock en avveckling av 
gymnastiksalarna på de orter som har skola vara mycket negativt för skolverksamheten, 
då det förutsätter busstransport för idrottsundervisningen. För eleverna i Linnerydssko
lan skulle idrottsundervisningen ske i idrottshallen i Rävemåla och för eleverna i Urs
hult skulle den ske i idrottshallen i Ryd. Som nackdelar redovisas bl a längre skoldagar, 
mer tid i bussar för eleverna, komplex schemaläggning, försämrad arbetsmiljö för lärar
na samt ökade transporter och transportkostnader. 

Om bedömda underhållsbehov för gymnastiksalarna i orter med skola enligt utredning
ens förslag (Linneryd och Urshult, totalt ca 12 mkr) genomförs så genereras ca 0,8 mkr i 
ökade årliga kostnader i form av avskrivningar och ränta. Den nuvarande sammanlagda 
årliga kostnaden för dessa båda gymnastiksalar är ca 0,3 mkr. Om man till detta lägger 
de framtida ökade kostnaderna om 0,8 mkr per år för underhåll, renovering eller ny
byggnad kommer den årliga kostnaden således att bli ca 1, 1 mkr. Transportkostnaden 
för Linneryd (till Rävemåla) och Urshult (till Ryd) skulle uppgå till ca 0,5 mkr per år 
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om all idrottsundervisning sker i idrottshallarna. Om man antar att t ex 25% av idrotts
undervisningen kan ske lokalt, tex genom utegympa eller i annan lokal i skolan, skulle 
transporterna och därmed kostnaden sannolikt kunna minska i motsvarande grad, dvs 
bli knappt 0,4 mkr istället. 

Efter övervägande bedömer chefsgruppen att gymnastiksal i ort med skola ska finnas 
kvar om det kan motiveras av sammanvägd bedömning utifrån verksamhetsmässiga och 
ekonomiska perspektiv. Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna i de orter det 
finns skola (Linneryd och Urshult enligt förslaget) överförs i sin helhet till Barn- och 
utbildningsförvaltningen/nämnden, som i takt med att underhållsbehoven behöver ge
nomföras, inom befintlig budgetram, har att ta ställning till om gymnastiksalarna ska 
avvecklas eller om underhåll ska genomföras med finansiering genom besparingar i 
skolverksamheten. Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte be
hövs för annan kommunal verksamhet. Enligt förslag i hållbar ekonomi ska skolan i 
Konga avvecklas och då bör även gymnastiksalen avvecklas, med motivet att nyttjandet 
i så fall sannolikt blir ytterst litet. Dock behöver omklädningsrum m.m. sannolikt finnas 
kvar för utomhusbadet, om inte annan lokal kan ordnas för detta. 

Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner bör halveras som en anpassning till minskade 
barn- och ungdomskullar och befolkningsunderlag. Genom minskad omfattning av pla
ner förbättras förutsättningarna för att långsiktigt kunna hålla kvarvarande planer med 
tillhörande anläggningar i ett fullgott skick. Regelverk för bidrag samt en handlingsplan 
bör tas fram efter dialog och samråd med befintliga föreningar. 

Sammantaget kan konstateras att föreslagna förändringar skapar ett förhållandevis litet 
utrymme för resurstillskott för underhåll och utveckling av kvarvarande anläggningar. 
Därmed kommer det sannolikt även fortsättningsvis bli en utmaning att hålla anlägg
ningarna i ett tillräckligt bra skick. 

Ansvaret för idrotts- och badanläggningar ligger hos Kommunstyrelsen, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. Samordning och samver
kan med Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning behövs i flera delar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga D. 
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1.5 Kostverksamhet 

Kort beskrivning av bakgrund 
Den samlade kostverksamheten kostar ca 35 mkr per år. I verksamheten finns 9 st till
lagningskök, varav två i skolor och sju i äldreboenden. Därutöver finns 11 st mottag
ningskök på skolor och förskolor. Några förskolor äter sin lunch i anslutning till respek
tive tillagningskök. Totalt tillagas ca 2500 lunchportioner per dag. Utöver lunchportion
er produceras även frukost, mellanmål, kvällsmat, fika etc. 

Utifrån tillgänglig statistik kan konstateras att kommunen har en hög kostnad för mål
tider i grundskolan (kr/elev): plats 253 i landet år 2013, näst högst i länet. Kostnaden för 
måltider i den kommunala gymnasieskolan ligger på plats 198 år 2013, mitten av länet. 
Motsvarande statistik för äldreomsorgen har ej kunnat hittas. 

Varje kök genererar fasta driftskostnader, underhållskostnader och investeringar, vilka 
kan minska om antalet kök kan bli färre. Kostorganisationen och antalet kök är bero
ende av organisation inom skola och omsorg. En minskning av antalet kök hör således 
nära samman med eventuella strukturförändringar inom dessa områden. Köket på äldre
boendet Örnen i Tingsryd är det nyaste köket och har både en viss överkapacitet och 
den modernaste utrustningen. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska antalet kök. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

1) Kostorganisationen minskas med ett tillagningskök och ett mottagningskök till följd 
av förändringar inom skola och äldreboende. 
Tillagningsköket på äldreboendet Lindegården i Linneryd samt mottagningsköket på 
skolan i Rävemåla avvecklas. Mat till Linnerydsskolan produceras i köket på äldrebo
endet Örnen i Tingsryd och transporteras till mottagningsköket i Linnerydsskolan. 

2) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för kvalitetsut
veckling genom höjd andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompe
tensutveckling och måltidsmiljöer. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fast
ställa mål och handlingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbun
den återrapportering till kommunstyrelsen. 

3) Inriktning att utreda och överväga ytterligare förändringar inom kostverksamheten 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda, överväga och eventuellt genomföra 
ytterligare förändringar inom kostverksamheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffek
tiv verksamhet utifrån antalet tillagnings- respektive mottagningskök. Utredningen ska 
utgå ifrån oförändrade tillagningssätt jämfört med idag. 
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Ekonomisk bedömning 
Avveckling av tillagningsköket på Lindegården i Linneryd och mottagningsköket i Rävemåla 
skola (pkt 1) bedöms kunna ge en sammanlagd årlig kostnadsminskning om ca -2,1 mkr. 
Ökade kostnader för transporter samt kostnader för viss ombyggnad/komplettering av mottag
ningsköket i Linnerydsskolan har beaktats i beräkningen. 

25% av kostnadsminskningen (pkt 2) motsvarar ca 0,5 mkr, vilket föreslås reserveras för kvali
tetsutveckling inom verksamheten. 

Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto -1,6 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- uteblivet behov av framtida underhåll och upprustning av de båda köken som avvecklas 
- bättre nyttjande/effektivitet för nybyggda köket i äldreboendet Örnen i Tingsryd (bästa nytta 
av gjorda investeringar). 
- frigjorda lokalytor och möjlighet att flytta eventuell utrustning i bra skick till övriga kök 

Kommentar till förslaget 
Förslaget avseende köken är en direkt följd av förslagen för skola och äldreboende. Till
lagningsköket på Konga Allhus bedöms behöva finnas kvar trots förslag om att av
veckla F-3-skolan i Konga, eftersom allhusets kök även förser äldreboende och hem
tjänst med måltider. 

Förslaget innebär ökade transporter, vilket påverkar miljöperspektivet negativt. Den 
direkta kostnaden för transporterna har vägts in i den ekonomiska bedömningen. 

Förslaget innebär vidare att framtida underhåll och upprustning av de båda köken som 
avvecklas uteblir, vilket bidrar till slutrapportens resonemang kring minskade investe
ringar, underhåll och låneskuld. En minskad omfattning av lokaler, med färre men större 
kök, ger på sikt bättre förutsättningar att dels hålla kvarvarande fastigheter och kök i ett 
bra skick och dels uppnå stordriftsfördelar i produktionen. 

Den fördjupade utredningen som gjorts har fokuserat på en översiktlig analys av samt
liga kök i verksamheten. Utredningen visar på behov och möjligheter inom kostverk
samheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv kostverksamhet, där bl a framtida 
underhåll och upprustning, transporter och nyttjande av befintlig kapacitet är viktiga 
faktorer. Köket på äldreboendet Örnen bedöms ha kapacitet för att försörja ytterligare 
skolor och/eller boenden framöver. Fortsatt utredning och övervägande bedöms behövas 
för detta. Utredningen ska utgå ifrån oförändrade tillagningssätt jämfört med idag. 

Förslaget frigör ekonomiskt utrymme för kvalitetsutveckling av verksamheten i form av 
höjd andel ekologiska/närodlade livsmedel samt förbättringar i kompetensutveckling 
och måltidsmiljöer. Omvänt gäller att om inga verksamhetsförändringar görs så försvå
ras finansiering av ambitionshöjning avseende livsmedel, kompetensutveckling och 
måltidsmilj öer. 

Ansvaret för kostverksamheten ligger hos Samhällsbyggnadsnämnden, som också där
med får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga E. 
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1.6 Fritidsgårdar 

Kort beskrivning av bakgrund 
Kommunens kostnad för verksamheten ligger i nivå strax under medel i riket (plats 137 
i landet år 2013, tredje högst i länet). 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet har egen personal i Tingsryd och Ryd. I Tingsryd 
bedrivs verksamheten i samverkan med Cafö KV via avtal/bidrag från kommunen. I den 
kommunala personalens arbetsuppgifter ingår även arrangemang som Skolbalders, 
skolavslutningar, skoltid och "fältarbete". På två orter, Linneryd och Konga, bedrivs 
fritidsgårdsverksamheten av föreningar via ett mindre bidrag från kommunen. I Väck
elsång, Urshult och Rävemåla finns idag ingen fritidsgårdsverksamhet. 

På befintliga fritidsgårdar finns ett relativt stabilt underlag av besökande ungdomar. 

En fungerande verksamhet är till gagn för barn- och utbildningsförvaltningens och soci
alförvaltningens verksamheter och kostnader. 

I slutrapporten konstaterades att verksamhet kan bedrivas på fler eller färre orter. Verk
samheten även kan bedrivas i föräldra/föreningsdrift på alla orter och/eller konkurrens
utsättas genom fastpris (tex fast bidrag per barn eller besökare). Det sistnämnda skulle 
kunna gagna verksamhetens öppettider, innehåll och lokala aktörer. Lokaler kan sam
ordnas med tex skolan. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att göra en översyn av organi
sation, antal och driftsformer. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

1) Inriktning att föreningsdrift eller samverkan med föreningar ska eftersträvas på 
samtliga sju tätorter i kommunen samt att någon form av konkurrensutsättning eller 
bidragssystem utvecklas i syfte att utveckla verksamhetens tillgänglighet och innehåll. 
Kommunens personella resurser koncentreras, liksom tidigare, till gemensamma ar
rangemang samt de orter där högstadieskolor finns (Tingsryd och Ryd). 

2) Del av kostnadsminskningen inom grundskoleverksamheten reserveras för kvalitets
höjningar i fritidsgårdsverksamheten 
25% av kostnadsminskningen till följd av att två F-3-skolor avvecklas återförs som 
permanent budgetanslag för kvalitetsutveckling av fritidsgårdsverksamheten till gagn 
fört ex öppethållande, innehåll, lokala aktörer samt samverkan mellan barn- och utbild
ningsförvaltningens, socialförvaltningens och kommunledningsförvaltningens verksam
heter för barn och unga. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fastställa hand
lingsplan utifrån tillförda resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering 
till kommunstyrelsen. 
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25% av kostnadsminskningen inom grundskoleverksamheten motsvarar ca 0,5 mkr, vilket före
slås reserveras för kvalitetsutveckling inom fritidsgårdsverksamheten. 

Kommentar till förslaget 
Fritidsgårdsverksamheten fyller en viktig funktion för barn och unga i kommunen och 
kan utvecklas. Verksamheten kan ses som en stödjande och förebyggande verksamhet 
för bl a skola, individ- och familjeomsorg och integration. Förslaget innebär att resurser 
tillförs för att utveckla verksamheten. 

Förslaget innebär en inriktning att eftersträva fritidsgårdsverksamhet på sju tätorter i 
kommunen (idag finns verksamhet på fyra orter). Genom föreningsdrift eller annan 
samverkan med föreningar samt att någon form av konkurrensutsättning eller bidragssy
stem utvecklas kan verksamhetens tillgänglighet och innehåll utvecklas. De tillförda 
resurserna bör kunna leda till att både befintliga och andra föreningar får intresse och 
möjlighet att utveckla verksamheterna på de olika orterna. 

En väl fungerande fritidsgårdsverksamhet är till gagn för flera av kommunens verksam
heter, mål och kostnader, tex inom skola, individ- och familjeomsorg, integration, fritid 
och föreningsliv. Utveckling av verksamheten bör ske i samverkan mellan alla berörda 
verksamheter och förvaltningar. En bra fritidsgårdsverksamhet kan vara en faktor av 
många som kan ge förbättrade förutsättningar för långsiktigt lägre samhällsekonomiska 
kostnader i framtiden. 

De tillförda resurserna för utveckling förutsätter beslut om förändrad skolorganisation i 
enlighet med utredningens förslag i den delen. Omvänt gäller att om ingen förändring 
görs i skolorganisationen så försvåras finansieringen av en utveckling av fritidsgårds
verksamheten. 

Centrala chefsgruppens övervägande och slutliga förslag innebär en utveckling av den 
fördjupade utredningen som presenteras i bilagan. Förslaget utgår från ett helhetsper
spektiv och stödjer slutrapportens fokusområde att barn och unga bör prioriteras. 

Ansvaret för fritidsgårdsverksamheten ligger hos Barn- och utbildningsnämnden, som 
också därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga F. 
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1.7 Samlingslokaler 

Kort beskrivning av bakgrund 
Det finns 16 samlingslokalägande föreningar i kommunen som erhåller kommunalt 
ekonomiskt bidrag till drift, skötsel och underhåll av sin lokal. Föreningarna erhåller 
idag ett grundbidrag samt ett aktivitetsbidrag per nyttjandetillfälle. I nuvarande budget 
finns knappt 0,7 mkr. Grundbidragen uppgår till drygt 0,5 mkr och aktivitetsersättning
en till ca 0,1 mkr, för renovering finns 0,05 mkr. Tillkommer gör kommunal medfinan
siering i samband med bidrag från Boverket. Detta prövas från fall till fall och ingen 
budget finns för detta. 

Bidrag till samlingslokaler är frivilligt för kommunen, dvs ej tvingande enligt lagstift
ning. Lokalerna har löpande underhålls- och investerings behov för att klara krav och 
behov för kök, tillgänglighet, teknik etc. 

Som möjlig åtgärd för långsiktig hållbarhet togs i slutrapporten upp minskning av bi
dragen och därmed antalet samlingslokaler med kommunalt bidrag. Färre lokaler ger 
bättre förutsättningar för god kvalitet och ekonomi för kvarvarande lokaler/föreningar. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att minska bidragen till sam
lingslokaler. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige strukturella förändringar i verk
samheten enligt nedan. 

1) Kommunens ekonomiska engagemang koncentreras i första hand till tre samlingslo
kaler i kommunen (en per område Västra-Mitten-Östra). 
Kategori A - behåller nuvarande driftsbidrag samt ges möjlighet till investeringsbidrag. 
som möjliggör utveckling och upprustning för att kunna tillgodose behov av samlings
lokal för invånare, föreningar och kommun, både för området och för hela kommunen. 
Förslag kategori A: Konga Folkets Hus - Parken Urshult- (Gibson Auditorium) 

2) Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter 
Kategori B och C. Erhåller driftsbidrag om 10 tkr (B) respektive 1 tkr (C) och ges ej 
möjlighet till investeringsbidrag. Innebär att högre egenfinansiering krävs av förening
arna om lokalerna ska fortleva. Förslaget kan därmed innebära att totala antalet sam
lingslokaler i dess nuvarande form på sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får 
en annan användning i privat regi alternativt blir tomma. 
Förslag kategori B: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygde
gård, bygdegården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygde
gård, Ryds Folkets Hus. 
Förslag kategori C: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps 
skola, Bölds bygdegård, Björkelund. 

3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten 
25% av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag för höjning av in
vesterings bidragen för lokaler i kategori A. Syftet är att möjliggöra utveckling och upp
rustning för att även på sikt kunna tillgogose behov av samlingslokal för invånare, före
ningar och kommunen, både för området och för hela kommunen. 
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Ekonomisk bedömning 
Minskning av drifts- och aktivitets bidrag enligt förslaget motsvarar en årlig kostnadsminskning 
om ca-0,3 mkr. 

25% av kostnadsminskningen motsvarar ca 0,1 mkr, vilket föreslås användas till höjning av 
investeringsbidragen (för kategori A). 

Sammantagen årlig kostnadsminskning enligt förslaget blir således netto ca -0,2 mkr. 

Därutöver ger förslaget ytterligare ekonomiska effekter: 
- utebliven kommunal medfinansiering av framtida underhåll och upprustning för flertalet av de 
nuvarande samlingslokalerna 

Kommentar till förslaget 
Nuvarande struktur för kommunens samlingslokaler bygger i hög grad på en gammal 
samhällsstruktur och ett större befolkningsunderlag. Lokalerna har på sikt underhålls
och investerings behov för att klara krav och behov för kök, tillgänglighet, teknik etc 
som kommer att bli svåra att tillmötesgå med kommunal finansiering. 

Färre lokaler ger bättre förutsättningar för god kvalitet och ekonomi för kvarvarande 
lokaler/föreningar. Förslaget bygger på att kommunens ekonomiska engagemang i 
första hand koncentreras till en samlingslokal per geografiskt område (Östra-Mitten
Västra) som tillsammans, med sina olika karaktärer, på ett bra sätt kan tillgodose beho
vet av samlingslokaler för invånare, föreningar och kommun, både för området och för 
hela kommunen. Dessa lokaler bör ges drift- och investeringsbidrag som möjliggör 
långsiktig utveckling och upprustning av lokalerna. 

Samlingslokalerna föreslås delas in i tre kategorier: 

Kategori A - en per område (Västra-Mitten-Östra). Behåller nuvarande driftsbidrag och 
ges möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Konga Folkets Hus -Parken Urshult- (Gibson Auditorium) 

Kategori B - övriga som idag tillhör "större" samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag om 
max 10 tkr per år och ges ej möjlighet till investerings bidrag. 
Förslag: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygdegård, bygde
gården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygdegård, Ryds 
Folkets Hus. 

Kategori C - lokaler som idag tillhör "mindre" samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag 
om 1 tkr och ges ej möjlighet till investerings bidrag. 
Förslag: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps skola, 
Bökås bygdegård, Björkelund. 

För de samlingslokaler som får minskade och begränsade bidragsmöjligheter innebär 
detta att högre egenfinansiering krävs av föreningarna om lokalerna ska fortleva. För
slaget kan därmed innebära att totala antalet samlingslokaler i dess nuvarande form på 
sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får annan användning i privat regi alter
nativt blir tomma. Om föreningarna ska kunna behålla sina lokaler krävs ett större lokalt 
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och ideellt engagemang, vilket säkert finns i flera fall. Kostnaderna för att driva lokaler
na är i vissa fall i den storleksordningen att om viljan finns kan dessa säkert förbli en 
samlingspunkt i bygden och användas för olika sammankomster även i fortsättningen 
utan kommunala medel. De föreningar som blir utan ekonomiskt stöd från kommunen 
bedöms behöva en viss omställningsperiod för att ha möjlighet att hitta alternativa in
täktskällor. Därför bör minskningen av budget för bidragen sker stegvis. 

Fullmäktiges möten bör hållas i lokalerna i kategori A (med undantag för Gibson Audi
torium, som ej är lämplig för detta ändamål). Genom investeringsbidragen bör lokalerna 
på sikt kunna anpassas för att tex möjliggöra direktsändning av fullmäktigemötena. 

Förslaget innebär att bidragen till samlingslokaler ungefär kan halveras. Dessutom möj
liggörs ekonomiskt utrymme för att höja investeringsbidragen från 50 tkr till 125 tkr per 
år (för kategori A) för att kunna upprätthålla standard samt utveckla lokalerna även i 
framtiden. Omvänt gäller att om nuvarande bidragssystem behålls försvåras möjlighet
erna att med kommunal medfinansiering dels hålla de 16 lokalerna i tillräckligt gott 
skick och dels att utveckla lokalerna i framtiden. 

Ansvaret för bidragen till samlingslokaler ligger hos Kommunstyrelsen, som också 
därmed får ansvaret för att verkställa föreslagna förändringar. Kommunstyrelsen bör få i 
uppdrag att utifrån inriktningen i denna utredning fastställa regelverk för bidragen. 

Fördjupad utredning 
För mer detaljer, konsekvenser och överväganden hänvisas till fördjupad utredning i 
bilaga G. 
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1.8 Kollektivtrafik 

Kort beskrivning av bakgrund 
Strukturella förändringar enligt perspektiv i tre områden samt de förslag som presente
ras för de olika verksamheterna i denna utredning förutsätter en väl fungerande kollek
tivtrafik, så att en tillräcklig tillgänglighet till kommunens verksamheter och service kan 
upprätthållas för medborgarna. 

Kollektivtrafiken hanteras och bekostas från med 1 januari 2015 av Region Kronoberg 
efter skatteväxling. 

Kommunen har idag ett förhållandevis stort trafikutbud/linjer inom kommunen, åt
minstone sett till antalet avgångar. Däremot bedöms tidtabeller kunna utvecklas och 
anpassas ytterligare efter medborgarnas, och inte minst ungdomarnas, behov. 

Uppdrag enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktningen att utveckla kollektivtrafiken 
inom kommunen. 

Förslag 
Centrala chefsgruppen föreslår kommunfullmäktige beslut enligt nedan. 

I) Kommunchefen ges i uppdrag att ta framförslag till handlingsplan för utveckling av 
kollektivtrafiken utifrån fullmäktiges beslut om strukturella förändringar i verksamheten 
inom ramen för Hållbar ekonomi. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Utredning och handlingsplan bör genomföras när fullmäktige har tagit ställning till för
slagen om verksamhetsförändringar i denna utredning. 

Kommentar till förslaget 
Efter övervägande har gjorts bedömning att analys och bedömning av behov och möj
ligheter lämpligen görs när fullmäktige tagit ställning till de olika förslag som redovisas 
i denna utredning. 

Uppdraget förutsätter dialog med Region Kronoberg, som är huvudman för kollektivtra
fiken. Huvudinriktningen måste vara att göra förändringar inom befintliga verksamhets
och kostnadsramar. 

Fördjupad utredning 
En översiktlig beskrivning av eventuella behov av förändringar i kollektivtrafiken om 
strukturella förändringar görs i verksamheterna finns i fördjupad utredning, se bilaga H. 
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Sammanfattning av förslag 

Förändrad verksamhetsstruktur 

Bilaga 1 

Föreslagna förändringar redovisas i nedanstående översikt, som visar omfattningen av 
de berörda verksamheterna i nuläge respektive utredningens förslag utifrån perspektivet 
tre geografiska områden i kommunen (Västra, Mitten, Östra). 

NULÄGE FÖRSLAG 

Västra Mitten Östra Totalt Västra Mitten Östra Totalt 
Ryd Tingsryd Linneryd Ryd Tingsryd Linneryd 

Urshult Vsång Rävemåla Urshult V sång Rävemåla 

Konga Konga 

Antal invånare 1975 5412 4945 4354 14711 5412 4945 4354 14711 
Antal invånare 2000 4460 5518 3506 13484 4460 5518 3506 13484 

Antal invånare 2014 4061 5227 2910 12198 4061 5227 2910 12198 
Andel% 33% 43% 24% 100% 33% 43% 24% 100% 

- antal invånare 6-15 år 426 521 281 1228 426 521 281 1228 
- antal invånare 80+ år 348 487 259 1094 348 487 259 1094 

Bibliotek 
Antal folkbibliotek 2 2 3 7 1 1 
- varav integrerat skolbibliotek 3 4 

Antal skolbibliotek 2 3 3 8 2 3 1 6 

Grundskola 
Antal kommunala grundskolor 2 2 3 7 2 2 1 5 
-varav F-9 1 1 

-varav F-6 2 1 4 2 1 4 

-varav F-3 2 2 

Äldreomsorg 
Antal äldreboenden 2 2 3 7 2 2 2 6 
Antal hemtjänstområden 2 2 3 7 1 1 1 3 

Idrottsanläggningar 
Antal idrottshallar 1 2 1 4 1 2 1 4 
Antal gymnastiksalar 1 2 3 1 1 2 
Antal gräsplaner bidrag, stor 3 4 4 11 ? ? ? 10 
Antal gräsplaner bidrag, liten 2 1 3 ? ? ? 
Antal grusplaner bidrag 2 2 2 6 ? ? ? 

Badanläggningar/badplatser 
Antal kommunala badplatser 2 3 3 8 2 3 3 8 
Antal inomhusbad 1 1 2 1 1 
Antal utomhusbad 1 1 1 1 

Fritidsgårdar 
Antal fritidsgårdar, kom medverkan 1 1 2 1 1 2 
Antal fritidsgårdar ren föreningsdrift 2 2 1 1 3 5 

Samlingslokaler 
Samlingslokal med bidrag, prio 1 3 3 4 10 1 1 2 
Samlingslokal med bidrag, prio 2 1 4 1 6 2 3 3 8 
Samlingslokal med bidrag, prio 3 1 4 1 6 
Samlingslokal, kommunägd större 1 1 1 1 

Sammantaget bedöms förslaget ge förbättrade förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
ekonomi, bibehållen eller höjd verksamhetskvalitet samt utrymme för nödvändig ut-
veckling av verksamheterna på både kort och lång sikt. Förslaget innebär vidare att 
verksamhetens geografiska omfattning och fördelning på ett bättre sätt än idag anpassas 
till rådande förutsättningar i befolkningsunderlaget. På så sätt ges bättre förutsättningar 
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att långsiktigt kunna finansiera verksamheten med bibehållen eller höjd kvalitet och 
ambitionsnivå. Detta ger i sin tur en god grund för en långsiktigt stabil befolkningsnivå. 

Förslaget utgår från slutrapportens strategiska prioritering nr 1: Genomföra strukturella 
förändringar i verksamheten med utgångspunkt ifrån att bibehållen eller höjd verksam
hetskvalitet ska gå före geografi och lokaler. Förslaget berör dock även flera av de andra 
strategiska prioriteringarna i slutrapporten: 

• Minska kommunens tillgångar, lokaler och investeringar (nr 2) 
• Anpassa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet (nr 4) 
• Tydliga externa fokusområden, bl a fokus på barn och unga, bästa nytta av 

gjorda investeringar, resurser för utveckling (nr 6) 
• Tydliga interna fokusområden, bl a e-tjänster och it-stöd, samverkan med andra 

(nr 7) 

Ekonomisk bedömning 

De ekonomiska bedömningarna av föreslagna förändringar sammanfattas i nedanstå
ende tabell. 

Bedömd årlig 25% reserveras Bedömd årlig 
kostnadsminsk- för kvalitets- kostnadsminsk-

ning, mkr utveckling, mkr ning, netto, mkr 

1.1 Bibliotek -3,3 0,8 -2,5 
1.2 Grundskola -1,9 (Se pkt 1.6) -1,9 
1.3 Äldreomsorg -5,0 1,2 -3,8 
1.4 Idrotts- och badanläggningar -0,5 0,1 -0,4 
1.5 Kostverksamhet -2,l 0,5 -1,6 
1.6 Fritidsgårdar 0,5 0,5 
1.7 Samlingslokaler -0,3 0,1 -0,2 
1.8 Kollektivtrafik 
Summa -13,1 3,2 -9,9 

Sammantaget bedöms således de föreslagna förändringarna kunna minska kommunens 
årliga kostnader med ca 13 mkr. Ca 25%, eller drygt 3 mkr, av denna kostnadsminsk
ning föreslås att användas för nödvändig och långsiktig kvalitetsutveckling i berörda 
verksamheter. Nettoeffekten av utredningens förslag blir således minskade årliga kost
nader i resultaträkningen om ca 10 mkr. 

Det är viktigt att notera att de föreslagna förändringarna även ger långsiktigt positiva 
ekonomiska effekter på andra sätt, i första hand genom 

• minskat behov av underhåll och investeringar av lokaler och fastigheter, både 
avseende både de närmaste årens behov samt framtida mer långsiktiga behov 

• förbättrade förutsättningar för bibehållen eller höjd kvalitet och effektivitet i 
verksamheterna 

• förbättrade förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheterna för att lång
siktigt kunna säkerställa kvalitet och effektivitet och därmed kunna möta med
borgarnas krav och förväntningar i framtiden. 

Dessa mer indirekta effekter är ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv minst lika vik
tiga som direkta kostnadseffekter i resultaträkningen. Genom principerna "färre men 
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bättre" och "kvalitet före kvantitet" ges t ex förutsättningar för minskad investeringsvo
lym som i sin tur leder till minskning av låneskulden och skapandet av ekonomiskt 
handlingsutrymme för framtiden. På så sätt ges möjlighet till fortsatt utveckling av 
verksamheterna och kommunen, vilket även ger förbättrade förutsättningar för god kva
litet och kostnadseffektivitet i framtiden. 

Utredningens fokus har varit att föreslå en långsiktigt mer hållbar verksamhetsstruktur 
med syften enligt ovan snarare än exakta budgetbesparingar. Tid för genomförande av 
verksamhetsförändringarna samt därmed genomslag av beräknade kostnadsminskningar 
och andra ekonomiska effekter är varierande. Detta får hanteras löpande i verkställande
fasen samt i budgetarbetet under de kommande åren. 

Möjlig användning/hantering av tomma lokaler till följd av förslaget 

Förslaget innebär frigjorda ytor och kostnader för lokaler, både egenägda och externt 
förhyrda lokaler. En minskad omfattning av lokaler och fastigheter minskar de framtida 
behoven av underhåll och investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för minskad 
låneskuld och skapande av handlingsutrymme för framtiden. 

Frigjorda lokaler och fastigheter innebär också möjligheter för näringsliv, föreningsliv 
m f1 att få tillgång till lokaler i olika delar av kommunen. 

Beslut om användning/hantering av frigjorda lokalytor behöver inte fattas samtidigt som 
eventuella beslut om förändrad verksamhetsstruktur. Minskade lokalytor bör istället 
hanteras inom ramen för kommunens fastställda lokalförsörjningsstrategi med tillhö
rande arbetssätt, organisation och ansvarsfördelning. Kostnader för tomma lokaler kan 
minskas på många olika sätt, t ex genom försäljning, uthyrning, placering i malpåse 
(minimera driftskostnaderna) eller användning för annan kommunal verksamhet. Det 
sistnämnda, d v s omflyttning av kommunal verksamhet, kan innebära att andra lokaler 
frigörs som t ex är mer lämpliga att avyttra. 

För förhyrda lokaler bör hyresavtal sägas upp och verksamheten avvecklas även om tid 
återstår på avtalstiden. Om hyreskostnader kvarstår fram till avtalsslut bör t ex andra
handsuthyrning eller annan användning i kommunal verksamhet prövas, vilket på 
samma sätt som för egenägda lokalytor kan frigöra andra lokaler eller fastigheter i 
kommunen och därigenom minska kostnaderna. 

Uthyrning av egenägda tomma lokaler bör generellt sett helst undvikas, åtminstone av
seende hela fastigheter, då kommunen som uthyrare oftast kvarstår med investeringså
taganden om hyresgäster behöver anpassa eller utveckla fastigheten till sin verksamhet. 

I tabellen nedan ges exempel på möjlig hantering/användning för berörda lokaler och 
fastigheter som berörs av förslagen i utredningen. 
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Lokal 

Bibliotek 
Ryd 
Urshult 
Väckelsång 
Linneryd 
Rävemåla 

Konga 
Wasaskolan 
Äldreomsorg 
Lindegården, Linneryd inkl kök 

(Solhaga, Väckelsång) 
Grundskola 
Rävemåla inkl kök 
Konga 
Idrotts- och badanläggningar 
Linneryds badhus 
Gymnastiksal, Konga 

Hantering av beslut 

Ägande 

Koncernintern 
Extern 
Kommun 
Kommun 
Extern 

Kommun 
Kommun 

Kommun 

Kommun 

Kommun 
Kommun 

Kommun 
Kommun 

Möjlig hantering/användning, t ex 

Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet 
Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet 
Skolverksamhet 
Skolverksamhet 
Näringsliv, föreningsliv, annan kommunal verksamhet (tex 
fritidsgård, skolverksamhet) 
Annan kommunal verksamhet (tex äldreboende, fritidsgård) 
Skolverksamhet 

Försäljning, bostäder, trygghetsbostäder, annan kommunal 
verksamhet (tex egen regi IFO) 
Försäljning, bostäder, trygghetsbostäder 

Försäljning, rivning, malpåse 
Annan kommunal verksamhet (tex äldreboende, fritidsgård) 

Försäljning, rivning, malpåse 
Rivning, malpåse 

Beslut kring respektive verksamhetsområde föreslås behandlas som separata politiska 
beslut, d v s ställningstagande till utredningen bör beslutsmässigt ske i åtta olika ären
den. Samtliga ärenden bedöms vara principiella och av större vikt och bör därför beslu
tas i kommunfullmäktige. 

Politiska beslut planeras ske i mars månad (kommunfullmäktige 29 mars) enligt tidsplan 
fastställd av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till beslutsformuleringar utifrån utredningens förslag planeras att biläggas be
slutsunderlagen i beslutsärendena i den politiska hanteringen i mars. 

Tingsryd 2016-01-18 

Laila Jeppson 
Kommunchef 

samt centrala chefsgruppen: 
Jonas Weidenmark- samhällsbyggnadschef 
Yngve Rehnström - skolchef 
Katarina Carlzon - socialchef 
Daniel Gustafsson - ekonomichef 
Helena Clemedtson - personalchef 
Garo Lorfalk - kanslichef 
Eva Palmer - utvecklingschef 
Pia Steinbach Mastenstrand - informationschef 
Thomas Mattsson - VD Tufab/Industristiftelsen 
Peråke Janen - VD Tingsryds bostäder 
Per-Åke Claesson - VD Teab 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta ett folkbibliotek belä
get i Tingsryd, ett traditionellt skolbibliotek med stort utbud av böcker på Dacke
skolan och på samtliga skolor digitala skolbibliotek med olika digitala medier 
kompletterade med begränsade fysiska bibliotek eller boklådor. Biblioteksverk
samheten skall kompletteras med en bokbuss för både allmänheten och skolbiblio
teken. 

Alternativ 2 
Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta tre folkbibliotek be
lägna i Ryd, Tingsryd och Rävemåla, ett traditionellt skolbibliotek med stort ut
bud av böcker på Dackeskolan och på samtliga skolor digitala skolbibliotek med 
olika digitala medier kompletterade med begränsade fysiska bibliotek eller boklå
dor. Biblioteksverksamheten skall kompletteras med en bokbuss för både allmän
heten och skolbiblioteken. 

2. Sammanfattning 
Biblioteken skall sprida folkbildning genom tillgång till litteratur och digitala me
dier. Prioriterade grupper är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsätt
ning, annat modermål och nationella minoriteter. Vi vet också att biblioteken är 
viktiga för äldre och pensionärer. 

Det finns två typer av bibliotek, folkbibliotek respektive skolbibliotek. Folkbiblio
teken riktar sig mot allmänheten och skall vara tillgängliga för alla. Där skall fin
nas möjlighet att låna böcker, läsa tidskrifter och utnyttja olika digitala medier och 
e-tjänster. Skolbiblioteken är en pedagogisk resurs på skolorna som skall stimu
lera elevernas läsintresse och vara ett stöd i deras lärande. 

Biblioteken har idag en annan roll än vad de hade under 1900-talet. Den starka 
utveckling av den digitala tekniken och digitala medier innebär att vi inte längre är 
hänvisade till pappersböcker när det gäller informationssökning och sökning av 
olika typer av fakta. Det är idag inte längre nödvändigt att gå till ett särskilt rum 
med böcker för att söka information och faktauppgifter. Tex skall den möjlighet
en finnas överallt på våra skolor, i alla klassrum och andra studielokaler. Men 
biblioteken har fortfarande en uppgift i att låna ut skönlitteratur och olika tidskrif
ter. Gentemot den äldre generationen eller personer utan datorvana har fortfarande 
biblioteken även en uppgift när det gäller informationssökning. 

3. Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska biblioteksorga
nisationen till ett eller högst tre (folk-)bibliotek. Uppdraget bör utföras i gemen
sam utredning för de perspektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 
1. 
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4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utgående från underlag från bibliotekschef, personal från f d Kultur- och fritids
förvaltningen och rektorer samt från olika policydokument från statliga skolmyn
digheter har skolchefen arbetat fram förslag till förändring i biblioteksorganisat
ionen. 

5. Bakgrund och fakta 

5.1 Definitioner 

Folkbibliotek: Bibliotek för allmänheten med tillgång till böcker, tidskrifter och 
olika digitala medier. 

Skolbibliotek: Skolverket definierar ett skolbibliotek enligt följande: "En gemen
sam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lä
rarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del av 
skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skol
biblioteken kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en 
skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i 
kunskapsutvecklingen och svarar för viss service." 

5.2 Teknisk utveckling. 
Under senare år har vi fått en kraftigt ökad tillgänglighet till digitala medier. Tråd
lösa nätverk är nu mycket vanliga, både i våra hem och på våra skolor och även 
tillgången till datorer och lärplattor/läsplattor är mycket stor. I våra skolor har 
samtliga elever i högstadiet och på gymnasiet egna arbetsdatorer. 

5.3 Biblioteken - idag en förändrad roll 
Den nya it-tekniken möjliggör tjänster och tillgång till digitala medier oberoende 
av tid och rum. Eleverna på våra skolor har också ofta tillgång till samma digitala 
medier hemma som i skolan. Detta innebär att vi inte längre är bundna till ett fy
siskt rum med böcker för att få tillgång till all information och fakta. Till och med 
skönlitteratur kan vi få tillgängligt via internet till våra läsplattor eller som digitala 
ljudböcker. Behovet av att fysiskt flytta sig till ett bibliotek i en särskild lokal är 
därför mycket mindre nu än vad det har varit tidigare. Detta gäller i synnerhet vår 
yngre generation som har vuxit eller växer upp med den nya tekniken. För dem 
kommer det att bli mer onaturigt att söka upp en viss lokal för att få tillgång till 
information, litteratur eller musik. 

5.4 Folkbiblioteken 
Det kommer fortfarande att, under överskådlig tid, finnas behov av folkbibliotek 
med pappersböcker och tidskrifter. Särskilt för den äldre generationen som inte är 
lika vana vid moderna digitala medier. Men behovet kommer successivt att 
minska. Dock är bedömningen att vi under lång tid framöver måste ha tillgång till 
litteratur, i första hand skönlitteratur, i form av pappersböcker. Men det bör räcka 
att inom Tingsryds kommun ha ett alternativt tre stycken folkbibliotek, om dessa 
kompletteras med en bokbuss. 
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5.5 Det moderna skolbiblioteket 
Det är intressant att ordet böcker inte finns med i Skolverkets definition av vad ett 
skolbibliotek är. Skolverket tydliggör istället att skolbiblioteket är en del av sko
lans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Detta lä
rande behöver inte hänvisas till ett särskilt rum med böcker utan måste pågå över
allt i skolan där eleven befinner sig. Det finns inte längre samma behov av skol
bibliotek med ett särskilt fysiskt rum med böcker. Däremot måste eleverna fortfa
rande få läsa skönlitteratur i form av pappersböcker och det digitala skolbiblio
teket måste därför kompletteras med ett mindre fysiskt bibliotek med skönlittera
tur och en bokbuss som regelbundet förser skolan och dess elever med de pap
persböcker som det finns behov av. Här bör eleverna kunna söka och beställa litte
raturen via sina datorer och digitala system och sedan få den levererad av bokbus
en om den inte redan finns på skolan. Bibliotekarier, lärare i svenska eller andra 
lärare har en viktig uppgift att föreslå och presentera olika böcker för eleverna. 

De lokala skolbiblioteken på våra skolor bör, förutom bokbussen, även komplette
ras med ett traditionellt skolbibliotek på Dackeskolan i Tingsryd. Det här biblio
teket, som bör ha ett rikligt utbud av böcker, kan då också vara en resurs för de 
mindre skolorna. 

5.6 Olika syn på vad ett modernt skolbibliotek är 
Idag är skolbiblioteken i fokus i skoldebatten och de och bibliotekarierna ses som 
en viktig resurs för elevernas lärande och språkförståelse. Däremot skiljer det sig 
mycket i synen på vad det moderna skolbiblioteket står för. 

Skolverkets definition av skolbibliotek, se ovan, pekar mot det moderna digitala 
skolbiblioteket, rikligt utrustat med olika digitala medier och i den definitionen 
nämns inte ordet böcker. Den här synen präglar även den rapport som är framta
gen inom Sveriges Kommuner och Landsting- "Det obegränsade rummet" med 
undertitel: "Det moderna skolbiblioteket- en framtidsskiss". I den här rapporten 
presenteras en helt ny bild av vad skolbiblioteket är och där det poängteras att 
biblioteket inte kan vara begränsat till ett fysiskt rum med böcker. 

Skolinspektionen å andra sidan hävdar dock mycket bestämt att varje skola skall 
ha ett fysiskt rum med böcker och att det är detta som utgör skolbiblioteket. De 
framför skarp kritik genetmot de skolor och kommuner som de inte anser lever 
upp till detta. 

6. Tjänsten som skolbibliotekarie 
I dagens skoldebatt lyfts skolbiblioteken och bibliotekarierna fram som en mycket 
viktig resurs för elevernas språkutveckling och lärande. Anmärkningsvärt är dock 
att det enligt skollagen inte måste finnas bibliotekarier på skolorna. Det skall fin
nas skolbibliotek, men det sägs inget om hur de skall vara bemannade med perso
nal. 

Skolbiblioteket skall vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och arbetet 
inom skolbiblioteken skall fokusera på eleverna och deras språkliga träning. Där
för bör den personal som arbetar med skolbiblioteken också vara en del av skolans 
personal och ha rektor som chef. Rektor kan då avgöra vilken kompetens den här 
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personalen bör ha, t ex om det skall vara en bibliotekarie eller en speciallärare al
ternativt specialpedagog. 

7. Nuvarande biblioteksorganisation 
Idag har vi bibliotek i sju orter inom Tingsryds kommun. 

I Tingsryds tätort finns kommunens huvudbibliotek som är ett rent folkbibliotek. 
Dessutom finns där två rena skolbibliotek på både Dackeskolan och Wasaskolan. I 
både Ryd och Urshult finns också folkbibliotek och till omfattningen små skol
bibliotek på skolorna. På Trojaskolan i Ryd benämns skolbiblioteket mediatek och 
är ett rum med både böcker och datorer. I Urshult är skolbiblioteket ett mycket li
tet fysiskt utrymme med ett mindre antal böcker. 

I Väckelsång, Linneryd, Rävemåla och Konga har vi integrerade bibliotek som är 
både folkbibliotek och skolbibliotek. De här biblioteken är alla lokaliserade i an
slutning till eller i samma lokaler som skolan. 

8. Kostnader och utlåningsstatistik år 2014 
Nedan redovisas kostnader för personal, hyror inklusive städ och el samt för 
böcker och andra medier för de olika biblioteken. Även antal lån och besök redo
visas. Jämfört med andra kommuner har vi en hög utlåning av böcker i vår kom
mun. 

Bibliotek Total- Personal-
Kostnad Kostnad 

Hb 3.425.000 1.920.000 
Tingsryd 

Wasa 304.500 211.500 

Dacke 232.000 182.000 
Ryd 1.285000 602.000 
Tro ja 71.000 58.000 
Urs hult 564.000 187.000 
Urshult 25.000 15.000 
skolbibl. 
Konga 434.000 151.000 
Rävemåla 316.000 151.000 
Väckelsång 314.000 222.000 
Linneryd 290.000 194.000 
Bokbil* 80.000 
Vb ** 125.000 
Tot: 7.465.500 3.893.500 
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220.000 45.000 8.609 
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*Förutom hyra ingår avskrivningar+ ränta med 40 000 + Diesel 17 000 + försäkring 3 000 och 
fordonsskatt 5000 + service 5 000 kr= 70 000 kr 

**Vb =Vandringsböcker. Media som köps in för hela kommunen. Varje ex. vandrar var tredje 
månad från ett bibliotek till ett annat. 

I tabellen ovan framgår att huvudbiblioteket i Tingsryd har en stor del av den to
tala utlåningen ( ca 1/3) samt ett mycket stort antal besökande som kommer för att 
läsa olika tidskrifter eller utnyttja andra tjänster i biblioteket. Huvudbiblioteket 
står också för ca hälften av den totala kostnaden för biblioteksverksamheten. Men 
i den kostnaden ligger också olika gemensamma kostnader för t ex barnbiblioteka
rie, bokbuss och administrativt arbete mm. Folkbiblioteken i Ryd och Linneryd 
har också relativt stor utlåning. Dackeskolans bibliotek som är ett rent skolbiblio
tek har en stor utlåning. Däremot är utlåningen av böcker på Wasaskolan anmärk
ningsvärt låg i förhållande till det antal studerande som finns på skolan. 
I tabellen ovan redovisas inte lokalkostnaden för de rena skolbiblioteken. Det 
handlar om lokaler inne i själva skolbyggnaden som inte kan användas för andra 
ändamål än skolverksamhet. 

Kostnad per invånare och per besök på folkbiblioteken samt antalet öppet-timmar. 
I kostnaden för Hb skall man komma ihåg att allt arbete med media+ kostander för Vb, 
transporter, barnbibliotekarie m.m. som gagnar hela kommunen ligger på Hb 

Bibliotek Kostnad per lån i Kostnad per Antal öppettim-
kr. besök i kr. mar/ vecka 

Hb 71 44 46.5 
Ryd 47 92 26 
Urshult 48 130 10 
Konga 50 119 10 
Rävemåla 42 102 10 
Väckelsång 29 41 10 
Linneryd 17 45 10 

I tabellen ovan redovisas kostnaden per lån och per besök för de olika folkbiblio
teken samt deras öppethållande. Högst kostnad per lån är det på huvudbiblioteket, 
men i den summan ingår ett antal gemensamma kostnader som bokförs på huvud
biblioteket. Kostnaden per besök är lägre. Huvudbiblioteket har öppet i stort sett 
hela dagarna, medan det är mer begränsat öppethålland i Ryd. På övriga folk
bibliotek är det öppet 10 timmar per vecka (i medeltal 2 timmar per dag). 

9. Personal, antal tjänster, fördelade på biblioteken 

Inom biblioteksverksamheten, i Tingsryds kommun, arbetar idag 11 personer på 
totalt 9,55 heltidstjänster. Tjänsterna fördelar sig enligt följande: 

Huvudbiblioteket och gemensamma funktioner 

Bibliotekschef inkl visst arbete i huvudbiblioteket 
samt med bokbussen. 

IT-bibliotekarie även ansvarig för inköp av media 
Barnbibliotekarie ansvar för hela kommunen 
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Bibliotekarier, 2 st lån, fjärrlån, inköp 
Administratör beställningar, fakturor mm 
Administration bokbussen, "Boken kommer" mm 
Summa huvudbibliotek 

Filialerna, folkbibliotek 
Ryd Bibliotekarie, inkl administration 
Urshult Bibliotekarie, inkl administration 
Summa folkbibliotek 

Filialerna, folkbibliotek integrerat med skolbibliotek 
Väckelsång Bibliotekarie, inkl administration 
Linneryd Bibliotekarie, inkl administration 
Konga Bibliotekarie, inkl administration 
Rävemåla Bibliotekarie, inkl administration 
Summa integrerade bibliotek 

Skolbiblioteken (rena skolbibliotek) 
Dackeskolan Bibliotekarie 
Wasaskolan 
Trojaskolan 
Urshultsskolan 

Bibliotekarie 
Bibliotekarie 
Bibliotekarie 

Summa rena skolbibliotek 

10. Lokaler 

Kostnaderna för lokalerna redovisas i tabell ovan, se avsnitt 8. 

Tingsryd 

105% 
25% 
60% 

490% 

147,5% 
42,5% 

190,0% 

42,5% 
50,0% 
37,5% 
37,5% 

167,5% 

40,0% 
50,0% 
12,5% 
5,0% 

107,5% 
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I Tingsryds tätort är huvudbiblioteket central beläget vid torget och de båda skol
biblioteken i skolornas lokaler på Dackeskolan respektive Wasaskolan. När det 
gäller Wasaskolan är det nu mycket ont om lokaler på skolan eftersom antalet stu
deranden på skolan har ökat kraftigt. Detta beror dels på att AMBs elever läser en 
del av sina kurser inne i Wasaskolans lokaler och dels på att vi har ett stort flyk
tingmottagande av både gymnasieungdomar och vuxna. Biblioteket disponerar re
lativt stora lokaler på Wasaskolan som är centralt belägna mitt i skolan. 

Ryd och Urshult 
I Ryd och Urshult hyrs lokaler för folkbiblioteken. I Ryd är folkbiblioteket 
centralt beläget i samhället. Skolbiblioteken ryms inom skolornas lokaler. 

Linneryd och Väckelsång 
I Linneryd och Väckelsång är de integrerade folk- och skolbiblioteken inrymda i 
skolornas lokaler. 

Konga 
I Konga hyrs lokal i Allhuset för det integrerade folk- och skolbiblioteket. 
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Rävemåla 
I Rävemåla hyrs lokal i Byahuset för det integrerade folk- och skolbiblioteket. 

För Hyresavtalen gäller följande: 

Tingsryd: Förlängs 3 år vid varje årsskifte om inte uppsägning är gjord 9 måna
der innan avtalets utgång. Biblioteket står för hela hyreskostnaden. 

Ryd: Förlängs 2 år vid september månads utgång om inte uppsägning är gjord 9 
månader innan avtalets utgång. 

Urshult: Avtalet går ut 2020-12-31. Uppsägning ska ske 9 månader innan avtalets 
utgång. Annars förlängs avtalet med 3 år varje gång. 

Konga: Förlängs med 12 månader om inte uppsägning är gjord 8 månader före 
avtalets utgång 31/12. 

Rävemåla: Avtalet går ut 2018-12-31. Därefter övergår ägandet av Byahuset som 
helhet till kommunen. 

11. Ekonomiska förändringar 
Här redogörs för ekonomiska förändringar, inom biblioteksverksamheten om anta
let folkbibliotek minskas till ett alternativt tre och om skolverksamheten omfat
tande förskoleklass och lågstadium läggs ner i Konga och Rävemåla (se annan ut
redning inom "Hållbar ekonomi"). Förutsättningen för den här redovisningen är 
att kommunens huvudbibliotek är beläget i Tingsryd. Om beslutet blir att det skall 
finnas tre folkbibliotek i kommunen förutsätts att dessa finns belägna i Tingsryd, 
Ryd och Rävemåla. 

Alternativ 1, ett folkbibliotek i kommunen 
Om folkbiblioteken i Ryd och Urshult samt de integrerade biblioteken i Konga 
och Rävemåla läggs ner motsvarar detta minskning av lokalkostnader på 1160 tkr, 
personalkostnader på 1091 tkr, kostnader för böcker och andra medier på 245 tkr 
samt övriga kostnader på 103 tkr, totalt 2599 tkr. Se tabell ovan. Ett problem med 
att lägga ner folkbiblioteket i Urshult är att hyresavtalet gäller fram till utgången 
av år 2020. 

I Väckelsång och Linneryd läggs, enligt förslaget, folkbiblioteken ner. Skolbiblio
teken skall finnas kvar om än i förändrad omfattning. De här båda biblioteken 
ryms inom skolornas lokaler. I Linneryd har skolan fått ta emot fler elever och om 
skol verksamheten i Rävemåla läggs ner finns det behov av att använda lokalen där 
biblioteket är beläget för skolverksamhet. När folkbiblioteken läggs ner på dessa 
orter kan personalkostnaderna minskas. Hur mycket personalen kan minskas när 
det fortfarande skall finnas kvar skolbibliotek är en bedömningsfråga som bör ut
redas ytterligare. Men en utgångspunkt för den här redovisningen är att personalen 
kan halveras. Detta ger i så fall minskade personalkostnader på 208 tkr. Även 
kostnaden för böcker bör minska. Om vi förutsätter att mediakostnaden bör ligga i 
nivå med vad den gör på Urshultsskolan, 10 tkr, så kommer mediakostnaderna att 
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Vad gäller skolbiblioteket på Wasaskolan finns det ett fortsatt behov av tjänsten 
som bibliotekarie när det gäller arbetet med eleverna och deras lärande. Det är 
dock inte nödvändigt att ha kvar det fysiska biblioteket med böcker. I Tingsryd 
kommer fortfarande huvudbiblioteket och skolbiblioteket på Dackeskolan att fin
nas kvar. Detta innebär att kostnaden för böcker på Wasaskolan kan minskas. Idag 
är denna kostnad 93 tkr. Hur mycket denna kostnad kan minskas är en bedöm
ningsfråga, men den bör gå att minska med ca 60 tkr. 

När antalet folkbibliotek minskar och det blir färre böcker på skolbiblioteken ökar 
behovet av bokleverens via bokbussen. Detta kommer att bli en ökad kostnad. Det 
kräver dock en mer ingående analys för att kunna beräkna hur stor denna ökade 
kostnad blir. Eventuellt kan bussturerna effektiviseras genom samordnade trans
porter av böcker till privatpersoner och olika bibliotek. En annan kostnad som kan 
öka gäller olika digitala medier som kan behövas som ersättning när det fysiska 
biblioteket med böcker begränsas. I den här rapporten har inte ökade kostnader för 
bokbussen eller utbyggnad av digitala medier tagits med i beräkningen. 

Till följd av den minskade biblioteksorganisationen i detta förslag torde även om
fattningen av tjänsten som bibliotekschefkunna minskas med ca 0,5 tj, vilket mot
svarar ca 300 tkr. 

Totalt ger den här föreslagna förändringen av biblioteksorganisationen en 
kostnadsminskning på 3257 tkr. Även om den här siffran är exakt så finns det 
en osäkerhet i hur organisationsförslaget påverkar olika kostnader för lokaler, per
sonal och media. 

Alternativ 2, tre folkbibliotek i kommunen 
Det här alternativet skiljer sig mot ovanstående med att det finns kvar folkbiblio
tek i Ryd och Rävemåla, utöver huvudbiblioteket i Tingsryd. 

Om folkbiblioteket i Urshult samt det integrerade biblioteket i Konga läggs ner 
motsvarar detta lokalkostnader på 520 tkr, personalkostnader på 338 tkr, kostna
der för böcker och andra medier på 93 tkr samt övriga kostnader på 4 7 tkr, totalt 
998 tkr. Se tabell ovan. Ett problem med att lägga ner folkbiblioteket i Urshult är 
att hyresavtalet gäller fram till utgången av år 2020. 

Vad gäller förändringen i biblioteken i Linneryd och Väckelsång samt för skol
biblioteket på Wasaskolan blir de ekonomiska förändringarna desamma som un
der alternativ 1 ovan. Behovet av bibliotekschefbedöms i detta alternativ vara re
lativt oförändrat jämfört med idag, d v s ingen minskning av omfattningen före
slås. 

Detta medför att den här föreslagna förändringen innebär en total kost
nadsminskning på 1356 tkr. 
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12. Konsekvensanalys 
Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 

MEDBORGARE 
En neddragning av antalet folkbibliotek till ett alternativt tre stycken inom kom
munen minskar tillgängligheten för medborgarna. För många kommer det att bli 
längre till det närmaste biblioteket. På skolorna skall inte det pedagogiska arbetet 
med eleverna försämras. Det arbetet är inte beroende av att det på varje skola 
finns omfattande skolbibliotek bestående av fysiska rum med böcker. Däremot 
måste alla våra elever fortfarande få tillgång till att läsa böcker. 

SAMHÄLLE 
De samhällen som kommer att sakna folkbibliotek kan påverkas negativt och de 
riskerar att bli mindre attraktiva. Det är dock inte troligt att en sådan fråga styr en 
familj i deras beslut om var de skall bo. 

EKONOMI 
Kostnaderna för Tingsryds kommun minskar årligen med ca 3,26 miljoner kr om 
antalet folkbibliotek inom kommunen minskas till ett ( alternativ 1) alternativt ca 
1,36 miljoner kr om antalet folkbibliotek minskas till tre (alternativ 2). 

MEDARBETARE 
Antalet tjänster inom biblioteksverksamheten minskar om den föreslagna föränd
ringen genomförs. Det kan också bli aktuellt att pröva frågeställningen om inte 
skolbibliotekarierna skall tillhöra respektive skolas eller rektorsområdes personal 
och ha rektor som chef. 

PROCESS 
Processen inom biblioteksverksamheten kommer att påverkas. Det blir färre 
bibliotek och dessa måste då kompletteras med utbyggd bokbussverksamhet. Det 
kan också finnas behov av en utbyggnad av de digitala medierna samt tillgänglig
heten till dessa. 

13. Överväganden och slutsats 
Den här utredningsrapporten föreslår två alternativa beslut som innebär att antalet 
folkbibliotek begränsas till ett alternativt tre stycken inom kommunen. 

Inför arbetet med hållbar ekonomi har ett förslag framförts om att se kommunen 
som bestående av tre delar, östra, mellersta och västra. Förslaget enligt alternativ 2 
utgår ifrån den här tanken och innebär att det i så fall skall finnas ett folkbibliotek 
i varje sådan kommundel. 

Vad gäller skolorna måste det, enligt skollagen, finnas tillgång till skolbibliotek i 
anslutning till skolans lokaler. Men, som ett resultat av den tekniska utvecklingen 
under senare år, pågår det en diskussion om vad begreppet skolbibliotek skall stå 
för. Här har olika aktörer olika syn, från ett modernt digitalt bibliotek till det trad
itionella med böcker. I den här rapporten är utgångpunkten det moderna digitala 
skolbiblioteket, men samtidigt konstateras att vi måste ha tillgång till böcker på 
våra skolor. Detta gäller i synnerhet inom skönlitteraturen. 
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Det finns ytterligare ett skäl till att inte längre ha integrerade skol- och folkbiblio
tek och det är kopplingen till elevernas trygghet och säkerhet. Att ha ett folk
bibliotek inne i skolans lokaler innebär att vi släpper in allmänheten i våra skolor. 
Detta är inte lämpligt. Skolan är inte en allmän plats dit alla har tillträde. Idag 
upplever många en ökad oro för att det kan ske incidenter på våra skolor och då 
kan det vara olämpligt att vi har institutioner för allmänheten inne i skolorna. I 
den organisation som föreslås i den här utredningsrapporten finns det inte längre 
några integrerade bibliotek utan folkbiblioteken är här lokaliserade till lokaler som 
inte ligger i våra skolor. 

14. Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut enligt ovanstående förslag, alternativ 1 eller 2. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Från läsåret 2016/17 bedrivs inte längre någon verksamhet inom grundskola eller 
förskoleklass i Rävemåla och Konga. Berörda elever hänvisas till Linneryd eller 
till Tingsryd. Förskoleverksamheten fortsätter oförändrad och det bör finnas möj
lighet till fritidshem i både Konga och Rävemåla. 

2. Sammanfattning 
Rävemåla skola är den skola inom kommunen som har minst antal elever. Under 
innevarande läsår har vi totalt 23 elever på skolan, inklusive förskoleklassen. Fö
regående läsår hade vi inga elever i årskurs 3. Även Örmoskolan i Konga har rela
tivt få elever, även om skolan har fler elever än skolan i Rävemåla. Under inneva
rande läsår finns det 36 elever på Örmoskolan, från förskoleklass till och med års
kurs 3. 

En stor nackdel med dessa små skolor, där lärare får arbeta väldigt ensamt, är att 
det är mycket svårt att rekrytera lärare till dem. Det kommer generellt att bli allt 
svårare att rekrytera lärare och vi kan hamna i en situation där vi inte får behöriga 
lärare till våra små skolor. Detta i sin tur leder till att vi då inte längre kan upprätt
hålla kvaliten i undervisningen. Redan när den här utredningsrapporten skrivs be
finner vi oss i ett sådant läge när det gäller Örmoskolan i Konga. 

För eleverna är det ingen bra situation att det är så få elever, varken ur social syn
punkt att ha så få kamrater eller från ett lärandeperspektiv att de är så få. Ned
läggning av skolorna i Konga och Rävemåla innebär också färre skolbyten för 
eleverna under deras grundskoletid. Även för den lärare som har huvudansvaret 
för undervisningen är det ingen bra arbetsmiljö att behöva vara så ensam på den 
lilla skolan med begränsade möjligheter till kontakt med andra kolleger. Det är så
ledes inte i första hand ekonomiskt motiverat att lägga ner skoldelen i Rävemåla 
och Konga utan en kvalitetsfråga. Denna förändring ger en bättre situation för ele
ver och lärare. 

Ekonomiskt innebär en nedläggning av skoldelen, grundskola och förskoleklass, i 
Rävemåla och Konga en kostnadsminskning för Barn- och utbildningsnämnden 
med ca 1,9 miljoner kr (kalkylerat belopp är 1.891 tkr). Kostnadsminskningen är 
nästan uteslutande kopplad till minskade lokalkostnader. Minskningen av perso
nalkostnader är marginell (småskolestöd till skolan i Rävemåla på 29 tkr). 

3. Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska skolorganisat
ionen med 1-2 skolor. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de per
spektiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 
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Utgående från underlag från kamrer, förvaltningsadministratör, skolskjutsplane
rare och rektorer samt från tidigare skolutredningar har skolchefen arbetat fram 
förslag till förändring i skolorganisationen. 

5. Bakgrund och fakta 

5.1 Nuvarande grundskoleorganisation i Tingsryds kommun 
I Tingsryds kommun finns det grundskolor i sju orter; i Tingsryd, Väckelsång, 
Ryd, Urshult, Linneryd, Rävemåla och Konga. I två av orterna har vi idag F-3 -
skolor med förskoleklass och åk 1 till 3. Detta gäller skolorna i Konga och Rä
vemåla. I fyra orter, Linneryd, Ryd, Urshult och Väckelsång, har vi F - 6-skolor 
upp tom åk 6. Det finns bara en kommunal grundskola med alla årskurser F - 9 
och det är Dackeskolan i Tingsryd. Dessutom finns det en friskola, Idekulla skola, 
med högstadium, åk 7 - 9, belägen i Ryd. 

Kartan nedan visar Tingsryds kommun och placeringen av våra sju grundskolor. 
Även avstånden från de olika skolorna till Dackeskolan samt mellan skolorna i 
Linneryd och Rävemåla redovisas. 

Teckenförklaring 

- Dackeskolan - Llnnerydskolan ca 19 km 

- Daci<eskolan - Rävemålaskolan ca 23 km - Daci<eskolan • Urshultskolan ca 12 km 

2,5 
oackeskolan • vackelsångskolan ca 14 km - Dackeskolan - Trojaskolan ca 23 km 

I I I - Dackeskolan - Fridalers ca 30 km 

Llnnerydskolan - Rävemålaskolan ca 15 km 

5.2 Minskade födelsetal 
Fram till början av 90-talet var födelsetalen inom Tingsryds kommun närmare 200 
barn per år i genomsnitt. Idag föds det ca 110 barn per år (genomsnitt 107 st år 
2010-2014). Detta innebär att elevunderlaget för kommunens grundskolor har 
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sjunkit kraftigt från ca 1900 elever, inklusive förskoleklass, till idag ca 1100. 
Kommunen har också tagit beslut två gånger under senare år (2009 resp 2013) om 
en förändrad och minskad skolorganisation. 

5.3 Den sociala situationen för elever och lärare 
För elevernas sociala utveckling är det viktigt att de har kamrater och att man 
också har möjlighet att välja kamrat som man passar bättre ihop med. Detta på
verkar i sin tur hela situationen på skolan. Även för lärarna är det viktigt med kol
legial samverkan och att ha kolleger nära i vardagsarbetet. Dagens skola förutsät
ter också mycket mer samverkan mellan lärarna än vad skolan gjorde förr i tiden 
när läraryrket mer var ett ensamarbete. 

5.4 Tillgång till lärarkompetens, allt svårare att rekrytera lärare 
Från och med den 1 juli 2015 måste lärare som ska undervisa och sätta betyg ha 
en lärarlegitimation. I lärarlegitimationen framgår det i vilka ämnen läraren är be
hörig att undervisa i och i vilka av grundskolans stadier och årskurser. Det här 
stärker elevernas rättsäkerhet, då de har rätt till lärare som har rätt kompetens för 
det de undervisar i. Detta ökar också kvaliteten på undervisningen då vi vet att en 
välutbildad lärare är en av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt lärande. Lära
rens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer 
som i högst grad påverkar elevers resultat. Framgångsrika lärare har goda ämnes
kunskaper och god didaktisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de 
skapar ett sammanhang och en röd tråd för elevernas lärande visar forskning. 

I dag har så gott som samtliga lärare i kommunen en lärarutbildning men många 
undervisar i ämnen de ej är behöriga i. Vi har gjort en inventering över lärarnas 
behörigheter och arbetar med att förändra lärarnas tjänster så att de undervisar i de 
ämnen och i de årskurser de är behöriga i. Det här ställer till med en del problem 
på de mindre skolorna där det är flera av våra lärare som inte är behöriga i alla de 
ämnen de ska undervisa i. En lärare har kanske en examen i svenska och i de sam
hällsorienterade ämnena för åk 1-3 och kan då endast undervisa i de här ämnena 
och för de här årskurserna. Det kommer att innebära att en del av lärarna kommer 
att undervisa på flera skolor i kommunen. Om lärare måste undervisa i flera skolor 
kan det leda till att det blir svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens, då det är 
mindre attraktivt att åka mellan olika skolor. Det innebär också att det blir en dy
rare organisation eftersom flera lärare kommer att lägga mycket tid på resor mel
lan skolorna. 

Det kommer att bli allt svårare att rekrytera lärare och idag går utvecklingen mot 
att läraryrket kommer att bli ett bristyrke. Det kommer då att bli mycket svårt att 
rekrytera lärare till små skolor där läraren får arbeta väldigt ensam. Vi riskerar att 
hamna i en situation där vi inte kommer att ha behöriga lärare för våra elever och 
detta kan då innebära att kvaliten på undervisningen sjunker. 

5.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolverket ställer stora krav på kommunerna att vi kompetensutvecklar lärarna 
genom olika lokala nätverk och projekt. Vi ser redan idag att det är svårt för våra 
lärare på de mindre skolorna att delta i kommunens olika nätverk, såsom språk
nätverk, matematiknätverk osv, då det är svårt att vara ifrån skolan under dagtid. 
Med få pedagoger på skolan kan man inte gå in och stötta upp för varandra då nå-
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gon är borta. Skolverket och även forskningen trycker hårt på det kollegiala sam
talet med pedagogiska diskussioner för skolutveckling, vilket också försvåras då 
det är få pedagoger på en skola. För att få en likvärdig bedömning krävs också att 
lärarna får möjlighet att sambedöma elevernas kunskaper och även detta blir svårt 
på den mindre skolan då det kanske bara finns en lärare som undervisar i t ex ma
tematik på skolan. Sammantaget innebär detta att det blir svårare med kollegial 
samverkan på de små skolorna och att kunna erbjuda lärarna där kompetensut
veckling. Följden av detta innebär en risk för att vi inte kan hålla en hög kvalitet i 
undervisningen på de små skolorna där vi har få lärare. 

6. Ekonomi om Rävemåla skola läggs ner 

6.1 Lokalerna i Rävemåla 
Skollokalerna i Rävemåla omfattar tre byggnader: 

1. Den gamla folkskolebyggnaden, 404 kvm, som rymmer kök, matsal, personalut
rymmen samt på övervåningen slöjdsal. 

2. Lågstadiebyggnaden, 342 kvm, som rymmer undervisningslokaler som har an
vänts av lågstadiet. 

3. Mellanstadiebyggnaden, 446 kvm, som rymmer undervisningslokaler som har 
använts av mellanstadiet. Denna byggnad har vissa fuktproblem i golvet vilket 
medförde att skolan för något år sedan flyttade sin verksamhet till lågstadiebygg
naden. 

Idag använder skolan lågstadiebyggnaden för undervisning samt byggnaden med 
matsal mm. Slöjdsalen i övervåningen används dock inte längre. Om skolan inte 
finns kvar i Rävemåla kan även köket läggas ner vilket innebär ytterligare mins
kade kostnader för både personal och kök med dess utrustning. Förskolan, som 
finns i en egen byggnad, måste då få sin mat levererad från ett annat kök, t ex kö
ket i äldreboendet Örnen. Förskolebarnen äter sin mat inne i förskolans lokaler. 

När det gäller ekonomi innebär lokalerna i Rävemåla en årlig kostnad för Barn
och utbildningsnämnden på totalt 1050 tkr, varav hyrorna motsvarar 730 tkr och 
städkostnaderna 320 tkr. Vi betalar inte för mellanstadiebyggnaden som vi tidi
gare har gått ur. I den här rapporten redovisas lokalkostnaderna som de kostnader 
som Barn- och utbildningsnämnden har vilket inte är detsamma som kostnaderna 
för Tingsryds kommun. För att få en uppfattning om hur stor minskningen av lo
kalkostnader blir för Tingsryds kommun om vi går ur skollokaler behövs en kom
pletterande utredning. I en sådan utredning måste även kostnadsminskningen om 
köket läggs ner tas med. 

6.2 Personalkostnader 
När det gäller personalkostnaderna räknar vi bara med att vi minskar kostnaderna 
med det småskolestöd som finns på 29 tkr per år för Rävemåla skola. 

6.3 Skolskjutskostnader 
Vad gäller skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i 
Rävemåla ökade kostnader motsvarande 54 tkr per år. Elever hänvisas till Linne
rydskolan alternativt till Dackeskolan i Tingsryd. 

För att elever skall få så kort färdtid som möjligt till sin skola kan eleverna i södra 
delen av rektorsområdet hänvisas till Dackeskolan i Tingsryd. Åk 6-eleverna 
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kommer att få åka buss till Rävemåla en gång per vecka för att där få undervisning 
i hemkunskap. Detta beror på att vi inte har en sådan lokal som är godkänd i Lin
neryd medan det finns en i samma byggnad som där vi har förskoleverksamheten i 
Rävemåla. I samband med att dessa elever är i Rävemåla finns det också möjlig
het att utnyttja idrottshallen där. 

6.4 Bedömning och total kostnadsminskning, Rävemåla 
Vi bedömer att verksamheterna ryms inom lokalerna i Linneryd men att det krävs 
att fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler med verksamheterna inom för
skoleklassen respektive skolan. 

Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Rä
vemåla 1025 tkr. 

7. Ekonomi om Örmoskolan i Konga läggs ner 

7.1 Lokalerna i Konga 
Skollokalerna i Konga ingår i Allhuset där det också finns ett äldreboende. 
För skoldelen i Konga har BUN lokalkostnader, inklusive städning, på 1008 tkr. 

7.2 Skolskjutskostnader 
Vad gäller skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i 
Konga ökade kostnader motsvarande 142 tkr. Elever hänvisas till Dackeskolan i 
Tingsryd. 

7.3 Bedömning och total kostnadsminskning, Konga 
Om skolverksamheten i både Rävemåla och Konga läggs ner bedömer vi att verk
samheterna ryms inom lokalerna i Linneryd respektive Tingsryd, men att det 
krävs att fritidshemsverksamheten samutnyttjar lokaler med verksamheterna inom 
förskoleklassen respektive skolan. 

Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Konga 
866 tkr. 

8. Total kostnadsminskning om skoldelen läggs ner i både Konga och Rävemåla 
Totalt blir kostnadsminskningen vid en nedläggning av skolverksamheten i Rä
vemåla och Konga 1891 tkr. 
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9. Elevunderlag med prognoser för kommande år 

Rävemåla I I I I 
- 1 

I I Antal elever Antal elever 
Läsår F-klass 1 2 I 3 F-3 1-3 

2013/2014 4 5 I 2 I 8 19 15 

I I .. 
2014/2015 7 4 8 0 19 12 

2015/2016 6 5 4 8 23 17 

2016/2017 { I 
.. 

8 6 5 4 23 15 -
I .. 

2017/2018 9 8 6 5 28 19 

j I 
.. 

2018/2019 5 9 8 6 28 23 -. 
I 

,. 
2019/2020 8 5 9 8 30 22 

2020/2021 12 8 5 I 9 34 
.. 

22 

Notering: Läsåren 2016/17 t o m 2020/21 är förskoleklasserna uttagna per församlingsvis. 

I tabellen ovan redovisas elevunderlaget för skolan i Rävemåla som det har sett ut 
under de senaste åren från läsåret 2013/14 och hur prognosen ser ur fram till och 
med läsåret 2020/21. Från att, under läsåret 2008/09, ha legat på mellan 46 elever 
sjönk det till enbart 19 elever under läsåret 2013/14 och 2014/15. Nu ser vi en viss 
ökning och prognosen visar att det under de kommande läsåren kommer att öka 
till storleksordningen drygt 30 barn, från förskoleklass till åk 3. 

I de två tabellerna nedan redovisas elevunderlaget för Linnerydskolan som organi
sationen ser ut idag samt hur elevtalen blir om eleverna i Rävemåla hänvisas till 
Linneryd. Som vi ser i den nedre tabellen får undervisningsgrupperna i åk 1 - 3 i 
Linnerydskolan normala storlekar med lämpligt antal elever om eleverna från sko
lan i Rävemåla hänvisas dit. 

L" mnery, I---,--, - - -
I 

I I I I 
Antal elever Antal elever Antal elever 

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6 F-3 F-6 1-6 
2008/2009 7 11 14 10 13 9 14 42 78 71 
2009/2010 9 8 12 14 11 13 10 

. 
43 77 

. 
68 

2010/2011 13 7 7 11 14 0 0 38 52 
. 

39 
2011/2012 9 14 7 7 10 0 0 37 47 38 
2012/2013 16 10 14 6 8 0 0 46 54 38 
2013/2014 6 ~Y- 12 H 13 ~-10 l_o_ 47 70 64 
2014/2015 8 14 12 23 13 I 11 40 87 79 
2015/2016 11 8 6 14 13 23 12 39 87 76 
2016/20 17 9 

---~1 -=-~ -!i- i- : ___B - -f - " -1 ---'' ~ 34 91 82 ----- -- - -- --- - -
2017/2018 9 10 22 12 37 81 72 

13 -:i _ 10 - ~ 
---- -

2018/2019 15 _ 9 _I_ ~ - _ 11 44 89 74 --- --
2019/2020 15 15 

1 
9 l 9 - 17 I 13 10 48 88 73 

2020/2021 6 15 15 I 9 11 - 11 I - 13 45 92 86 

-- -- - I -r T r-- i i- I 
--

I 
- -1 Linnervd och Rävemåla 

Läsår F-klass 
2016/2017 17 - -- ------
2017/2018 18 -
2018/2019 20 -- - - -
2019/2020 23 --
2020/2021 18 
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Antal elever Antal elever Antal elever 
F-3 

57 --
65 --
72 
78 --
79 

F-6 1-6 

114 97 --- --
109 91 -
117 97 -- -
118 95 --
126 108 
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Konga 

Läsår F-klass 1 

2013/2014 11 11 

2014/2015 8 11 

2015/2016 6 8 

2016/2017 13 6 

2017/2018 10 13 - -

2018/2019 12 10 

2019/2020 12 12 

2020/2021 3 12 
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I 

I 
Antal elever Antal elever 

I 2 3 F-3 1-3 

8 I 6 36 25 
-

I 
--

11 7 37 29 

11 11 36 30 

I 8 

l 
11 38 25 

I 6 8 37 27 -
I 13 6 41 29 

10 I 13 47 35 

I 12 I 10 37 34 

Lä 15/16 finns 6 asylelever registrerad vid rnätdaturret, dessa är inte rredräknade i sin ålderstillhörighet. 
- -

7(10) 

I tabellen ovan redovisas elevunderlaget för skolan i Konga som det har sett ut 
under de senaste åren från läsåret 2013/14 och hur prognosen ser ur fram till och 
med läsåret 2020/21. Antalet elever ligger under perioden, med lite variation, på 
ca 37 st. Det är en väldigt liten grupp som börjar i förskoleklassen hösten 2020. 

I de två tabellerna nedan redovisas elevunderlaget för Dackeskola, åk F - 6, som 
organisationen ser ut idag samt hur elevtalen blir om eleverna i Konga hänvisas 
till Dackeskolan. Vi gör bedömningen att vi kan få en fungerande organisation av 
klasserna i åk 1 - 3 på Dackeskolan om även eleverna från skolan i Konga hänvi
sas dit. 

-

1 r I I I 
-

r I Tingsryd I I 
I I I 

Antal elever !Antal elever Antal elever 
Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6 F-3 F-6 1-6 

2013/2014 34 44 I 40 l 35 49 48 58 153 308 427 -- - - - -- - - -
2014/2015 44 37 I 46 I 43 43 I 47 I 49 170 309 435 

2015/2016 29 44 36 49 50 43 46 158 297 426 

2016/2017 46 29 l ~ ,- 36 60 _i 50 43 155 308 417 --- - - --i- - - ---
2017/2018 31 46 I 29 44 47 60 50 150 307 426 -- - --

I 
- - -- - - -- --

2018/2019 32 31 46 29 52 47 60 138 297 403 
- - -- -- - -

2019/2020 29 32 _I_ 31 46 35 I 52 47 138 272 381 
-- - - --- -- - - -- - - --

2020/2021 45 29 I 32 I 31 59 I 35 52 137 283 375 

l Lå 15/16 finns 21 asylele1.er reg_!_:;ti::ra~ vid mä!_datumet,~ ss~ ~ inte__!21e_dräknade i sina resp ålderstil~hörighet. _ 

lr mqsrv d h K oc on w r T 
I I I 

I 
1Ama1 e1ever Ama1 e1ever Antal e1ever 

Läsår F-klass 1 2 3 4 I 5 6 F-3 F-6 1-6 

2016/2017 59 :: -1 ::-1- :: - 49 11: 43 193 335 469 ---- - --- - - --
2017/2018 41 47 50 187 333 479 

- - --
, , J s, j " -- -

2018/2019 44 52 47 49 179 327 462 - - --- - ---- --
I 

--- ----
2019/2020 41 44 I 41 59 35 52 47 185 319 463 

- -
- ;;-;- r-44 41 I T 

- - - -
2020/2021 48 59 35 52 174 320 446 

1 _I 

Som en jämförelse redovisas nedan elevtalen för F-6 - skolorna i Ryd, Urshult 
och Väckelsång. Om den föreslagna organisationsförändringen genomförs kom
mer resultatet bli att vi får fyra jämnstora F-6 - skolor i Ryd, Urshult, Väckelsång 
och Linneryd. Linneryd kommer att bli helt jämförbar med de andra tre skolorna. 
Detta ger en jämn och bra skolorganisation inom kommunen. 
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I T l -I I T ' 
I - - -

I Ryd I I I 

I I I I 
IAntal elever IAntal elever IAntal e1ever 

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6 F-3 F-6 1-6 

2013/2014 19 15 I 18 I 26 30 I 28 L 24 78 160 141 
-- - --

I 
- - -i- --

I 
- - -- -

2014/2015 25 20 18 I 18 26 31 32 81 170 145 

2015/2016 17 26 24 17 18 27 28 84 157 140 

2016/2017 18 17 I 26 b 24 17 

1- ~ ~ n 
85 147 129 - -

18 =1 

- - --
2017/2018 16 17 26 24 [_ _ __!! 18 77 136 120 -- - - - -- -
2018/2019 12 16 18 I 17 26 -~ 24 _ 17 63 130 118 - - - - -
2019/2020 12 12 _~ 16 18 17 26 24 58 125 113 

-· - - - -1- - - - I 17- 2 6 
- ----

2020/2021 20 12 12 16 18 60 121 101 

Lå 14115 f inns 2 elever registrerade i träningssärlgrundsär, dessa är inte rredräknade i sin ålderstillhörighet. I I --- -- -- --
Lå 15/16 frnns 6 asylelever registrerad vrd mätdaturret, dessa är Inte rredraknade r srn ålderstrllhörrghet. 

I - - - - t 
-- - i T --r- I r ----i- 1- -·-1- -

Urshult 

I I I 
I Antal elever Antal elever Antal elever 

Läsår F-klass 1 2 I 3 4 5 I 6 F-3 F-6 1-6 

2013/2014 18 25 -t - 1_~ _J__9 _ - 17 J_ 1~ J __ 18 66 117 99 
- -- - - - -·- .. ----

2014/2015 19 19 24 I 15 10 I 19 I 17 77 123 104 

2015/2016 20 20 19 24 16 12 19 83 130 110 

2016/2017 19 
28 

20 t 19 24 16 f 12 78 130 111 
----- - - - - - - -- -

2017/2018 15 19 20 20 19 24 16 74 133 118 

··-=!!··~· 
-L_20 

- -
2018/2019 15 19 20 19 I 24 69 132 117 

- - - - - - --- -- - ---
2019/2020 17 5 15 I 19 20 20 I 19 66 125 108 

- --
i 

-- l~ -i~ ----- ---
2020/2021 13 7 15 15 19 60 119 106 

Väckelsång I 
-

I I I T i I I 
I I I I 

Antal elever Antal elever Antal elever 

Läsår F-klass 1 2 3 4 5 6 F-3 F-6 1-6 

2013/2014 13 17 _ H ~ 13 22 
-~ 

20 
-~ 

12 61 115 102 --- - - -- -
2014/2015 17 13 16 20 13 22 20 66 121 104 

2015/2016 17 18 13 18 20 14 23 66 123 106 

2016/2017 17 18 20 65 117 100 -- - -- -- --
2017/2018 17 13 18 20 69 120 103 - -

_ 17 ~ .J7 - .!I -
--

2018/2019 28 18 13 18 79 128 100 -
2019/2020 16 28 17 17 17 18 13 78 126 110 

I 

-- ---

~;--:~ ::-
--r r 

-r· 
- - - -

2020/2021 22 16 28 17 17 17 18 83 135 

Lå 14/15 finns 1 elev registrerade i träningssär/grundsär, denna är inte medräknade i sin ålderstillhörighet. I 

10. Kostnader för skolskjuts och restid för eleverna, kompletterande underlag 
En nedläggning av skolverksamheten i Konga och Rävemåla innebär att de be
rörda eleverna hänvisas till antingen skolan i Linneryd eller till Dackeskolan i 
Tingsryd. För elever som berörs kommer det att innebära en längre skoldag med 
resor fram och tillbaka till skolan, men en positiv konsekvens är att det blir färre 
skolbyten för dessa elever. 

10.1 Skolskjuts för elever som nu går i Rävemåla 
Skolskjutsorganisationen med dagens F-3-skola i Rävemåla är uppbyggd så att 

113 

skolskjutsturerna till/från Rävemåla samordnas med skolskjutsturerna till/från 
Linneryd (åk 4-6) samt till/från Tingsryd (åk 7-9 samt gymnasieeleverna på Wa
saskolan). Beslut om att åk F-3-skolan i Rävemåla läggs ned innebär att hänvis

ning får ske till skolan i Linneryd alternativt till Dackeskolan i Tingsryd. Del av 
Rävemålas upptagningsområde kan hänvisas till Tingsryd och det skulle kunna 

gälla söder om väg 120. Norr om väg 120 skulle hänvisning ske till Linneryd. En 

I 
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sådan justering innebär den mest lämpliga ur geografisk synpunkt och att eleverna 
då får den kortaste restiden. En annan konsekvens är att de elever som berörs inte 
behöva byta skola så ofta som nu. För Rävemålaeleverna som idag först går års

kurs F-3 i Rävemåla, därefter årskurs 4-6 i Linneryd och till sist årskurs 7-9 i 
Tingsryd skulle istället få tillhörighet till F-6-skolan i Linneryd och sedan 7-9 i 
Tingsryd (motsvarande vad som gäller för Väckelsångskolan, Trojaskolan och Ur

shultsskolan) eller eventuellt gå hela sin grundskola (F-9) i Tingsryd. 

Restid/skoldagens längd: För eleverna åk 1 - 3 från Rävemåla innebär det att de 
får ca 20 minuters längre restid per resa, till och från skolan, än idag, 40 minuter 
per dag, oavsett om man går i Linneryd eller Tingsryd. 

Kostnad: Det kommer att behövas ett större fordon från Rävemåla till Linneryd. 
Detta skulle ge en ekonomisk effekt på: rörligt pris ett fordon ca 30 km x 2 tu

rer/dg x 5,00 kr x 180 skoldagar= 54 tkr. 

För skolskjutsverksamheten innebär en nedläggning av skolverksamheten i Rä
vemåla en total kostnadsökning på 54 tkr. 

10.2 Skolskjuts för elever som nu går i Konga 
Skolskjutsorganisationen med dagens åk 1-3 skola i Konga är uppbyggd så att 

skolskjutsturerna till/från Örmoskolan samordnas med skolskjutsturerna till/från 

Tingsryd (åk 4-9 samt gymnasieeleverna på Wasaskolan). Beslut om att åk 1-3 
skolan vid Örmoskolan läggs ned och hänvisning sker till 1-9 skolan i Tingsryd 
skulle få följande inverkan: 

Hela upptagningsområdet Örmoskolan skulle ingå i Dackeskolans upptagnings
område. Idag väljer redan de elever/föräldrar som bor inom Örmoskolans upptag

ningsområde, närmast Tingsryds upptagningsområde, att åka till Dackeskolan av 
geografiska skäl. 

Restid/skoldagens längd: För eleverna, åk 1 - 3, på Örmoskolan skulle det inne

bära att de får ca 15 minuters längre restid per resa, till och från skolan i Tingsryd, 
än idag, 30 minuter per dag. 

Kostnad: Det behövs ytterligare ett större fordon från Konga till Tingsryd. Detta 

skulle ge en ekonomisk effekt på: rörligt pris ett fordon ca 24 km x 2 turer/dag x 
16,40 kr x 180 skoldagar= 142 tkr. 

11. Konsekvensanalys 
Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 

MEDBORGARE 
Förändringen i skolorganisationen innebär att eleverna får en bättre social situat
ion och bättre förutsättningar för sitt lärande. Berörda elever får också färre skol
byten. En nackdel är att fler elever måste åka skolskjuts till skolan och att de däri
genom får längre skoldagar. 
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SAMHÄLLE 
För Konga och Rävemåla samhällen ger förändringen negativa konsekvenser med 
längre avstånd till skolan. Detta kan påverka samhällets attraktivitet negativt. 

EKONOMI 
Verksamhetens kostnader minskar årligen med ca 1,9 miljoner kr om skolverk
samheterna i Konga och Rävemåla läggs ner. 

MEDARBETARE 
För lärarna blir det en bättre situation med bättre arbetsmiljö och bättre förutsätt
ningar för kollegial samverkan. 

PROCESS 
Vi ser framför oss en situation där det kommer att bli en stor lärarbrist. Det 
kommer då att bli mycket svårt att rekrytera lärare till små skolor där lärarna sak
nar kollegial samverkan. Om vi lägger ner skolverksamheten på dessa orter kom
mer vi att få bättre förutsättningar för att rekrytera kompetenta lärare. 

12. Överväganden och slutsats 
Det finns starka skäl att förändra skolorganisationen, innebärande att skolverk
samheten inom grundskola och förskoleklass läggs ner i Konga och Rävemåla. 
Främst för eleverna, men även för lärarna, har vi idag ingen bra situation med de 
små elevtal som vi har i Rävemåla och i Konga. Vi ser också att det är mycket 
svårt att rekrytera lärare till de här skolorna. Om vi inte längre skall ha kvar verk
samheten inom grundskolan bör inte heller förskoleklassen vara kvar. Förskole
klassverksamheten bör bedrivas på den ort och i anslutning till den skola där ele
verna sedan skall gå. Däremot bör det finnas tillgång till fritidshem i både Rä
vemåla och Konga. 

13. Förslag/beslutsalternativ 
Från läsåret 2016/17 bedrivs inte längre någon verksamhet inom grundskola eller 
förskoleklass i Rävemåla och Konga. Berörda elever hänvisas till Linneryd eller 
till Tingsryd. Förskoleverksamheten fortsätter oförändrad och det bör finnas möj
lighet till fritidshem i både Konga och Rävemåla. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

Utredning om minskat antal äldreboenden och förändrad organisation av 
hemtjänsten. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen föreslås följande: 
- Avveckling av äldreboendet Lindegården. 
- Förändra organisationen i hemtjänsten till tre områden: Östra, Västra och Centrala. 

- Överväga att omvandla Solhaga/delar av Solhaga till ett trygghetsboende och se över 
möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägandet. 

Sammanfattning 
I utredningen om minskat antal äldreboenden och förändrad organisation av hemtjänsten 
redovisas: 
-Bakgrund och fakta om kommunens olika äldreboenden. 
-Statistik om beläggning/ lediga platser på särskilda boenden och korttidsplatser. 
-Befolkningsprognos och förändringar i åldersstruktur. 
-Utdrag ur socialnämndens riktlinjer enligt socialtjänstlagen. 
-Presentation av synpunkter från referensgrupp. 
-Konsekvensanalys samt ekonomiska effekter. 

Utredningen visar att Tingsryds kommun har fler antal platser i särskilt boende än andra 
jämförbara kommuner. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) i kommunen är konstant 
fram till 2022. Det finns sju äldreboenden i kommunen och några bedöms ha behov av 
renovering inom den närmaste tiden. Utredningen visar att det varit ca 7,5 lediga plat
ser/ år. Det är därför rimligt att minska antalet platser genom att avveckla ett äldrebo
ende. 

Hemtjänsten i Tingsryds kommun är organiserad i små grupper i anslutning till varje 
ort. Utredningen visar att en organisation med färre och större områden kan ge ökad 
effektivitet och bättre utnyttjande av resurser. 

Uppdrags beskrivning 
Utredningsuppdrag med inriktning att minska antalet äldreboende med ett äldreboende 
samt organisera hemtjänsten i färre och större områden. Utredningen ska även beröra 
möjligheten att långsiktigt planera för 3-4 större äldreboende i kommunen. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
För att få fram så många synpunkter som möjligt har arbetsgruppen samlat ihop en refe
rensgrupp med personal från olika verksamheter. Referensgruppen har träffats och dis
kuterat olika alternativ och möjligheter utifrån uppdraget och sedan gått ut i sina respek
tive arbetsplatser och inhämta ytterligare synpunkter. 
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Efter diskussioner om kommunens sju äldreboenden och funderingar kring de olika or
ternas förutsättningar har arbetsgruppen kommit fram till att Solhaga i Väckelsång och 
Lindegården i Linneryd är de två alternativ som är lämpligast att vidare analysera uti
från uppdraget. Det beror på fastigheten Lindegårdens renoveringsbehov och Solhagas 
geografiska läge. Väckelsång är attraktivt som bostadsort och fastigheten är möjlig att 
anpassa för andra ändamål tex. hyreslägenheter. 

Vidare har arbetsgruppen tagit fram fakta kring kriterier för att beviljas särskilt boende, 
statistik om lediga platser, befolkningsprognos för äldre invånare och omvärldsanalys. 
Arbetsgruppen har belyst konsekvenser av en minskning av antalet särskilda boende
platser samt gjort en beräkning av förväntade ekonomiska effekter. 

Utredningen belyser också för och nackdelar med att organisera hemtjänsten i större 
områden. 

Bakgrund och fakta 

Särskilt boende 
Särskilt boende är till för personer som inte kan få sitt behov av omvårdnad, trygghet 
och säkerhet tillgodosett i den ordinära bostaden. 

Kriterier för att beviljas särskilt boende är att: 
• den enskilde har ett stort behov av hjälp i kombinationen med en oförmåga att 

tillkalla hjälp, 

• den enskilde har svårigheter att orientera sig i tid och rum, 

• den enskilde uttrycker oro, stör grannar/närstående och/eller är en fara för sig 
själv, 

• den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses av hemtjänst, på ett sådant sätt att 
det tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Demensboende 
För att få beslut om bistånd i form av demensboende skall den enskilde ha en demensdi
agnos och vara bedömd att ha BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 
Demenssjukdom). Den enskildes behov skall ej kunna tillgodoses med andra insatser. 

Antal platser i särskilt boende 
Boende Antal Antal Antal Totalt 

särbo korttid växel vård 
· Solängen 34 1 1 36 
Äppelgården 28 1 1 30 
örnen· 38 1 1 40 
~olhctga 25 1 0 26 
Konga Allhus 23 1 0 24 

.. Äl111~g~l'<i~n 24 1 0 25 
: Lindegården 22 1 0 23 
Totalt 194 7 31) 204 

1 )Antalet växelvårdsplatser har förändrats över tid. 
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Fastigheternas standard 

Allmänt 

Solängen, Ryd- god standard på fastigheten. Kommunens näst största boende. Byggdes 
om och till i tre etapper under åren 2003-2006. Lägenheternas planlösning ändrades och 
utökades. Både lägenhet och badrum utökades, klädkammare tillskapades. Fast reserv
kraftverk finns. 

Äppelgården, Urshult- fastigheten delvis renoverad. Rymliga lägenheter. Nystartad 
verksamhet LSS. Avd B, som gjordes om till LSS-boende 24:an år 2014, byggdes om 
till demensboende år 2000 och då åtgärdades ventilation för denna flygel. Nya avdel
ningskök byggdes 2009 och yttertaket byttes samma år. Mobilt reservkraftverk finns 
placerat på brandstationen i Urshult. Fastigheten är i behov av utbyte av ventilation, ca 
6-8 mkr. 

Örnen, Tingsryd- nybyggt år 2015. Mycket god standard. Fast reservkraftverk finns. 

Solhaga, Väckelsång- rymliga lägenheter, övervägande tvårumslägenheter. God stan
dard. Byggår 1988-89. Mobilt reservkraftverk finns. 

Konga Allhus- rymliga lägenheter, god standard. I fastigheten finns även andra verk
samheter som skola, förskola, fritids, bibliotek och värdshus. Byggår 1996. Ombyggnad 
2004 för förskolan som flyttade in från annan lokal. Fast reservkraftverk finns. 

Älmegården, Rävemåla- god standard. Här finns även ett boende för personer med 
speciella behov på grund av demenssjukdom. Renoverades vid om- och tillbyggnad år 
2000. Mobilt reservkraftverk finns. 

Lindegården, Linneryd- fastigheten bedöms vara i behov av renovering. Trånga ut
rymmen i lägenheterna och trånga badrum. Kommunens minsta boende. Består av både 
en- och tvårumslägenheter. Byggdes år 1955 och byggdes om och till år 1982. Mobilt 
reservkraftverk finns. 

Särskild bedömning av Lindegården och Solhaga 

Lindegården 
Här finns stora behov av utbyte av ventilationen som uppskattas till ca 6-8 mkr. De 
närmaste åren finns sedan det vanliga behovet av underhåll som utvändig målning, in
vändig målning, utbyte av våtrumsgolv och mattor i badrum, utbyte av golv i både lä
genheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvaror, fastighetsmaskiner såsom tvättma
skiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsortering. 

Solhaga 
Inom en tioårsperiod behöver ventilationen bytas ut - uppskattad kostnad ca 3 mkr. När 
reservkraftverket är i bruk så är det undermålig strömförsörjning inom boendedelarna, 
det finns således ett behov av utökad elförsörjning när reservkraften är igång. De närm
aste fem åren finns sedan det vanliga löpande behovet av underhåll såsom utvändig 
målning, invändig målning, utbyte av våtrumsgolv och mattor i badrum, utbyte av golv i 
både lägenheter och gemensamma ytor. Utbyte av vitvaror, fastighetsmaskiner såsom 
tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Utökade utrymmen för sopsortering. Vind-
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fånget bör utökas i längd om boendet är kvar då det blir för mycket kallras i foajen där 
de äldre vistas. 

Antal lediga platser i särskilt boende - genomsnitt åren 2010-2015 

År Lediga 

platser 

Totalt antal Förklaring till förändring 

platser 

2010 6,5 218 6 platser på Tingsgården avvecklades 

2011 7,25 212 11 platser på Äppelgården blev korttid sommar 2011. ------2012 4,4 201 

2013 9,5 201 Korttidsavd på Äppelgården avvecklades och blev 

oanvänd. 1 permanent plats per särbo blev korttid, 

totalt 7 platser. 

5,5 194 2014 

2015 

(1/1-

30/6) 

---~~-~~~~~~--~-~--~~----
8,8 194 

Uppgifter hämtade från boenderådsfiler 2010-2015 

Det totala antalet särskilda boendeplatser har varit högre än behovet under de senaste 
åren. I genomsnitt har 7,5 platser varit lediga under åren 2010-2015. 

Antal invånare i kommunen som är 80 år eller äldre är ca 1090. Antalet beräknas vara 
oförändrat under de närmaste åren. Från 2022 kommer en succesiv ökning att ske med 
ca 20 personer/år för att år 2038 vara ca 1400 personer. 

Antal beslut om särskilt boende samt åldersstatistik 

Ar Antal beslut Antal bifall Antal Avslag Äldst Yngst Snittålder 
2013 (helår} 66 63 3 97 år 70 år 85,7 år 
2014 (helår) 74 69 5 103 år 59 år 86,8 år 
2015 (halvår) 41 40 1 98 år 73 år 85,9år 
Uppgifter hämtade från verksamhetssystemet Treserva 

Förändringar i åldersstrukturen mellan åren 2013 och 2038 presenteras i dia
grammen nedan. 

ANTAL INVÅNARE EFTER Å LDER 

250 ~---....--'l~T~IN~GS_R~Y_DS.,...l~<O~M_M-i-U~N _Å _R -i-20~1_3 ~O_,..CH_ 2_0_38----~ 

200 +--- +--+--+--+--+--+---l-- -l---l---l-l 
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0 
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-
2012 2013 2014 

17,2 16,3 15,4 

14,2 13,4 13,3 

1090 1088 1094 

Tabellen ovan visar hur stor andel invånare 80 år och äldre som bor i särskilt boende, i 
Tingsryd och i Sverige som helhet samt antalet invånare i Tingsryds kommun som är 80 
år och äldre. Utifrån tabellen har Tingsryds kommun 24 särskilda boendeplatser mer än 
snittet i riket. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
För att göra det möjligt att tillgodose behovet av stöd och trygghet trots ett minskat antal 
särskilda boendeplatser behöver kommunen som helhet se över lämpliga boendeformer 
där äldre kan bo med hemtjänstinsatser tex. trygghetslägenheter/seniorbostäder. 

SAMHÄLLE 
Att avveckla Solhaga skulle innebära en minskning med 25 särskilda boendeplatser. 
Lägenheterna är relativt stora och det finns goda möjligheter att använda fastigheten för 
andra ändamål. Exempelvis skulle lägenheterna kunna hyras ut som trygghetslägenheter 
vilket innebär att hemtjänsten utför eventuella insatser hos de som bor där och natt
patrullen står för insatser på natten. Alltså ingen fast bemanning som på ett särskilt bo
ende. Tryggheten består i att det finns en gemensam matsal, erbjuds gemensamma akti
viteter under veckan och närhet till service. 
Den här typen av boende efterfrågas och kommunen har inte något att erbjuda idag. 

Att avveckla Lindegården skulle innebära en minskning med 22 särskilda boendeplat
ser. Vid eventuell avveckling skulle fastigheten kunna användas som HVB-hem för en
samkommande barn. Lindegårdens vackra läge gör också att det finns goda chanser att 
avyttra fastigheten för andra ändamål. För att behålla Lindegården som särskilt boende 
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eller skapa lägenheter som kan fungera som trygghetsboende skulle sannolikt en omfat
tande renovering krävas. 

PROCESS 
Att organisera hemtjänsten i tre större områden bedöms ge möjlighet till viss effektivi
sering genom bl a olika samordningsvinster. En områdeschef som ansvarar för flera 
mindre grupper av hemtjänst inom ett geografiskt område behöver inte innebära att 
grupperna fysiskt flyttar till samma ställe. Nuvarande mindre grupper kan finnas som 
undergrupper vilket minskar riskerna för ökad körtid och sämre personalkontinuitet. Att 
minska antalet särskilda boendeplatser kan innebära en volymökning inom hemtjänsten 
med ökade kostnader som följd. 

Med en snabb utveckling inom området e-hälsa och en befolkning som i större utsträck
ning kommer att vara vana vid it-teknik så kan det antas att behovet av stöd och trygg
het tillgodoses i det ordinära boendet i större utsträckning än idag. Det är då möjligt att 
efterfrågan på särskilt boende fördröjs eller uteblir. Ett trygghets boende skulle då kunna 
vara ett möjligt alternativ. Att utveckla hemtjänsten med resurser i form av teknik, 
kompetens och personal bedöms vara nödvändigt för att svara upp mot behovet och 
efterfrågan. 

MEDARBETARE 
De positiva effekterna skulle bli att chefen får en bättre överblick över området och lät
tare kan fördela resurser och ta tillvara på personalens kompetens. Negativa konsekven
ser kan vara att chefen har verksamheter på flera ställen vilket kan leda till en ökad 
känsla av otillräcklighet. Personalen kan uppleva att chefen inte är närvarande på 
samma sätt som idag. 

EKONOMI 
Bemanningen (exkl natt) på särskilda boenden är ca 0,52 årsarbetare/ boende så bespa
ringen vid en minskning av 25 platser (Solhaga) blir ca 13 årsarbetare och vid en 
minskning av 22 platser (Lindegården) ca 11,44 årsarbetare. 

De direkta minskade kostnaderna för en avveckling av 22 platser (Lindegården) uppgår 
till drygt 11,3 mkr (bruttokostnad). Minskade intäkter (matintäkter, hyresintäkter, om
vårdnadsavgifter om totalt 2,3 mkr) samt en viss ökning (beräknad till 1,3 mkr) av hem
tjänsten reducerar besparingen till netto 7,7 mkr. Kalkylen bygger på att 7 platser i ge
nomsnitt är tomma, 10 platser tas i anspråk på Örnen, och kostnaden för 5 personer styrs 
över till hemtjänst i ordinärt boende. 

Att också omvandla Solhaga till ett trygghetsboende betyder inte att förvaltningens 
kostnader minskas med de direkta kostnader som är förknippat med Solhaga särskilda 
boende. Anledningen är att betydande kostnader skjuts över till hemtjänsten. De di
rekta minskade kostnaderna för en avveckling av 25 platser (Solhaga) uppgår till drygt 
12,9 mkr (bruttokostnad). Minskade intäkter (matintäkter, hyresintäkter, omvårdnads
avgifter om totalt 2,9 mkr) samt en uppskattad, ganska betydande, kostnadsökning (be
räknad till 25 pl * 260 000 kr= 6, 5 mkr) för hemtjänsten reducerar besparingen till 
netto 3,5 mkr. Besparing beräknas bli mindre än de ekonomiska effekterna av att av
veckla Lindegården eftersom minskningen av antalet platser görs i ett läge när antalet 
tomma SB-platser beräknas till noll, dvs alla brukares behov (genomsnitt 85 timmar 
bistånd per person och månad) styrs över till hemtjänst i ordinärt boende. 
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Genom organisering av hemtjänsten i tre områden bedöms kostnadsnivån kunna minska 
med ca 2,5%, vilket motsvarar ca 0,85 mkr. Med större områden: 

• Kan personaltid effektivare användas för smarta logistiska lösning vilket ger 
bästa möjliga körtid. 

• Är bemanningen mindre sårbar mot svängningar i antal ärenden och vårdtyngd. 
• Kan fler personal täcka för varandra och därmed kan behovet av extra personal 

minska. 

Plan för äldreboenden på lång sikt 
Vid en långsiktig planering för 3-4 äldreboenden i kommunen ser arbetsgruppen det 
naturligt att dela in kommunen i Östra, Västra och Centrala med ett större boende samt 
ett hemtjänstområde i varje kommundel. Det innebär att man i varje område behåller ett 
äldreboende och avvecklar övriga. För att behålla tillräckligt med platser i kommunen 
kan det då bli nödvändigt att bygga ut de boenden som behålls. Precis som i hemtjänsten 
så finns det samordningsvinster med större boenden och verksamheten kan då bedrivas 
med en effektivare bemanningsplanering och utnyttjande av resurser. 

Överväganden och slutsats 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen dras följande slutsatser: 
-att lämpligaste äldreboendet att avveckla är Lindegården. 
-att en långsiktig möjlighet är att omvandla Solhaga/alternativt delar av Solhaga till ett 
trygghetsboende och se över möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägan
det. 
-att dela in hemtjänsten i tre områden: Östra, Västra och Centrala där gränserna kan 
justeras efter antalet ärenden eller volym. 
- För att ovanstående ska fungera väl behövs en tidsplanering. Bedömningen är att av
veckling av Lindegården behöver ske i flera steg. Steg 1 är inflyttningsstopp direkt efter 
beslut. Steg 2 är tät kommunikation, information och samarbete med berörda, tillexem
pel brukare, anställda, anhöriga, rättsliga företrädare, fackliga organisationer, perso
nalavdelning etc. Steg 3 är genomförande. En grov uppskattning är att genomförande 
kan ske inom 3-4 månader från det att beslut är fattat. En omvandling av hela Solhaga 
till trygghetsboende gör att vi minskar med ytterligare 25 platser i särskilt boende och 
därmed landar under snittet för riket med 13 platser. Samtidigt är det inte rimligt att 
endast omvandla delar av Solhaga, med tanke på kostnad för nattbemanning på ett bo
ende som är mindre. Vid en omvandling av Solhaga är det därför viktigt att möta beho
vet med utbyggnad av annat särskilt boende. Tidsplan för omvandling av Solhaga är 
beroende av faktorer enligt ovan och därför svår att bedöma i nuläget. Att organisera om 
hemtjänsten bedöms kunna ske i samband med nedläggning av Lindegården. Främst för 
att det då frikopplas chefsresurs. 

Förslag/beslutsalternativ 
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen föreslås följande: 
- Avveckling av äldreboendet Lindegården. 
- Förändra organisationen i hemtjänsten till tre områden: Östra, Västra och Centrala. 
- Överväga att omvandla Solhaga/delar av Solhaga till ett trygghetsboende och se över 
möjlighet att låta kommunala bostadsbolaget ta över ägandet. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 

62 339



Ärende ksau-ks-kf Sidan 67 av 159 Bilaga 1 
BILAGA D 

Tingsryds 
kommun 

1.4 Idrott- och badanläggningar 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

• Befintliga kommunala badplatser behålls i nuvarande antal och driftsformer. 
• Linneryds Badhus avvecklas 
• Idrottshallarna behålls i nuvarande antal 
• Ekonomiskt ansvar för gymnastiksalar i de orter det finns skola överförs i sin 

helhet till barn- och utbildningsförvaltningen 
• Gymnastiksalen i Konga avvecklas till den del som inte behövs för omklädning 

m.m. för utomhusbadet 
• Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag med inriktning att minska ytor och antal avseende idrotts-, fritids- och badan
läggningar. 

I slutrapporten för Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun före
slås att perspektivet på kommunal service och verksamhet indelas i tre geografiska om
råden, östra och västra samt centrala området. Med en sådan tanke som grund kan en 
bedömning göras av vilka anläggningar som ska stöttas för att klara områdets behov. En 
minskning av antalet anläggningar möjliggör ett ökat stöd till de återstående anlägg
ningarna oavsett om de är kommunägda eller föreningsdrivna. Det är viktigt med ett bra 
underhåll och en hög standard. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Översyn av kostnader och nyttjande av badanläggningar, kommunala badplatser, gym
nastiksalar och idrottsanläggningar. Översyn av bidragsnormer och avtal med förening
ar. Bedömning av behovet inom respektive verksamhet kopplat till inriktningen att stö
det till barn- och ungdomsverksamhet bör behållas eller ökas. 

Bakgrund och fakta 
Kommunen har höga kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar (plats 238 i riket år 
2013, högst i länet). Anpassning till minskad befolkning och minskade barn- och ung
domskullar har inte skett fullt ut. Beläggningen på idrottshallar, gymnastiksalar och 
idrottsanläggningar har minskat och är totalt sett låg. Generellt sett finns mycket ytor 
(idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner) i förhållande till antalet aktiva. Kommu
nen har 3 badanläggningar, 8 kommunala badplatser, 20 fotbollsplaner med varierande 
underlag och storlek, 4 idrottshallar (varav 3 egenägda) och 3 egenägda gymnastiksalar. 
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Nedanstående tabell ger en överblick över omfattningen i några av verksamheterna. I 
sammanställningen ingår inte häst-, skytte-, fiske- och motoranläggningar samt bow-
linghall, ishall, Bollhallen Tingsryd samt Fridafors fritidscenter. 

Tingsryd Väckelsång Ryd Urshult Linneryd Rävemåla Konga Övriga Totalt 

Fotbollsploner 
Gräs, fullstorlek 2 2 1 1* 1 2* 1 1 11 
Gräs, mindre 1 1 1 1* 4 
Grus 1 1 1 1* 1 1 6 

Tennisbanor 
Grus 3 1 2 1 7 
Annat, tex asfalt 2 1* 2 1* 1 7 

Idrottshall 1 1 1 1* 4 
Gymnastiksal 1* 1 1 1 4 

Badanläggningar 
Inomhus 1 1 2 
Utomhus, bas- 1 1 
säng 
Utomhus, kom- 1 1 1 2 1 1 1 8 
munal 
Utomhus, övriga 1 1 2 1 5 

* föreningsägd 

Drift av tex fotbolls-, tennis- och idrotts- och badanläggningar sker i huvudsak av före
ningar med driftsbidrag från kommunen. Därtill tillkommer underhålls- och investe
ringsbidrag. Flera föreningar har aviserat svårigheter att få driften att gå runt ekono
miskt med dagens bidragsnivåer, både vad gäller drift och investeringar. Det har även 
blivit svårare att engagera ideella krafter för driften av anläggningarna. Idrottshallar och 
gymnastiksalar sköts i huvudsak av kommunen och har löpande underhålls- och investe
ringsbehov som inte alltid kunnat uppfyllas. Kommunen står för större investeringar 
även för badanläggningarna. Samtliga anläggningar, både idrotts- och badanläggningar, 
kräver löpande underhåll för att hålla fullgod kvalitet. 

Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av föreningar för att kunna bedriva verksamhet 
finns på några håll, tex inom fotbollen: Tingsryd United (Tingsryd, Väckelsång) samt 
FK Älmeboda Linneryd. Behovet av samverkan för att kunna bedriva verksamhet med 
god kvalitet både på barn- och ungdoms- och vuxensidan bedöms vara fortsatt stort 
inom kommunen. 

Som möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet redovisades i slutrapporten minskning av 
antal och ytor för idrotts- och fritidsanläggningar samt badanläggningar som en anpass
ning till den förändrade demografin. Koncentration till mindre ytor och färre anlägg
ningar ger möjlighet till minskade driftskostnader och minskade framtida underhåll och 
investeringar, vilket i sin tur ger förutsättningar för ökad kvalitet och underhåll för 
kvarvarande ytor och anläggningar. Behovet av idrotts- och fritidsanläggningar har en 
nära koppling till skolorganisationen. Dialog bör föras med föreningarna avseende lång
siktiga förutsättningar som t ex befolkningsunderlag, samverkan samt drift och investe
ringar för anläggningarna. 
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Avtalspart 
Medley/Tufab 

Kostnad 
3 650 000 

160 000 
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Badanläggningar 
Vattenpalatset Kaskad 
Linneryds badhus 
Örmobadet, Konga 

Linneryds Bad & motionsförening 
Konga Sportklubb Ingår i gymn salen 

Kostnaderna för Vattenpalatset trappas av enligt avtal med Medley. 

Badanläggningar har generellt sett ett mycket högt och kostsamt underhållsbehov. 

Badplatser Sjö Ort 
Mårslyckesand Tiken Tingsryd 
Norraryd Hönshyltefjorden Ryd 
Djupasjön Djupasjön Yxnanäs 
Nabben Linnerydssjön Linneryd 
Blötan Stora Hensjön Konga 
Ursöbadet Åsnen Väckelsång 
Rävabacken Åsnen Urshult 
Midingsbråte Mien Midingsbråte 

För tillsyn och skötsel av badplatserna tecknas avtal med campingarrendatorer och före
ningar med anknytning till badet. Endast Blötan sköts av kommunal personal. Kostna
derna för badplatserna uppgår till 400 000 kr. 

Simkunnigheten 
Simkunnigheten för årskurs 6 varierar mellan skolorna och framgår av nedanstående 
tabell. Generellt sett kan man utläsa en högre simkunnighet där man har tillgång till 
simundervisning inomhus. 

Årskurs 6 

Skola Simkunniga ele- Totalt antal elever Simkunniga elever i % 
ver 

Dackeskolan 45 48 94% 
Trojaskolan 28 31 90% 
Urshult 15 16 94% 
Linneryd 10 10 100% 
Rävemåla 0 0 
Väckelsång 17 19 89% 
Örmoskolan 0 0 
Totalt 115 124 93% 
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Överväganden och slutsats 
Ett bibehållande av badplatserna kan motiveras av de relativt låga kostnaderna samt 
värdet av detta för både kommuninvånare och besökare. Möjligheten till bad är viktigt 
för vattenvana och simkunnighet för både barn och vuxna. 

Underhållskostnaderna är alltid höga på badanläggningar, både inomhus och utomhus. 
Anläggningar med badpooler, dusch- och omklädningsrum, ventilation, vattenrening 
mm. kräver ett högt periodiskt underhåll. 

För bad inomhus finns en väl fungerande anläggning i Vattenpalatset Kaskad centralt 
placerad i kommunen som kan täcka behovet för hela kommunen. För att även kunna 
erbjuda utomhusbad i bassäng har övervägningen gjorts att tillgång till Örmobadet i 
Konga kan motiveras. 

Däremot görs bedömning att Linneryds badhus bör avvecklas, vilket bland annat kan 
motiveras av föreliggande underhållsbehov av fastigheten. Det är svårt att i en kommun 
av Tingsryds storlek ur ett ekonomiskt perspektiv kunna motivera två badanläggningar 
inomhus. Behovet för simundervisning m.m. kan tillgodoses genom badanläggningen i 
Tingsryd. Enligt bedömning från Tingsrydsbostäder, som förvaltar kommunens fastig
heter, finns i Linneryds badhus behov av ny ventilation, ny reningsanläggning och tek
nisk anläggning samt genomgång av byggnadens klimatskal såsom tak, fönster, väggar 
till en sammanlagd uppskattad kostnad om ca 3 mkr. 

Idrottshallar och gymnastiksalar 

Idrottshallar, med fullstor storlek, finns i Tingsryd, Ryd, Väckelsång och Rävemåla. 
Samtliga ägs av kommunen förutom idrottshallen i Rävemåla, som ägs av lokal före
ning. Enligt avtal har kommunen åtagit sig att, om föreningen vill, överta ägandet av 
denna fr o m 2019. Standarden i de fyra idrottshallarna är varierad, men generellt sett 
kan konstateras att behovet av underhåll och upprustning är förhållandevis stort. Det 
kommuninterna ansvaret för idrottshallarna delas idag, genom internhyressystemet, i 
huvudsak lika mellan kommunstyrelsen (kultur och fritid) och barn- och utbildningsför
valtningen (idrottsundervisning). 

Gymnastiksalar finns i anslutning till skolorna i Linneryd, Konga och Urshult. Dessa är 
av mindre storlek och kommunens totala årliga kostnad för dessa tre lokaler uppgår till 
ca 0,6 kr (varav Linneryd 0, 1 mkr, Konga inkl bad 0,3 mkr och Urshult 0,2 mkr). Barn
och utbildningsförvaltningen har genom internhyressystemet ekonomiskt ansvar för 
Linneryd, medan Konga och Urshult fördelas mellan kommunstyrelsen (kultur och fri
tid) och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Nyttjande av gymnastiksalarna är totalt sett lågt: 

Nyttjande tim/vecka 
Linneryd 
Konga 
Urshult 

Skolan/barnomsorg 
6,5 
3,5 
15 

Uthyrning, kvällar och helger 
2 
5 
5 

Tingsryds bostäder, som förvaltar kommunens fastigheter, gör nedanstående bedöm
ningar av gymnastiksalarna utifrån ett fastighetstekniskt perspektiv. Utöver redovisade 
underhållsbehov finns löpande underhållsbehov av omklädningsrum, utrustning mm. 
Utrustningen besiktigas regelbundet för att säkerställa säkerheten. 
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Linneryds gymnastiksal 
Denna byggnad är i halvplan, omklädningsrum en halv trappa ned i källaren, entre i 
markplan och gymnastikhall en halv trappa upp. Dräneringen behöver göras om, ny 
kulvert till köksbyggnaden och ny ventilation - kostnad ca 3 mkr. 

Konga gymnastiksal inkl bad 

5(8) 

Behov av ny ventilation i gymnastikhallen, kulvert, reningsanläggning bad - kostnad ca 
1 mkr. 

Urshults gymnastiksal 
Denna byggnad har så stora renoveringsbehov att vi förordar att man bygger en ny istäl
let för att renovera. Uppskattat kostnad för nybyggnad i samma storlek ca 8-10 mkr. 
Renoveringskostnad skulle bli i samma storleksordning. 

Överväganden, analys och slutsats 
Idrottshallarna bör behållas och upprustning/höjd standard bör prioriteras. Finansiering 
för upprustning/standardhöjning saknas i dagsläget. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det tydligt att gymnastiksalarna borde avvecklas. 
De mycket stora underhållsbehoven i kombination med det mycket låga nyttjandet gör 
det ytterst svårt att motivera att behålla dessa och genomföra nödvändiga underhållsåt
gärder. Underhållsbehovet för Linneryd och Urshult om 12 mkr (3+9) skulle generera 
ökade årliga kapitalkostnader om knappt 0,8 mkr (vid genomsnittlig avskrivning 25 år 
och 2,5% ränta). Utifrån förslaget om avveckling av skolan i Konga utgås här ifrån att 
underhåll inte genomförs av gymnastiksalen i Konga (förutom kanske den delen som 
avser badet). 

Om gymnastiksalarna avvecklas måste huvuddelen av Linnerydsskolans och Urshults
skolans idrottsundervisning ske på annan ort där idrottshall finns. För Linneryds del 
skulle denna undervisning då ske i Rävemåla och för Urshults del i Ryd. Detta förutsät
ter busstransporter för eleverna. För Linnerydseleverna kommer sannolikt även viss 
annan undervisning (hemkunskap) ske i Rävemåla, varför samordning av transporter till 
viss del skulle vara möjlig. En viss del av idrottsundervisningen sker utomhus, vilket 
innebär att transport inte behövs för all idrottsundervisning. Som möjlig utveckling 
kanske andelen utegympa skulle kunna utökas med utveckling inom ramen för läropla
nen. Möjligen skulle även en lokal i skolan, t ex ett klassrum, kunna inredas med gym
nastikmatta och användas som aktivitetsrum för att på så sätt kunna tillgodose del av 
rörlighetsträning mm i idrottsundervisningen för de yngre åldersgrupperna. Skolor utan 
egen gymnastiksal finns i andra kommuner, tex Växjö kommun (Dädesjö, Kalvsvik, 
Tävelsås, Ör enligt Växjö kommuns hemsida). 

Allmänhetens nyttjande av gymnastiksalarna är ytterst liten och detta behov kan tillgo
doses i idrottshallarna istället. Gymnastiksalarnas mindre storlek begränsar användning
en för föreningslivet. 

En avveckling av gymnastiksalarna skulle frigöra ekonomiskt utrymme för upprustning 
och standardhöjning av idrottshallarna. Med färre lokaler ges bättre förutsättningar för 
att hålla en god standard i kvarvarande lokaler. Att avveckla gymnastiksalarna skulle 
vara en viktig faktor för långsiktig kunna hålla en god standard på våra fyra idrottshal
lar. 
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För idrottshallen i Rävemåla skulle denna lösning ge ett bättre underlag för driften av 
idrottshallen genom nyttjandet av Linnerydsskolans idrottsundervisning. Utan Linne
rydsskolans nyttjande blir nyttjande under dagtid sannolikt mycket lågt. Idrottshallen i 
Rävemåla har en god standard och är betydligare nyare än övriga idrottshallar i kom
munen. 

Om gymnastiksalarna avvecklas är sannolikt rivning en lämplig åtgärd, vilket genererar 
vissa engångskostnader. Försäljning skulle kanske kunna prövas, men är förmodligen 
svårt och kanske olämpligt. 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar tydliga nackdelar för skolundervisningen 
om aktuella gymnastiksalar skulle avvecklas, bl a: 

• längre skoldagar 
• mer tid i bussar för eleverna 
• komplex schemaläggning 
• försämrad arbetsmiljö för lärarna 
• ökade transporter och transportkostnader. 

Transportkostnaden för Linneryd (till Rävemåla) och Urshult (till Ryd) beräknas till ca 
0,5 mkr per år om all idrottsundervisning sker i idrottshallarna med tillhörande transpor
ter. Om man antar att t ex 25% av undervisningen kan ske lokalt skulle kostnaden 
minska motsvarande, d v s bli knappt 0,4 mkr istället. 

Nuvarande årliga kostnad för gymnastiksalarna är ca 0,6 mkr, varav Linneryd och Urs
hult tillsammans uppgår till ca 0,3 mkr. Om man till detta lägger de framtida ökade 
kostnaderna om 0,8 mkr per år för underhåll/renovering eller nybyggnad kommer den 
årliga kostnaden således att bli ca 1,1 mkr. 

Bedömning angående gymnastiksalarna 
Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv borde gymnastiksalarna avvecklas. Genom 
färre lokaler förbättras de långsiktiga förutsättningarna för att hålla god standard på 
kvarvarande lokaler, i det här fallet idrottshallarna. Omvänt gäller att om inga föränd
ringar görs kommer det sannolikt att bli fortsatt svårt att hålla en god standard på våra 
idrottshallar. En avveckling av gymnastiksalarna på de orter som har skola skulle dock 
enligt Barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning vara mycket negativ för skol
verksamheten. 

Utifrån ovanstående kan konstateras att ett bibehållande av gymnastiksalarna endast kan 
motiveras utifrån behoven inom skolan. Därför föreslås att det ekonomiska ansvaret för 
gymnastiksalarna i de orter där skolor finns, genom internhyressystemet, överflyttas i 
sin helhet till barn- och utbildningsförvaltningen. Detta innebär att barn- och utbild
ningsförvaltningen och dess nämnd, i takt med att underhållen måste genomföras, får ta 
ställning till gymnastiksalarnas framtid genom att antingen avveckla dem eller genom
föra underhållen och på sätt genom besparingar inom befintlig budgetram finansiera 
framtida ökningar av kostnader/kapitalkostnader till följd av underhållsbehoven. På så 
sätt ges ekonomisk styrning i framtida beslut genom att kostnaderna för gymnastiksa
larna får vägas mot verksamhetsmässiga för- och nackdelar. Nuvarande underhållsbe
hov beräknas ge ökade årliga kostnader om ca 0,8 mkr per år. 
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Initialt innebär förslaget att barn- och utbildningsförvaltningens kostnader ökar med ca 
0, 1 mkr avseende Urshults gymnastiksal (=den del som kommunstyrelsen/kultur och 
fritid betalar idag). Motsvarande summa bör överföras till förstärkning av underhålls
budgeten för idrottshallarna. 

Om skolan i Konga avvecklas enligt förslaget i hållbar ekonomi bör gymnastiksalen i 
Konga så långt det är möjligt avvecklas. Dock behöver omklädningsrum finnas kvar för 
utomhusbadet, om inte annan lokal kan ordnas för detta. 

Förslaget innebär att endast marginellt utrymme skapas för upprustning/standardhöjning 
av idrottshallarna. Utan annan finansiering får dessa således fortsätta med endast margi
nellt förbättrat fastighetsunderhåll. Vidare finns med förslaget en risk för att underlaget 
för nyttjandet av idrottshallen i Rävemåla blir svagt. 

Idrottsanläggningar utomhus 
I kommunen finns 5 kommunägda idrottsplatser vilka samtliga sköts av föreningar mot 
ett driftsbidrag i samma storleksordning som det de föreningar erhåller som själva äger 
sina anläggningar (3 st). Totalt finns 11 st gräsplaner för fotboll i fullstorlek och 3 
mindre. Dessutom finns 6 st grusplaner i fullstorlek. Anläggningarna disponeras och 
sköts av respektive förening enligt nedan. 

Förening Gräs, stora Gräs, små Grus Ägande 
Tingsryd United FC 4 1 2 Kommunalt 
Ryds SK 1 1 1 Kommunalt 
FK Älmeboda/Linneryd 3 1 Komm/Förening 
KongaSK 1 1 Kommunalt 
Urshults IF 1 1 Förening 
Midingsbygdens IF 1 Förening 

Nyttjande Seniorlag Ungdomslag 
Tingsryds United FC 4 8 
Ryds Sportklubb 2 4 
FK Älmeboda/Linneryd 2 2 
Konga Sportklubb 3 2 
Urshults IF 3 3 
Midingsbygdens IF 1 0 

Överväganden och slutsats 
Underlagen för föreningarnas verksamhet, både barn- och ungdomsverksamhet och 
vuxenverksamhet, har minskat kraftigt i takt med kommunens befolkningsminskning. 
Samverkan mellan och sammanslagning av fotbollsföreningar för att kunna bedriva 
verksamhet finns på några håll: Tingsryd United (Tingsryd, Väckelsång) samt FK Äl
meboda Linneryd. Behovet av samverkan för att kunna bedriva verksamhet med god 
kvalitet både på barn- och ungdoms- och vuxensidan bedöms vara fortsatt stort inom 
kommunen. På senare år har ytterligare samverkan påbörjats kring enskilda lag på ung
domssidan för att ha tillräckliga spelarunderlag i respektive lag. 

Trots det minskade spelarunderlaget för föreningarna kvarstår en struktur med ett stort 
antal anläggningar och planer. För att långsiktigt klara av att hålla anläggningar och 
planer med god standard bör omfattningen minska. 

Därför föreslås att antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras (från 20 till 10 st). 
Regelverk och handlingsplan bör tas fram efter samråd med befintliga föreningar. Åt-
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gärden bedöms kunna minska de årliga kostnaderna med ca 0,2 mkr. Därutöver bör 
uppstå minskade behov av investeringar it ex bevattningsanläggningar, belysning m.m. 

Del av kostnadsminskningen bör återföras som permanent budgetanslag för höjning av 
driftbidrag till kvarvarande bidragsberättigade planer och/eller upprustning och utveckl
ing av omklädningsrum m.m. vid max tre anläggningar i kommunen (kapitalkostnader 
eller bidrag). 

Vissa engångskostnader för avveckling av planer och iordningställande av aktuella ytor 
vid de kommunägda anläggningarna kommer att uppstå. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Garo Lorfalk 
Kanslichef 

70 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1.5 Kostverksamhet; Uppdrag att minska antalet kök 

Sammanfattning 
Inom Hållbar ekonomi har samtliga förvaltningar fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av 
minskat antal äldreboende och skolor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kompletterar övriga 
nämnders utredningar med förslag och konsekvenser för nedläggning av kök som kan blir en 
följd av verksamhetsnedläggningarna. 

Utredningen visar på att skolan kök i Rävemåla har höga kostnader beroende på lågt elevantal 
och därför föreslår utredningen att detta kök stängs ocuh att eleverna antingen äter på 
Älmegården eller i Linneryd om skolans verksamhet också flyttar. 

Produktionsköket i Rävemåla har också höga produktionskostnader och stort behov av underhåll. 
Önskar man ett produktionskök i var ort är det lämpligt att lägga ner köket i Väckelsång då 
skolköket kan omvandlas till produktionskök. 

Väljer man att lägga ner Lindegårdens kök måste åtgärder göras i skolans kök för att det skall 
fungera som mottagningskök för längre transporter. 

U ppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag med inriktning att minska antalet kök till följd av minskade verksamheter 
inom andra förvaltningar. Utredningen görs främst utifrån perspektiven personal, antal 
producerade portioner, underhåll, maskinstatus samt kapacitet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen ger en övergripande bild av köksbeståndet med uppgifter om kapacitet och budget 
för respektive kök. Fördjupade beskrivningar har gjorts avseende omsorgsköken i Väckelsång 
och Linneryd samt skolköket i Rävemåla. De fördjupade beskrivningarna för just dessa kök görs 
med utgångspunkt från att det är dessa kök som omsorg respektive skola bedömer som mest 
fördelaktigt att lägga ner ur ekonomisk synpunkt. En nedläggning av ett kök innebär 
konsekvenser för andra kök vilket också beskrivits i utredningen. 

Utredningen har gjorts främst av förvaltningschef och kostchef med hjälp av 
förvaltningsekonom. Gruppen har träffats vid ett antal tillfällen och diskuterat olika alternativ 
och möjligheter utifrån de förutsättningar som finns idag. Återkopplingar har löpande gjorts för 
att inhämta information från verksamheten. 

Fem kriterier som anses vara betydande förverksamheten har tagits fram och samtliga 
tillagningskök har viktats efter dessa kriterier. Även de fyra skolrestaurangerna har viktats mot 
varandra för att få fram en relevant jämförelse. 

Bakgrund och fakta 
Den samlade kostverksamheten kostar ca 35 mkr per år, varav ca 19 mkr avser 
personalkostnader, 10,7 mkr avser livsmedel och 2,4 mkr avser lokalkostnader. 
I verksamheten finns 9 st tillagningskök, varav två i skolor och sju i äldreboenden. Totalt tillagas 
ca 2 500 lunchportioner per dag. 

Utöver lunchportioner produceras även frukost, mellanmål, kvällsmat, fika osv. 
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De skolor och förskolor som inte har tillagningskök har istället ett s.k. mottagningskök, dit maten 
skickas från tillagningsköket. Dessa utgörs av: 

• W asaskolan, Tingsryd 
• Urshultsskolan 
• Väckelsångsskolan 
• Linnerydsskolan 
• Rävemåla skola Fördjupad analys 
• Förskola, Tingsryd (Junibacken) 
• Förskola, Tingsryd (Myrstacken) 
• Förskola Väckelsång 
• Förskola Linneryd 
• Förskola Rävemåla 
• Förskola Urshult 

Förskolorna i Konga, Ryd och Tingsryd (Älvan, Slottet) äter sin lunch i anslutning till respektive 
tillagningskök. 

Nedan följer en sammanfattande information gällande kommunens tillagningskök: 

Dackeskolan, Tingsryd Byggår 1969, ombyggnad -83,-99 och -10 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Dackeskolan, Tingsryd 15 900 25 940 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en något större ugn köpas in 

Personal K Dackeskolans kök bemannas av 7,65 tjänster 

Internhyra 2015: 343 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i Dackeskolans kök visar på att värmerierna är i gott 

skick, grytor och stekbord är i mindre bra skick och i behov av utbyte. En ugn är i bra skick, två är i 

mindre bra skick och en fjärde i bristfälligt skick. Tunneldiskmaskinen är i mindre bra skick medan 

grovdiskmaskinen installerades 2014. Tryckkokaren är i akut behov av utbyte medan spisen är i gott 

skick. 

Underhåll Ca 50 % av ytskikten, gol och väggar är i behov av upprustning. Kyl och frysrum är i akut behov 

av utbyte. Ventilationen är i akut renoveringsbehov. Personalrummen är i behov av renovering. 

Serveringsdelen finns i matsalen och ej inom kökets ytor. I samband med upphandling av om- och 

tillbyggnad av kök och matsal 2010för att skapa ett mottagningskök, bygga på nytt upp stolpat tak på 

hela byggnaden, byta all ventilation och placera ett nytt fläktrum på vinden, tills kapa en separat 

serveringsdel, tillskapa ny lastkaj med separat in- och utlastning, tillskapa nya WC-utrymmen, vindfång 

så inkom anbud på ca 10 mnkr. Här bantades projektet och nytt pris togs in för att endast göra om 

matsalarna, entre, vindfång och WC-utrymmen -vilket blev ett anbud på ca 4 mnkr. 

Känns som det av våra produktionskök som har totalt sett det största renoverings behovet. 
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För tillfället har vi ett akut takläckage. 

Bilaga 1 

Trojaskolan, Ryd Byggår 1967, ombyggnad -88 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Trojaskolan, Ryd 195 70 265 

Persona/Trojaskolans kök bemannas av 3,25 tjänster 

Internhyra 2015: 170 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Trojaskolans kök visar ett det de senaste åren gjorts 

investeringar i en ny ugn och en ny grovdiskmaskin. Stekbord, en ugn och grytor har stora brister medan 

resterande ugn, blandare, bryggare, salladshack och värmeri är i bra skick. Dock är ett värmeri och 

spisen i mindre bra skick. 

Underhåll Frysrummet är utbytt, men inte kylrum. Ytskikt golv och väggar är modell äldre, men i bra 

skick med tanke på det. Ej i akut behov av renovering men med tanke på dess ålder så kommer det 

framöver. Serveringsdisken finns ute i matsalen. Ventilation dålig, i behov av utbyte. 

Örnen, Tingsryd Byggår 2013-2015 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Örnen, Tingsryd 40 60 12 10 120 242 

Personal Örnens kök bemannas av 4,7 tjänster 

Internhyra 2015: 456 tkr (4 månader) 

Maskinstatus Maskinutrustningen vid Örnens kök är ny och omfattas av garanti. 

Underhåll Byggnaden togs i bruk augusti 2015 
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Solängen, Ryd Byggår 1970, ombyggnad 04-06 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Solängen, Ryd 35 40 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en större ugn. När det gäller kyl- och fryskapiciteten 

så finns det risk att denna inte räcker. 

Personal Solängens kök bemannas av 2,6 tjänster 

Internhyra 2015: 120 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Solängens kök visar på att maskin parken är minst tio 

år gammal men att en stor del ändå är i ett så pass skick att det är lönt att göra vissa reparationer. Dock 

är ugnarna i ett skick där större reparationer bör övervägas. 

Underhåll Kylutrymmen är i behov av upprustning, gjordes ej i samband med om- och tillbyggnad av 

Solängen 2004-06. Frysrummen gjordes om 2006. Golven gjordes 2006, men är i behov av upprustning 

för hela ytan inklusive serveringsdel och diskrum. Ny ventilation 2006. Omklädningsrum och dusch ok. 

Serveringsdel och diskrum är i bra skick. 

Älmegården, Rävemåla Byggår 1983, ombyggnad -00 

75 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Älmegården, Rävemåla 24 10 25 25 84 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet med 20 % bör de räcka med mindre anpassningar. Det bör finnas 

kapacitet för att kunna leverera mat även till Linnerydsskolan och förskolan om Lindegården läggs ner. 

Personal Älmegårdens kök bemannas av 3,31 tjänster. 5 timmar kan hänföras till produktion och 

servering av skolluncher på Rävemåla skola, där 4 timmar är serveringstid 

Internhyra 2015: 296 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen på Älmegårdens kök visar på att maskin parken är minst 

tio år gammal och i ett skick där det bör övervägas att lägga pengar på större reparationer. Undantaget 

är diskmaskinen som installerades 2007 och kokerierna som installerades 2005 och som är i ett bra 

skick. 

Underhåll Frys rum utbytt för ca 4-5 år sedan. Behov av upprustning av ytskikt både golv och väggar för 

hela ytan. Ventilationen är i behov av upprustning, är sedan byggnaden uppfördes, gjordes ej något i 
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samband med om- och tillbyggnationen. Diskinlämning finns ute i matsalen och är i behov av 

upprustning. 

Lindegården, Linneryd Byggår 1982 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Lindegården, Linneryd 23 24 15 95 50 207 

Kapacitet Köket på Lindegården är väl tilltaget och klarar av en ökning av kapaciteten med 20 %. 

Linnerydsskolans kök behöver kompletteras och byggas om ifall det blir mottagningskök, då de längre 

transporterna med varmhållningstider som gräns gör att grönsaker, potatis m.m. behöver kunna tillagas 

på plats. 

Personal Lindegårdens kök bemannas av 3, 73 tjänster varav 1,25 på skolrestaurang 

Internhyra 2015: 261 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Lindegården visar på att Stekbord, ugnar och 

diskmaskin är i bra skick. En gryta är i bra skick, den andra är i minder bra skick tillsammans med 

värmeriet. 

Underhåll Frysrummet har bytts under 2015. Diskrum har diskinlämning och ytskikt golv och väggar i 

diskrummet är utbytta. Ytan frö tillagning har fått nya ytskikt på golv och väggar. Behov av upprustning 

serveringsdel inklusive serveringsdisk och hela den delen. Övriga ytskikt är i bra skick. 

Konga Allhus, Konga Byggår 1996 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Allhuset, Konga 25 15 40 50 30 160 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behöver man en ny och större ugn 

Personal Konga Allhus kök bemannas av 4,61 tjänster 

Internhyra 2015: 190 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Konga Allhus visar på att stekbord, spis och ett 

värmeri är i bra skick, medan det andra värmeriet är i mindre bra skick. Ugnarna och grytorna är i 

mindre bra skick medan en ny diskmaskin installerades 2014. 

Underhåll Alla ytskikt (golv och väggar) förutom i dis krum är i stort behov av utbyte, är planerat till 2016. 

Frysrum bytt 2014. Serveringsdel finns integrerad i matsal. Diskinlämning bra. 

Varning om föreläggande finns men plan för renovering av ytskikt är fastlagd. 
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Solhaga, Väckelsång Byggår 1990 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Solhaga, Väckelsång 28 20 15 135 100 298 

Personal Solhagas kök bemannas av 5,17 tjänster 

Skolan i Väckelsång har idag 8 timmars tjänst i kök/restaurang för skolans elever och en förskola 

Internhyra 2015: 310 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Solhaga visar på att viss del av maskin parken 

är nästan 30 år gammal. Ett stekbord, två grytor och en ugn är i akut behov av utbyte. Statusen på 

värmeskåp och värmeri är mindre bra medan diskmaskinen är ny. Två ugnar, en gryta, ett värmeri och 

grönsaksskäraren är i bra skick. Spisen och blandaren är i mindre bra skick. Reparation bör övervägas av 

övriga ugnar. 

Underhåll 

De flesta ytskikt, golv och väggar är i behov av utbyte. Frysrum, kylrum är sedan huset byggdes 1990. 

Serveringsdelen är integrerad i matsal. 

Äppelgården, Urshult Byggår 1980 

Äldreboende Matdistribution Omsorg Gäster Skollunch Förskola Summa 

Äppelgården, Urshult 30 20 8 10 127 72 267 

Kapacitet För att öka kökets kapacitet 20 % behövs en något större ugn införskaffas. 

Personal Äppelgårdenskök bemannas av 4,36 tjänster 

Internhyra 2015: 183 tkr 

Maskinstatus Inventeringen av maskinstatusen i köket på Äppelgården visar på att statusen för 

maskinparken överlag är god. Grytor, stekbord, värmeri och en ugn är i bra skick. En ugn, spisen och 

kokeriet är i mindre bra skick. 

Underhåll Ytskikt i tillagningsdelen, serveringsdelen och diskutrymmen är i bra skick, några mindre ytor 

är i behov av upprustning. Frysrum och kylrum byttes 2010. Problem med varumottagning och 

sophantering. 
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För att kunna göra en utvärdering av samtliga tillagningskök har en viktning gjorts för varje kök 
utifrån betydande kriterier. Utvärderingen har gjorts utifrån följande kriterier: 

Kapacitet 

Personal 

Internhyra 

Maskinstatus 

Underhåll 
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Var finns det kapacitet till mer eller vad behövs för att öka? 

Vilket kök har den personalintensivaste prod? i förhållande till ant port. 

Vilket kök har den billigaste hyran per portion 

Vilket kök har störst behov av uppdaterad maskin park 

Vilket kök har de största/mesta kostsamma underhållsbehoven 

Viktningen har gjorts med en rankning från 1-8 där 1 är lägst betyg (kostsamt, stort behov) och 
7,8 är högst (volymfördelar, ringa behov) 
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++ utan modifiering 

Kapacitet kök +20% (+) (+) (++) (+) (++) (++) (+) (++) (+) + med viss modifiering 

Personal 7 6 4 3 1 5 2 5 6 

Internhyra 7 5 1 4 2 3 4 4 6 

Maskinstatus 3 2 8 6 3 5 5 4 5 

Underhåll 1 4 8 7 2 6 5 3 6 

15 15 13 14 5 14 11 12 18 

*Efter planerade åtgärder 2016 rankas köket ha näst minst underhållsbehov (7) 
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En sammanställning av skolrestaurangerna har också gjorts för att kunna göra en jämförelse 

ant. arbetstimmar på enheten antal Intäkt per not* 
ätande arbetstimma 

frukost mellanmål lunch 
Urshultsskolan 8,25 25 45 150 864,2 
Väckelsångs 10 50 60 180 904,5 135+45 fsk 
skola 
Linneryds 10,5 20 35 120 541,7 95+25fsk 
skola 
Rävemåla 4 0 0 25 246,9 19+ons-tor 
skola Linneryd 

Wasakolan ingår inte i jämförelsen då det är en del av Dackeskolan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån denna information gjort följande analys: 

• Möjliga åtgärder för långsiktig hållbarhet 

Antalet kök kan minskas. Varje kök generar fasta driftskostnader, underhållskostnader och 
investeringar, vilka således kan minska om antalet kök kan bli färre. Kostorganisationen och 
antalet kök är beroende av organisation inom skola och omsorg. En minskning av antalet kök hör 
således nära samman med strukturförändringar inom dessa områden. Köket på äldreboendet 
Örnen är det nyaste köket som idag har både en viss överkapacitet och den modernaste 
utrustningen. Därför bör man se över möjligheterna att tillverka så mycket mat som möjligt i 
detta kök för transport till de olika verksamheterna. 

Även antalet skolresturanger bör minskas utifrån långsiktig hållbarhet. Då kostnadstäckningen 
per portion är avsevärt mindre per arbetstimma på Rävemåla skola saknas bör enheten tas bort då 
det finns alternativ som är mer kostnadseffektiva för att tillgodose behovet. 

• Koppling till övriga förvaltningar förslag 

Ser vi till Solhaga och Lindegården så har en nedläggning av äldreboende och dess kök 
jämförbar direkt påverkan på ortens övriga måltidsverksamhet där förskola och skola med sina 
mottagningskök påverkas. Väckelsång och Linneryd har jämförbar storlek på äldreomsorg men i 
Väckelsång finns ungefär 100 :fler förskole- och skolbarn. 

Ser man till status på övriga kökslokaler så ligger skolrestaurangen i Väckelsång bäst till för att 
eventuellt bli ett tillagningskök för orten, liksom för att klara kraven för ett mottagningskök med 
längre transport av måltidens huvudkomponent. Här har nyligen renovering gjorts och diskrum 
är separerat ifrån köket. 

Linneryds skolrestaurang kräver med äldre ytskikt, enklare utrustning och diskanläggning 
integrerat i köket större insatser för att eventuellt bli ett tillagningskök eller mer utvecklat 
mottagningskök. I båda fallen kan en lösning med produktion på annan ort, då med längre 
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transport vara möjlig. Troligast för Väckelsång är produktion ifrån Örnen i Tingsryd och för 
Linneryd ifrån Älmegården i Rävemåla eller Örnen i Tingsryd. 
Detta skulle vidare inte förändras ifall skolan/skolrestaurangen i Rävemåla läggs ner utan 
enheterna klarar den flyttningen av elever oavsett framtida lösning. 

Konsekvensanalys 

Medborgare 
Sett ur medborgarperspektiv så förändras inte kvaliten på den måltid som serveras jämfört med 
idag. Förändringar där ett kök eventuellts omvandlas till mottagningskök skall inte innebära en 
försämring av matkvaliteten. 

Samhälle 
Målet i perspektivet är att skapa ett hållbart samhälle. Förändringrana som föreslås är till för att 
skapa en struktur inom kosten som gör att verksamheten kan ha en lång fortlevnad inte bara 
ekonomiskyt utan även kvalitetsmässigt. 

Ekonomi 
Bakgrunden till förändringarna är att skapa en hållbar ekonomi. Finns inte detta med finns det 
inte argument för åtgärderna som föreslås. 

Medarbetare 
Medarbetare kan komma att få byta arbetsplats, arbetsmetoder och arbetskamrater. Innan 
åtgärder vidtas skall riskanalyser göras men generellt så är inte byte av de nämnda faktorerna ett 
arbetsmiljöproblem. 

Process 
Syftet är att få minskat antal kök och att produktion läggs över på något annat kök. Tingsryds 
kommunhar många kök idag och en förflyttning av produktion måste värderas ur 
hanteringssynpunkt. Dock innebär inte förändringarna någon övergång till produktionsmetod 
eller distributionsprocess som inte funnits i kommunen tidigare. 

Överväganden och slutsats 

Om man har målet att det skall finnas ett produktionskök på var ort, uppnår man detta genom att 
lägga ner produktionsköket på Solhaga i Väckelsång. Då omvandlar man köket på skolan i 
Väckelsång till produktionskök. 
Ser man till strategisk placering med avstånd invägda är det viktigare att ha ett tillagningskök i 
Linneryd för att försörja Linneryd och eventuellt även dagens skolbarn i Rävemåla. Det är 
beräknat 33 % längre körsträcka ifrån Örnen till Linneryd jämfört med till Väckelsång. 
Produktionsköket i Väckelsång, på Solhaga, har en produktion och ett underhålls behov som 
ligger på en medelnivå jämfört med övriga kök. 

Ser vi på produktionsköken underhållsbehov och produktionskostnader är det lämpligast att 
lägga ner köket på Älmegården i Rävemåla. Köket producerar relativt dyra portioner ur både 
personal och internhyressynpunkt. Köket har också ett stort renoverings behov vilket kommer att 
generera kostnader framöver. 

Skolans kök i Rävemåla som är ett mottagningskök är inte försvarbart oavsett projektet hållbar 

ekonomi eller inte. Det är inte rimligt med den resurs som läggs ner för 25 elever (6 per 
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arbetstimma). Man måste överväga att hänvisa eleverna till restaurangen på Älmegården. Vid en 

nedläggning skulle eleverna kunna flyttas till Linneryd vilket skulle ge en bättre effektivitet där. 

Lindegårdens kök är i bra skick och om man väljer detta alternativ kommer man att behöva göra 
åtgärder i skolans mottagningskök då de skall ta emot mat som transporterats längre väg än idag. 

Dackeskolans kök har ett stort renoveringsbehov men en låg kostnad per portion beroende på 

stordriftsfördelarna. När underhållsåtgärder planeras bör man se på eventuella vinster med att 
göra köket till ett mottagningskök där Örnens kök leverarar mat. 

Om vi använder utgångspunkten att dela upp kommunen i tre områden måste man titta på köket i 

Urshult. Köket har en driftlönsamhet som är bra i relation till övriga kök och att 
underhållsbehovet är mindre jämfört med övriga kök. I det perspektivet är Urshults 
produktionskök mindre lämpligt att ta bort. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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Tingsryds 
kommun 

1.6 Fritidsgårdsverksamhet 

Förslag till beslut 

BILAGA F 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Att Tingsryds kommun bedriver kommunala fritidsgårdar i Tingsryds och Ryds tätorter 
där det finns högstadieskolor och att vi i kommunens övriga fem tätorter uppmuntrar till 
föreningsdrivna fritidsgårdar. 

Sammanfattning 
Det finns idag två fritidsgårdar, belägna i Tingsryd och i Ryd, som drivs i kommunal 
regi med kommunalt anställd personal. Två fritidsgårdar drivs av föreningar, i Linneryd 
och Konga, med stöd av mindre kommunala bidrag. Fritidsgårdarna är öppna vissa var
dagskvällar och öppethållandet är större hos de kommunalt drivna fritidsgårdarna än hos 
de föreningsdrivna. På fritidsgården i Tingsryd, med namnet Cafä KV, är det även öppet 
i samband med veckosluten i samarbete med Kulturverkstan. 
På samtliga fritidsgårdar finns ett stabilt underlag av besökande ungdomar varför man 
får anse att fritidsgårdarna har en klar funktion att fylla. 

U ppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att göra en översyn av organisat
ion, antal och driftsformer. Uppdraget bör utföras i gemensam utredning för de perspek
tiv och de verksamhetsområden som tas upp i bilaga 1. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Samtal med personal på före detta kultur och fritidsförvaltningen samt uppgifter från 
ekonomisystemet genom förvaltningskamrer. 

Bakgrund och fakta 

Beskrivning av verksamheten inom fritidsgårdarna 
Idag finns fritidsgårdar med kommunalt anställd personal i Tingsryd och i Ryd samt 
fritidsgårdar som är föreningsdrivna i Konga och Linneryd. 

I Tingsryd finns fritidsgården, Cafä KV, i gemensamma lokaler med Kulturverkstan där 
de också bedriver sin verksamhet. Det finns ett samverkansavtal mellan barn- och ut
bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Kulturverkstan som innebär att kom
munen och Kulturverkstan gemensamt tar ansvar för fritidsgården och dess öppethål
lande med dels kommunalt anställd fritidsledare och dels med personal från Kulturverk
stan. Enligt avtalet ansvarar Kulturverkstan även för att fritidsgården är öppen i sam
band med veckosluten. Vid vissa helger finns även kommunalt anställd fritidsledare på 
plats. Fritidsgården är öppen för ungdomar från åk 7 och uppåt tisdag- torsdag kl 17 -
21 och fredagar samt varannan lördag kl 17 -22. Tisdag och fredag eftermiddag, kl 
13.30 - 17 är fritidsgården öppen för elever som går i mellanstadiet. Antalet besökare 
varierar mellan 12 till 20 per dag. Flest är det på eftermiddagarna när det är mellansta
diebarnen som har tillgång till gården. 
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Fritidsgården är till stora delar ett ställe där man bara kan vara, det finns inga krav på att 
göra det eller det. Man kan fika i cafäet, spela tv-spel, spela brädspel, pingis, biljard, 
pyssla, spela musik, spela in musik, titta på film, delta i turneringar, baka, laga mat, 
göra läxor eller så sitter man "bara och hänger". Ett viktigt område som man arbetar 
med är värdegrunden, hur man bemöter och tilltalar varandra. 

I Ryd finns fritidsgården i Trojaskolans lokaler gemensamt med fritidshemmet Bobba. 
Fritidsgården är öppen två kvällar per vecka, tisdag och fredag med ca 25-30 besökare 
per kväll. 

Det finns föreningsdrivna fritidsgårdar i Konga och i Linneryd. 

I Konga är det skytteföreningen som driver fritidsgården som är öppen 2 kvällar per 
vecka, 12-13 veckor per termin, i samband med att föreningen bedriver skytte. Hit 
kommer både ungdomar som är intresserade av skytte, upp till 20-årsåldern, och andra 
ungdomar som har fritidsgården som träffpunkt. Deltagarantalet i den senare gruppen 
ligger på ca 8-10 besökare per kväll. Om vi räknar in även dem som utövar skytte kan 
antalet besökare ligga på upp till ett 40-tal per kväll. 

I Linneryd är det föräldraföreningen som ansvarar för fritidsgården och här riktar sig 
verksamheten till elever i mellanstadiet. Ambitionen har tidigare varit att ha öppet en 
gång per vecka, men under den här hösten (2015) har fritidsgården bara varit öppen vid 
enstaka tillfällen. Orsaken till detta är att det inte alltid är lätt att få föräldrar till att ställa 
upp ideellt och ta ansvar för verksamheten i en fritidsgård. När fritidsgården är öppen 
brukar det komma ca 10 besökare per kväll. 

Ekonomi 
Kommunen har 2,25 anställda fritidsledare som delar sin arbetstid mellan fritidsgårdar
na i Ryd och Tingsryd samt dagtid på Dackeskolan. I den kommunala personalens ar
betsuppgifter ingår även arrangemang såsom "Skolbalders", skolavslutningar och "fält
arbete". 

Föreningar som ansvarar för verksamheten i en fritidsgård får en årlig ersättning i stor
leksordning 10 - 15 tkr beroende på antal kvällar man har öppet under läsåret. 

En översikt av verksamheten ges i nedanstående tabell. Kostnaderna avser fritidgårds
verksamhet som bedrivs efter skoltid/på kvällstid. Siffror för antal besök per öppettill
fälle avser hösten 2015. 

Ort Öppet Besök per Kostnader per år (exkl lokalkostnader), tkr 
per vecka, ca öppettillfälle, Personal Bidrag Övrigt Summa 
{dgr/kvällar) ca 

Tingsryd 4-5 15 250 360 40 650 
Cafe KV - samverkan KV 
Ryd 2 27 250 35 285 
Kommunens personal 
Linneryd 0,2 10 10 10 
Linneryds Föräldraförening 
Konga 1-2 10 12 12 
Tingsryds Skytteförening 

Summa 7-9 62 500 382 75 957 
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Konsekvensanalys 
Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra fem perspektiv: 

MEDBORGARE 
Förslaget innebär en oförändrad situation jämfört med nuläget. Om vi kan stimulera fler 
föreningar att ta ansvar för att driva verksamhet i fritidsgårdar kan det innebära en ökad 
tillgänglighet. 

SAMHÄLLE 
Inga större förändringar mot hur det är idag. Om det blir fler föreningsdrivna fritidsgår
dar i fler orter inom kommunen ökar tillgängligheten till fritidsgårdar för kommunens 
ungdomar. 

EKONOMI 
Kostnaderna för Tingsryds kommun blir oförändrade. Om det blir aktuellt att fler före
ningar driver fritidsgårdar kan kommunens kostnader komma att öka med ca 20-35 tkr 
årligen. 

MEDARBETARE 
För medarbetarna blir det en oförändrad situation jämfört med hur det är för närvarande. 

Överväganden och slutsats 
Verksamheten kan bedrivas på fler eller färre orter. Verksamheten kan även bedrivas i 
antingen kommunal regi eller i föräldra-/föreningsregi och/eller konkurrensutsättas ge
nom fastpris (tex fast bidrag per barn eller besökare). Det sistnämnda skulle kunna 
gagna verksamhetens öppettider, innehåll och lokala aktörer. Lokaler kan samordnas 
med tex skolan. 

I den här utredningen görs bedömningen att vi har ett större behov av fritidsgårdar i de 
orter där vi har högstadie-/gymnasieskolor och därmed fler ungdomar i den åldern. Vi 
ser ett behov av att det finns samlingsplatser för ungdomarna i de här åldrarna. I Tings
ryd har Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt före detta Kultur
och fritidsförvaltningen etablerat en samverkan med Kulturverkstan för att möjliggöra 
ett ökat öppethållande av fritidsgården och att den också kan vara öppen i samband med 
veckosluten. Det här samarbetet initierades vid en tidpunkt då vi upplevde att det fanns 
en grupp ungdomar som befann sig i riskzonen för att hamna i problem och utanförskap 
och att det därför fanns stort behov av att det ordnades aktiviteter för den gruppen. Vi 
har under de här åren upplevt att det här samarbetet har fungerat mycket bra och att den 
här verksamheten på Cafä KV har betytt mycket för den här ungdoms gruppen. Vi gör 
bedömningen att det är fortsatt viktigt att vi har regelbunden fritidsgårdsverksamhet, 
öppen för alla, i Ryd och i Tingsryd, som är kommunens två största tätorter och där det 
finns högstadieskolor. I Tingsryd finns det dessutom två gymnasieskolor och här är det 
motiverat att vi avsätter resurser för att även ha fritidsgården öppen i samband med 
veckosluten. I Tingsryd bör således fritidsgården även fortledes ha öppet i samband med 
helgerna. 
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När det gäller de övriga orterna inom kommunen bör vi uppmuntra olika föreningar till 
att driva fritidsgårdarna. Om vi lyckas få föreningar i övriga tätorter att ta på sig denna 
uppgift kan kommunens kostnader komma att öka med ca 20-35 tkr vid samma bi
dragsmodell som idag. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut enligt ovanstående förslag. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
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Tingsryds 
kommun 

1.7 Samlingslokaler 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

• Kommunens ekonomiska engagemang koncentreras i första hand till tre samlingslo
kaler i kommunen (en per område Västra-Mitten-Östra). 

• Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidragsmöjligheter 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdraget innebär att förslag ska utarbetas som innebär minskat bidrag till samlingslo
kalsägande föreningar. I slutrapportens bilaga 1 står även under Möjliga åtgärder för 
långsiktig hållbarhet: Minska bidragen och därmed antalet samlingslokaler med kom
munalt bidrag. 
Färre antal bidragsberättigade samlingslokalsägande föreningar kan ge bättre förutsätt
ningar för kvarvarande föreningar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Genomgång av föreningarnas underlag för bidragsansökan, befintliga lokaler, nyttjande, 
kostnader och bidrag. 

Bakgrund och fakta 
Det finns 16 samlingslokalsägande föreningar i kommunen som erhåller kommunalt 
ekonomiskt bidrag till drift, skötsel och underhåll av sin lokal. Föreningarna erhåller ett 
grundbidrag samt ett aktivitets bidrag per nyttjandetillfälle. I nuvarande budget finns 
675 000 kr. Grundbidragen uppgår till 527 000 kr och aktivitetsersättningen till 98 000 
kr, för renovering finns 50 000 kr. Tillkommer gör medfinansiering i samband med bi
drag från Boverket. Detta prövas särskilt från fall till fall. 

Indelningen i större och mindre lokaler har funnits länge och är gjord av dåvarande kul
tur- och fritidsnämnden och bygger på lokalens storlek och utrustning i lokaler och kök. 
Denna indelning bygger på olika beräkningsgrund för bidraget. Bidraget till de större 
beräknas på yta och nyttjande (aktivitetstillfällen) medan det för de mindre görs en be
dömning år från år för ett grundbidrag kompletterat med ersättning för nyttjandet. 

De större lokalerna har en god spridning i kommunen och används i snitt 133 gånger på 
ett år (2013). Kostnaden i genomsnitt per större lokal uppgår till 59 000 kr. Användan
det för de mindre lokalerna ligger i snitt på 41 gånger per år (2013). Bidraget i genom
snitt per lokal uppgår till 6 000 kr. 

Förteckning av lokaler, lokalägare, storlek, nyttjande och bidrag framgår av bilaga 1 
(större lokaler) och bilaga 2 (mindre lokaler). 
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Gibson Auditorium 
Här ovan har endast de föreningsägda lokalerna berörts. I detta sammanhang måste även 
Gibson Auditorium nämnas. Det är kommunens nyaste samlingslokal med stor scen och 
386 fasta sittplatser med möjlighet till ytterligare 70 platser. Lokalen är sammanbyggd 
med musikgymnasiets lokaler som möjliggör gemensamt nyttande av en del utrymmen. 
Auditoriet används naturligtvis även i dess undervisning och olika evenemang. En yp
perlig lokal för större konserter, teatrar, föreläsningar, studiedagar för bl a kommunens 
egen personal samt organisations- och företagsevent. Budgeten för Gibson Auditorium 
uppgår 2015 till 736 000 kr. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenser utifrån våra fem perspektiv: 
MEDBORGARE: Vissa nyttjare får längre avstånd till närmaste samlingslokal med 
kommunalt bidrag. Flera av de mindre kan kanske bli kvar trots minskade kommunala 
bidrag. 
SAMHÄLLE: Färre men bättre lokaler kan erbjudas. Vissa lokaler och föreningar kan 
komma att avvecklas, medan andra fortlever med egenfinansiering. Mer lokalt engage
mang kan innebära utveckling av verksamheterna. 
EKONOMI: Minskade kommunala utgifter. 
MEDARBETARE: Ingen påverkan på kommunens personal. 
PROCESS: Kan ge upphov till nya samverkansformer. 

Överväganden, förslag och slutsats 
Bidrag till samlingslokaler är frivilligt för kommunen eftersom det inte finns någon 
tvingande lagstiftning för detta. 

I slutrapporten för Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun före
slås att perspektivet på kommunal service och verksamhet indelas i tre geografiska om
råden, östra och västra samt centrala området. Med en sådan tanke som grund kan en 
bedömning göras av vilka samlingslokalsägande föreningar som ska stöttas för att klara 
områdets behov. En minskning av antalet bidragsberättigade föreningar med samlings
lokaler möjliggör ett ökat stöd till de bidragsberättigade föreningarna och dess lokaler. 
Det är viktigt med ett bra underhåll och en hög standard. 

Utifrån ovanstående resonemang föreslås kommunens ekonomiska engagemang att i 
första hand koncentreras till en samlingslokal per område. Dessa ges möjlighet till drift
och investeringsbidrag som möjliggör utveckling och upprustning för att kunna tillgo
dose behov av samlingslokal för invånare, föreningar och kommun, både för området 
och för hela kommunen. Övriga samlingslokaler får minskade och begränsade bidrags
möjligheter. Detta innebär att högre egenfinansiering krävs av föreningarna om lokaler
na ska fortleva. Förslaget kan därmed innebära att totala antalet samlingslokaler i dess 
nuvarande form på sikt minskar och att lokalerna försäljs och/eller får annan använd
ning i privat regi alternativt blir tomma. 

Samlingslokalerna föreslås att delas in i tre kategorier: 

Kategori A - en per område (Västra-Mitten-Ösrat). Behåller nuvarande driftsbidrag och 
ges möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Konga Folkets Hus - Parken Urshult- (Gibson Auditorium, kommunägd) 
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Kategori B - övriga som idag tillhör "större" samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag om 
max 10 tkr per år och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Tingsryds Folkpark, Björkeborg Väckelsång, Gäddeviksås bygdegård, bygde
gården Linneryd, Rävemåla bygdegård, Holken Yxnanäs, Vemboö bygdegård, Ryds 
Folkets Hus. 

Kategori C - lokaler som idag tillhör "mindre" samlingslokaler. Erhåller driftsbidrag 
om 1 tkr och ges ej möjlighet till investeringsbidrag. 
Förslag: Boaryds skola, Kvarnamålagården, Ulfryds gamla skola, Söftestorps skola, 
Bökås bygdegård, Björkelund. 

Både Parkföreningen i Urshult och Konga Folkets Hus & Park kan erbjuda flera olika 
alternativa lokallösningar för diverse arrangemang, både större och mindre. Parken är 
relativt ny och Folkets Hus i Konga är i gott skick och har stor yta. Bägge har kök och 
köksutrustning på en bra nivå. I den centrala delen av kommunen finns Gibson Audito
rium med sitt centrala läge i kommunen, sina för kommunen specifika möjligheter med 
stor scen, ljus, ljud och övrig utrustning för scenframträdanden av olika slag. Samman
taget bedöms dessa tre lokaler (kategori A) på ett bra sätt kunna tillgodose behovet av 
samlingslokal för invånare, föreningar och kommun, både för området och för hela 
kommunen. 

Förslaget innebär att bidragen till samlingslokaler ungefär kan halveras. Dessutom möj
liggörs ekonomiskt utrymme för att höja investeringsbidragen (för kategori A) för att 
kunna upprätthålla standard samt utveckla lokalerna även i framtiden. Omvänt gäller att 
om nuvarande bidragssystem behålls försvåras möjligheterna att med kommunal medfi
nansiering dels hålla de 16 lokalerna i tillräckligt gott skick och dels att utveckla loka
lerna i framtiden. 

Om de föreningar som får minskat och begränsat ekonomiskt stöd ska kunna behålla 
sina lokaler krävs ett större lokalt och ideellt engagemang, vilket säkert finns i flera fall. 
Kostnaderna för att driva lokalerna är i vissa fall i den storleksordningen att om viljan 
finns kan dessa säkert förbli en samlingspunkt i bygden och användas för olika sam
mankomster även i fortsättningen utan kommunala medel. De föreningar som blir utan 
ekonomiskt stöd från kommunen bedöms behöva en viss omställningsperiod för att ha 
möjlighet att hitta alternativa intäktskällor. Därför föreslås att minskningen av budget 
för bidragen sker stegvis. 

Fullmäktiges möten bör hållas i lokalerna i kategori A (med undantag för Gibson Audi
torium, som ej är lämplig för detta ändamål). Genom investeringsbidragen bör lokalerna 
på sikt kunna anpassas för att t ex möjliggöra direktsändning av fullmäktigemötena. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Bilagor: 

Garo Lorfalk 
Kanslichef 

Bilaga 1 Samlingslokalsägande, större lokaler 
Bilaga 2 Samlingslokalsägande, mindre lokaler 
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Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Samlingslokalsägande föreningar, större lokaler 
2015-10-26 

Lokal Förening 

Centralt 

Tingsryds Folkpark Tingsryds Folkparksförening 

Björkeborg, Väckelsång Björkeborgs byggnadsförening 

Gäddeviksås Bygdegård Midingsbygdens Bygdegårdsförening 

Östra 

Konga Folkets Hus Konga Folkets Hus & Park 

Bygdegården Linneryd Logen Linneans Ekonomiförening 

Rävemåla Bygdegård Rävemåla Bygdegårdsförening 

Holken, Yxnanäs Ideella Föreningen Holken 

Västra 

Parken, Urshult Urshults Parkförening 

Vemboö Bygdegård Vemboö Bygdegårdsförening 

Ryds Folkets Hus Ryds Folkets Husförening 

Summa 

88 

Bilaga 1 

Bilaga 1 

Bidrags- Akt tillf Bidrag 
yta 2013 2015 

269 168 33 000 

744 86 68 000 

343 133 37 000 

1229 181 116 000 

297 72 29 000 

503 111 50 000 

474 100 46 000 

877 204 88 000 

466 86 45 000 

770 192 77 000 

5 972 1 333 589 000 
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Bilaga 2 

Samlingslokalsägande föreningar, mindre lokaler Bidrag 2015 

2015-10-26 

Lokal Förening Grundbidrag Akt tillf Bidrag 2015 
2013 Totalt 

Centralt 

Boaryds skola Boaryds skolas byggnadsförening 3 000 50 6 000 

Kvarnamålagården Kvarnamåla Fritidsförening 3 000 22 4 000 

Ulfsryds gamla skola För. Ulfsryds Gamla skola 2 000 14 3 000 

Söftestorps skola Söftestorps skolas byggn för 3 000 15 4000 

Östra 

Bökås Bygdegård Bökås Vrångebo m fl byars bf 3 000 28 5 000 

Västra 

Björkelund Björkelunds Bygdeförening 5 000 120 12 000 

Summa 19 000 249 34 000 
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Tingsryds 
kommun 

1.8 Kollektivtrafik 

Förslag till beslut 

BILAGA H 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Det behövs en fördjupad utredning i uppdraget efter man fattat beslut om övriga upp
drag 1.1-1. 7. 

Sammanfattning 
Vi behöver avsätta resurser för att arbeta med logistiken omkring linjernas uppbyggnad, 
efter våra verksamheters och medborgares önskemål - behov, i nära dialog med Reg
ionen. Vi behöver också arbeta med marknadsföring och attitydförändring vad gäller 
kollektivtrafiken. 

Uppdrags beskrivning 
Utvecklingsområde inom kollektivtrafiken, med hänsyn till övriga verksamheters upp
drag enligt 1.1-1. 7 med perspektivet tre områden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen utgör en översiktlig beskrivning av eventuella behov av förändringar i kol
lektivtrafiken om strukturella förändringar görs i de olika verksamheterna. 

Bakgrund och fakta 
Kollektivtrafiken i vår kommun bekostas från och med 1 januari 2015 av Region Kro
noberg efter skatteväxling i storlek 7-7,5 miljoner kronor per år. Vi har ett förhållande
vis stort trafikutbud/linjer inom kommunen, åtminstone sett till antalet avgångar. Däre
mot bedöms tidtabeller kunna utvecklas och anpassas ytterligare efter medborgarnas, 
och inte minst ungdomarnas, behov. 

Konsekvensanalys 

Uppdrag 1.1 Biblioteksverksamheten 
Har verksamheten förlagd under dagtid och kvällstid till skolan och allmänhetens be
hov. Läggs något bibliotek ner så behöver kollektivtrafiken anpassas för detta. 

Uppdrag 1.2 Grundskola 
Kollektivtrafiken används i dagsläget inom kommunen till transport av grund- och 
gymnasieskolans elever vid Dackeskolan, Wasaskolan, AMB och Idekulla friskola. Vi 
har också många gymnasieelever som pendlar mellan vår kommun och andra kommu
ner, mest Växjö. I framtiden behöver även kollektivtrafiken kunna transportera årskur
ser mellan skolor för undervisning som slöjd, hemkunskap, gymnastik m m. 

Uppdrag 1. 3 -Äldreomsorg 
Brukarna inom denna verksamhet kan oftast inte använda sig utav kollektivtrafik utan 
åker med färdtjänst. Vi har i vår kommun ca 650 färdtjänstberättigade i dagsläget och 
vissa tillhör äldreomsorgen men de flesta tillhör socialförvaltningens andra verksam
hetsområden och där finns helt klart andra förutsättningar för att kunna åka kollektivt. 
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Uppdrag 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Här behöver man kartlägga tiderna, öppettider och verksamhetstider, så att man kan se 
flödet av behovet av trafiken. 
Vad gäller om de mindre idrottssalarna läggs ned så behövs transporter under dagtid för 
skolelever till närmaste idrottsanläggning. 

Uppdrag 1.5 Kostverksamheten 
Här berörs inte kollektivtrafiken något men inte desto mindre den abonnerade trafiken 
som kommunen också har ansvar för. Vi kör idag mat mellan tillagningsköken inom 
äldreomsorg/skola till skolor-förskolor i vår kommun. Hur tillagningsköken framöver 
är placerade kommer att avgöra trafikflödet för mattransporterna och i sin tur kostnaden 
för dessa transporter. 

Uppdrag 1. 6 Fritidsgårdsverksamhet 
Denna verksamhet vänder sig till åk 5 - 9 i första hand, idag är öppettiderna vissa kväl
ler i veckan på några orter. Här behöver undersökas möjligheterna för de elever som 
inte har fritidsgård där dom bor att komma till och från den fritidsgårdsverksamhet som 
kommunen bedriver. 

Uppdrag 1. 7 Samlingslokaler 
Dessa finns i samtliga orter och här är det främst kvällsaktiviteter som bedrivs och helg
verksamhet. Även här bör det göras en kartläggning av behovet om trafik. 

Överväganden och slutsats 
Vi har ett relativt stort trafikutbud/linjer i vår kommun, men här behöver avsättas resur
ser för att arbeta med logistiken omkring linjernas uppbyggnad, våra verksamheters 
samt medborgares önskemål - behov. Detta uppdrag har i förhållande till de övriga 
uppdragen inga kostnadsbesparingar att ta hänsyn till utan här gäller det att få så mycket 
trafik som möjligt för samma peng (skatteväxlingen) eventuellt krävs visst ekonomiskt 
tillskott beroende på beslut från de övriga uppdragen. Vi behöver också arbeta med 
marknadsföring och attitydförändring vad gäller kollektivtrafiken. Samt i nära dialog 
med Regionen fortsätta att följa upp och utveckla kollektivtrafiken. 

Även ett utvecklingsarbete med kommunkoncernens samtliga förvaltningar vad gäller 
transporter där kollektivtrafiken kan utgöra en viktig funktion för våra verksamheters 
mål och framtida kostnader. Näringslivet inte att förglömma då deras personal har ett 
tydligt behov kopplat till arbetspendling. Vår kommun har ingen tågtrafik men våra 
invånare åker ju självklart också tåg vilket gör att flödena bör ses över och anpassas till 
dessa. Även kopplingen till Blekingetrafiken är inte oviktigt då vi i vår kommun gränsar 
mot flera av deras kommuner och på östra sidan en eventuell koppling mot Kalmartrafi
ken inklusive tågtrafiken. 

Tingsryd 2016-01-14 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Garo Lorfalk 
Kanslichef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.1-1.8 Strukturella förändringar i verksamheten 

Bakgrund 
I denna skrivelse framgår förslag till beslut och beslutsformuleringar i Hållbar ekonomi utred
ningsuppdrag 1 Strukturella förändringar i verksamheten (1.1-1.8). Förslag och formuleringar 
baseras på förslagen i utredningen. 

Förslag till beslut 

Bibliotek (1.1) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. 

2. Skolbiblioteken förändras och moderniseras i enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i biblioteksverksamheten i 
enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 B) Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda 
resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

Grundskola (1.2) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. F-3-skolorna i Rävemåla och Konga avvecklas. 

2. 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i fritidsgårdsverksamheten i 
enlighet med inriktningen i utredningen. 

3. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten 

Äldreomsorg (1.3) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldre
boendet Örnen i Tingsryd tas i bruk (+10 platser). 

2. Hemtjänsten organiseras i tre områden i enlighet med inriktningen i utredningen. 
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3 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i äldreomsorgsverksamhet
en i enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 B) Socialnämnden får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och 
givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

4. Socialnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

5 A) Fullmäktige beslutar om en inriktning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras 
till tre eller fyra större äldreboenden i kommunen. 

5 B) Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram förslag till plan för hur 
kommunens särskilda boenden senast år 2030 kan koncentreras till tre eller fyra äldreboenden. 
Plan ska överväga möjligheten till trygghetsboenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol
haga i Väckelsång i ett tidigt skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 

Idrotts- och badanläggningar (1.4) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Inomhusbadet i Linneryd (Linneryds badhus) avvecklas. 

2 A) Gymnastiksal i ort med skola ska finnas kvar om det kan motiveras av sammanvägd be
dömning utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. 

2 B) Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksal i ort med skola överförs i sin helhet till Barn
och utbildningsnämnden. 

3. Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte behövs för annan kommunal 
verksamhet. 

4 A) Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras i enlighet med inriktningen i utredning
en. 

4 B) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa regelverk och handlingsplan efter 
dialog och samråd med berörda föreningar. 

5. A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar för idrotts- och badanlägg
ningar i enlighet med inriktningen i utredningen. 

5 B) Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och 
givet ändamål. 

6. Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen får i upp
drag att verkställa besluten. 

Kostverksamhet (1.5) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tillagningsköket på Lindegården i Linneryd och mottagningsköket på Rävemåla skola av
vecklas. 

2 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i kostverksamheten i enlig
het med inriktningen i utredningen. 
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2 B) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fastställa mål och handlingsplan utifrån till
förda resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

4 A) Fullmäktige beslutar om en inriktning att utreda och överväga ytterligare förändringar 
inom kostverksamheten. 

4 B) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda, överväga och eventuellt genomföra 
ytterligare förändringar inom kostverksamheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verk
samhet utifrån antalet tillagnings- respektive mottagningskök. Utredningen ska utgå ifrån oför
ändrade tillagningssätt jämfört med idag. 

Fritidsgårdar {1.6) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att föreningsdrift eller samverkan med före
ningar ska eftersträvas på samtliga sju tätorter i kommunen samt att någon form av konkurrens
utsättning eller bidragssystem utvecklas i syfte att utveckla verksamhetens tillgänglighet och 
innehåll. 

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet samt fastställa handlings
plan utifrån tillförda resurser ( från beslut om grundskola pkt 1.2) och givet ändamål med regel
bunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

Samlingslokaler {l. 7) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att kommunens ekonomiska engagemang i 
första hand koncentreras till tre samlingslokaler i kommunen: Konga Folkets Hus (östra), Par
ken Urshult (västra) och Gibson Auditorium (mitten). 

2. 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten i enlighet med 
inriktningen i utredningen. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa besluten genom att fastställa regelverk för bi
drag till samlingslokaler i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Kollektivtrafik {1.8) 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för utveckling av kollek
tivtrafiken utifrån fullmäktiges beslut om strukturella förändringar i verksamheten inom ramen 
för Hållbar ekonomi. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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JD1llltlll 
Kultur och Fritidsutskottet 

Remissyttrande över del 2 rapport om hållbar ekonomi Dnr. 2014/119041 

Inledning: Idrotten är vår största folkrörelse. Den är inte bara en källa till glädje 
för många människor utan skapar också förutsättningar för att fler ska kunna 
leva friskare längre upp i åldrarna. 

Vi värnar breddidrott och möjligheter till barn och ungdomar att utöva idrott 
utifrån sina egna förutsättningar. Idrotten och föreningslivet skall vara en källa 
till gemenskap och det är av yttersta vikt att föreningarna har ett fungerande 
mångfalds- och jämställdhetsarbete där rasism, sexism, och homofobi 
motverkas. 

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle. 
Kulturell mångfald stimulerar inte bara människans intellektuella och 
emotionella utveckling, utan bidrar också till att öka bildningen, stärka det 

civila samhället och det offentliga samtalet. 

Vi vill: Skapa ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. 
Värna alla barn och ungas rätt att delta i föreningslivet. 
Skapa möjlighet för barn och ungas rätt till kultur. 
Arbeta för ett levande kulturarv. 
Arbeta för goda villkor för kulturarbetare. 

Badanläggningarna i Tingsryd, Konga och Linneryd bör vara kvar och skötas av 
externa aktörer, kan vara föreningar eller företag. Dessa anläggningar är viktiga 
eftersom simkunnigheten främjas vilket vi kan se i statistiken. Av 124 elever i 
årskurs 6 som kan hoppa/falla i vattnet och därvid doppa huvudet och sedan 
simma 200 meter varav 50 meter ryggsim är det 115 elever som klara detta. I 
Linneryd är det 100% följt av Urshult och Dackeskolan 94%, Trojaskolan 90% 
och Väckelsång 89%. 

Idrottshallar och gymnastiksalar som ägs av kommunen anser vi ska ligga 
under SBN eller ab privata aktörer. Idrottshallarna i Tingsryds tätort är mycket 
uthyrda och det är svårt att få tider. Dessutom är de ganska nergångna och 
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Kultur och Fritidsutskottet 
skulle behöva ett rejält underhåll. I princip skulle det behövas ytterligare en 

hall. Vi vet också att det är viktigt att barn och ungdomar rör sig. Barnfetman 

ökar och barn och ungdomar sitter mest stilla. Här har idrottsföreningarna ett 

viktigt uppdrag. Klart är att det kostar att rusta upp hallarna men på sikt sparar 

vi pengar på detta genom att människorna håller sig friskare längre och slipper 

uppsöka sjukvård. Dessutom främjar det den sociala kompetensen vilket gör att 

utanförskapet inte blir så kännbart. 

Idrottsanläggningar utomhus har vi många i kommunen. Här kan man med 

säkerhet ta bort några men en halvering kan vara svårt. Många grusplaner 

används inte på samma sätt idag och då kan de plockas bort liksom några av de 

mindre gräsplanerna. Kanske kan man ta bort någon av de större planerna om 

man kan få föreningarna att gå samman eller att samarbeta bättre. 

Samlingslokalerna runt om i kommunen ger goda förutsättningar och möjliggör 

för goda aktiviteter och sammankomster. Dessutom sköts många av 

samlingslokalerna av ideella krafter med driftsbidrag från kommunen. Man har 

ofta stor samverkan med andra föreningar och åter igen är det viktigt att 

aktivera barn och ungdom samt äldre för att de ska få en bättre social kontakt 

och därmed kan hålla sig friskare längre i livet. Det skulle kunna få stora 

konsekvenser om vi slår undan benen för dessa. 

Tingsryd 20160222 

Kenneth Görtz 

Ordf. KoFu 

Johan Johansson 

Ledamot. KoFu 
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~lmgsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (31) 

2016-02-23 

Justerare 

c1+1~f 

§ 34 Dm: 2015 0597 207 

Remissvar hållbar ekonomi 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avge följande yttrande: 

1. Antalet kök ska anpassas till vilka beslut gällande nedläggningar av skolol' 
l'espektive särsldltboende som tas i Kommunfullmäktige 2016-03-29. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden vill samtidigt ge förvaltningen (SBF) ett 
utredningsuppdrag att utreda hur många portioner mat som maximalt kan 
tillagas i det nya Ömen köket med hänsyn taget till olika rätter, 
livsmedelssäkerhet m.m. 

3. Det är mycket positivt att 25 % av den beslutade kostnadsminskningen 
reserveras för att höja kvaliten genom exempelvis bättre matsalsmiljöer 
samt ökad andel närproducerad mat. 

4. SBN tycker även att det är bl'a att vi får i uppdrag att även se övet övriga 
kök i kommunen med målsättningen att göra kostverksamheten ännu mer 
kostnadseffektiv med oföl'ändrade tillagningssätt. 

5. Vid eventuella nedläggningar av verksamheter kommer det att innebära 
lägre underhålls behov samt minskade framtida investeringar i lokaler. 

Beslutsunderlag 

Utredningsuppdrag m. 1. 1-1. 8 stmkturella förändringar i verksamheten. 
Kommunstyrelse 2014-04-14 § 75 samt 2015-03-16 §73. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ordförande Carl-Hemik Renmalm (M) 

~·· 
I Utilrngslms(ydC,ud, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(25) 

§ 91 

Yttrande Hållbar ekonomi 
Dm 2015/320 SN 041 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden avger följande yttrande och beslutsförslag för ärende 
1.3 Äldreomsorg i del 2 rapport Hållbar ekonomi. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningen som gäller strukturella förändringar i verksamheten är nu 
färdigställd och har lämnats över för politisk hantering. Kommunstyrelsen 
skickade den 18 januari 2016 utredningen på remiss till nämnder, utskott 
och bolag. Remissvaren skall vara inne senast den 26 februari 2016. 

1.3 Äldreomsorg 

Förslag till beslut 
1) Antalet platser i särsldlt boende minskas. Äldreboendet Lindegården i 

Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på 
äldreboendet Örnen ( + 10 platser) tas i bruk. Innebär en minslrn.ing 
med sammanlagt 12 platser i särsldlt boende. Socialnämnden får i 
uppdrag att verkställa beslutet. 

2) Hemijänsten organiseras i tre områden. Organisationen för 
hemtjänsten förändras från dagens sju områden till tre områden. 
Socialnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet. 

3) Del av kostnadsminskningen reserveras för kvalitets höjningar i 
verksamheten. 25 % av kostnadsminskningen återförs som permanent 
budgetanslag. Socialnämnden ansvarar för prioriteringen av dessa 
medel. 

4) Inriktning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras till tre 
eller fyra större äldreboenden i kommunen. Kommunchefen får i 
uppdrag att ta fram förslag till plan·för hur kommunens särskilda 
boenden senast 2020 kan koncentreras till tre eller fyra 

Utdrags bestyrkande 
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SAlvIMANTRÄDESPROTOKOLL 10(25) 

2016-02-23 

Forts.§ 91 Dnr 2015/320 SN 041 

äldreboenden. Planen ska överväga möjligheten till trygghets boenden 
samt ha inriktningen att äldreboendet Solhaga i Väckelsång i ett tidigt 
skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 

Yttrande 

1) Mot bakgrund av att det under en längre tid varit ett relativt stort antal 
lediga platser i särskilt boende samtidigt som socialnämn.den under lång tid 
gjort stora underskott som medfört besparingar av osthyvelskaraktär så 
förordar socialnämn.den en avveckling av äldreboendet Lindegården i 
Linneryd samt att platserna på Örnen tas i bruk. Lindegården är kommunens 
minsta äldreboende och vars lägenheter inte har en planlösning som lämpar 
sig för ändamålet. Lindegården är dessutom i behov av kostsamma 
renoveringar. En nedläggning av Lindegården samtidigt som Örnens platser 
tas i bruk skulle innebära den minsta nettominskningen av antal platser i 
särsldlt boende ifall ett äldreboende läggs ner d.v.s. 12 platser. En 
minslming som skulle göra att antalet platser bättre motsvarar behovet i 
kommunen. 

En högre andel av 80+ bor i särskilt boende i Tingsryds kommun (15,4 %) 
än rikssnittet (13 ,3 % ) enligt kommun- och landstingsdatabasen, Ko lada 
2014. Mellan 2013-2015 inkom 204 ansölmingar om särskilt boende av 
dessa fick 13 stycken avslag (6,4 %). Sammanlagd tyder detta inte på att 
Tings1yds kommun är hårdare än andra med att bevilja plats i särskilt 
boende snarare det motsatta. Socialnämndens uppfattning fu· att en stabil 
kommunal ekonomi ger all kommunal verksamhet inklusive 
socialnämndens bättre förutsättningar till realistiska ekonomiska ramar så att 
den onda cirkeln med återkommande besparingar kan brytas och fokus kan 
läggas på att utveckla sin verksamhet istället. 

Socialnämnden ser även att det kan finnas ett behov av trygghets boende. 
Något som vi idag inte kan erbjuda våra kommuninvånare. Åven behov av 
fler lägenheter finns. Detta kan vara möjliga alternativ för Lindegården i 
framtiden. Åven behovet av lokal för hemtjänsten som utgår ifrån Linneryd 
kvarstår. Lindegården kan vara ett alternativ att inrymma denna lokal. När 
det gäller ett ökat avstånd för de anhöriga så är situationen redan idag att de 
somt.ex. bor i Fridafors har liknande avstånd till närmsta äldreboende som 
man skulle få i L:inneryd. En stor del av kommunens befolkning bor även 
utanför de sju orterna och avstånd till kommunala verksamheter som 

Utdrags bestyrkande 
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2016-02-23 

Forts. § 91 Dm 2015/320 SN 041 

äldreboenden kommer troligtvis alltid att finnas i en glesbygdskommun som 
Tingsryd. 

2) Socialnämnden är positiv till en omorganisering av hemtjänsten till tre 
områden från dagens sju. Socialnämnden ser möjligheten att 
personalresmser kan följa svängningar i vårdtyngd på ett bättre sätt än i 
dagsläget där bemanningen är relativt statisk. I verkställandet av en 
omorganisation är inte nämndens avsikt att hemtjänstens utgångspunkter 
från sju orter skall förändras utan främst arbetsledningen som förändras samt 
att de gränsdragningar som idag :finus blir rörligare för att så effektiva rutter 
som möjligt ska kunna planeras. 

Socialnämnden anser också att för att en ny hemtjänstorganisation ska bli 
lyckad är delaktighet i framtagandet och förankring hos omvårdnadspersonal 
och områdeschefer oerhört viktigt. Fortsatt hög kontinuitet hos våra äldre är 
ett av nämndens mål och kommer att granskas noga. Ökad samverkan 
mellan områden förekommer på sina ställen idag med positiv effekt. 

3) Socialnämnden är positiv till att del av besparingarna reserveras till 
kvalitetshöjningar men är av uppfattningen att det är upp till socialnämnden 
att själv göra bedömningen om vad som skall prioriteras. 

4) Socialnämnden motsätter sig inte att kommunchefen får i uppdrag att ta 
fram förslag på hur kommunen ska organisera sina äldreboende i framtiden. 
Socialnämnden ser dock försiktigt på att göra ytterligare förändringar i 
närtid 

Beslutsunderlag 

Del 2 rapp01t Hållbar ekonomi 
Skrivelse av socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 2016-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 

Cecilia Cato (C) yrkar med instämmande av Ann-Cbristin Johansson (C) 
och Johan Katlsson ( C) att besluta enligt Centerpartiets förslag till yttrande. 
Yrkandet lämnas skriftligt. (Se bilaga) 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(25) 

2016-02-23 

Forts. § 91 Dm 2015/320 SN 041 

Besluts gång 

Ordförande ställer Magnus Carlbergs (S) yrkande mot Cecilia Catos (C) 
yrkande och finner att socialnämnden bifaller Magnus Carlbergs (S) 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Socialnämnden fastställer följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till Magnus Carlbergs (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Cecilia Catos (C) yrkande. 

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar socialnämnden i enlighet med 
Magnus Carlbergs (S) yrkande. 

Reservation 

Cecilia Cato (C), Ann-Christin Johansson (C) och Johan Karlsson (C) 
reserverar sig till förmån för Cecilia Catos (C) yrkande. 

Beslutet sldckas till 

Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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Socialnämnden i Tingsryds kommun 2016-02-23 

§ 10, Ärende: del 2 rapport Hållbar ekonomi 

Centerpartiets förslag till yttrande från socialnämnden 

Yttrande 

''? · ' I c cf' 0 I o, t.tri ..J 7 

1. Socialnämnden delar utredningens slutsats att det finns en överkapacitet av platser i särskilt 

boende i Tingsryds kommun. Däremot behöver ärendet beredas ytterligare, som redogörs för nedan.· 

Utredningen tar särskilt upp Lindegården i Linneryd och Solhaga i Väckelsång som intressanta för en 

neddragning/nedläggning av platser i särskilt boende. Utredningen förordar att Lindegården i 

Linneryd läggs ned. Prioriteringen mot Lindegården har skett under förutsättning att kommunen 

lämnar hela fastigheten i Linneryd. Socialnämnden bedömer dock sig ha behov av personalutrymmen 

och kök i fastigheten också i fortsättningen vilket förändrar kalkylen. Därför rekommenderar 

socialnämnden att frågan om var neddragningen ska ske, utreds ytterligare mot bakgrund av den 

politiska prioritering som sammantaget sker. 

Socialnämnden förordar att den byggnad som ska ställas om, behålls i kommunal regi. 

Oavsett var neddragningen kommer att ske, förväntas lägenheterna i sig vara attraktiva för äldre 

pensionärer även om de särskilda vårdinsatser som förknippas med särskilt boende avvecklas. Därför 

förordar socialnämnden en kontrollerad konvertering till "trygghetsboende" eller ordinära 

lägenheter med de äldsta medborgarna som målgrupp. Det innebär att besluten om avveckling av 

särskilt boende synkroniseras med beredning och avsiktsförklaring från den del av 

kommunkoncernen som ska ta över ansvaret för. lägenheterna. 

2. Socialnämnden välkomnar en rationalisering av kommunens hemtjänstområden. Det finns ett 

behov av att arbeta friare mellan kommundelarna i arbetslagen och det kan finnas viss 

besparingspotential i en neddragning av hemtjänstområden från sju till tre stycken. Däremot är det 

sannolikt inte rationellt att avveckla personalutrymmen som konsekvens av detta. 

Nämndens yttrande skickas.till: 

Kommunstyrelsen 

/..--· '? / 

{_____~v;;i~~~ %ufk~ 
Cecilia Cato Ann-Christin Johansson 

r/ ~~J 
,•,.. ~Il</' 

Johan,. sson 

/ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 

§ 19 

Hållbar ekonomi 
Dnr 2014/167 049 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande politiska 
yttrande till kommunstyrelsen: 

1.1 Biblioteksverksamhet 
1. Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta tre 

folkbibliotek belägna i Tingsryd, Rävemåla och Ryd. 
2. Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till ovanstående tre 

bibliotek, vilket innebär att filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, 
Linneryd och Konga avvecklas. 

3. Samtliga skolbibliotek, avvecklas i dess nuvarande form och ersätts 
med moderna skolbibliotek. 

4. Organisationen av skolbiblioteken ses över med inriktning att 
skolbiblioteken ska tillhöra rektorsområdena. 

5. 25 % av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag 
till barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsförbättringar 
såsom ökade öppettider, översyn av transporter av böcker samt 
digitalisering av skolbiblioteken. 

6. Det är nämndens mening att fullt utrustade bokbussar inte skall 
köpas in. Däremot behöver en översyn göras av befintlig bokbils 
transportkapacitet inför en organisationsförändring. 

1.2 Grundskola 
1. Från läsåret 2017 /18 bedrivs inte längre någon kommunal 

grundskola i Rävemåla. 
2. Gällande Ö1moskolan i Konga vill vi inte ha någon neddragning i 

nuvarande skolverksamhet. 

1.4 Idrotts- och badanläggningar 
1. Linneryds badhus skall inte läggas ned, utan bibehållas. 
2. Gymnastiksalar skall finnas på de orter där det finns kommunal 

skola. 
3. Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna skall inte överföras 

till barn- och utbildningsnämnden. 

Utdrags bestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 

§ 19 fortsättning 

1.5 Kostverksamhet 
I utredningen angående kostverksamheten framgår att skolor och 
förskolor är beställare och köpare av de måltider som produceras. Därför 
har nämnden i sina diskussioner lyft vissa synpunkter på en framtida 
organisation samt en del frågor. 
Linnerydskolans mottagningskök får sin mat ifrån Lindegården. Om 
Lindegården läggs ner föreslås att Linnerydskolan får sin mat från 
Örnen. Detta medför att Linnerydskolans mottagningskök måste 
anpassas till bland annat kokning av potatis och pasta, då tidema fört.ex. 
potatis överskrids från kök till servering vid transport från Örnen. Det 
råder idag stor oldarhet om hur många portioner som Örnens kök kan 
leverera till förskolor och skolor i kommunen. Vi ser framemot ett 
besked inom kort, då även Dackeskolans tillagningskök behöver 
åtgärdas om inte Örnens kök kan producera portioner till våra förskolor 
och skolor inom tätorten. Vi vill också att antalet kök i Ryd beaktas. 
Behövs två tillagningskök där? Som en konsekvens av vårt yttrande när 
det gäller Rävemålaskolan kommer ett mottagningskök att behövas där 
under läsåret 2016/17. 

1. 6 Fritidsgårdsverksamhet . 
1. Nämnden ställer sig positiv till att inriktningen i 

fritidsgårdsverksamheten skall ske i föreningsdrift eller i samverkan 
med föreningar. 

2. En översyn bör göras av snedfördelningen i personella resurser 
mellan Trojaskolan och Dackeskolan. 

3. Föreslagna 25 % av återförs som permanent budgetanslag till barn
och utbildningsnämnden och skall gå till framtida 
verksamhetsförbättringar inom nämndens område. 

Reservationer 

Mikael Andersson (C), Anders Nilsson (C), Leon Jensen (SD) och Anders 
Eklundh (V) reserverar sig mot beslutet rörande del 1.1 
Biblioteksverksamhet. 

Mikael Andersson (C), Anders Nilsson (C) och Anders Eklundh (V) 
reserverar sig mot beslutet rörande del 1.2 Grundskola. 

I Utrlragsbo,styckande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 

Jusrewrc lu~ 

§ 19 fortsättning 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått andra delen av rapporten "Hållbar 
ekonomi" på politisk remiss från kommunstyrelsen, med begäran om svar 
senast den 26 februari 2016. I denna del av "Hållbar ekonomi" är det 
följ ande utredningar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhet: 

1. 1.1 Biblioteksverksamhet 
2. 1.2 Grundskola 
3. 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
4. 1.5 Kostverksamhet 
5. 1.6 Fritidsgårdsverksamhet 

Fackförbundet DIK och bibliotekspersonalen i Tingsryds kommun har 
lämnat in var sin skrivelse angående utredning 1.1 Biblioteksverksamhet, se 
bilaga 2 och bilaga 3. 

MBL-information har ägt rum den 18 februari 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-01-18 § 11, 
Utredningar om Hållbar ekonomi del 2. 

2. Majodtetens svar på kommunstyrelsens remiss 2014/119 041, 
2016-02-24. 

3. Yttrande gällande 1.1 Biblioteksverksamhet från Centerpartiet, 
2016-02-24. 

4. Yttrande gällande 1.2 Grundskola från Centerpartiet, 2016-02-24. 
5. Skrivelse från DIK, 2016-01-21. 
6. Skrivelse från bibliotekspersonalen i Tingsryds kommun, 2016-02-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Majoriteten, Moderaterna och Socialdemokraterna, inkommer med följande 
förslag till yttrande: 

1.1 Biblioteksverksamhet 
1. Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta tre 

folkbibliotek belägna i Tings1yd, Rävemåla och Ryd. 
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2. Folkbiblioteksverksarnheten koncentreras till ovanstående tre bibliotek, 
vilket innebär att filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Linneryd och 
Konga avvecklas. 

3. Samtliga skolbibliotek, avvecklas i dess nuvarande form och ersätts med 
moderna skolbibliotek. 

4. Organisationen av skolbiblioteken ses över med inriktning att 
skolbiblioteken ska tillhöra rektorsområdena. 

5. 25 % av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag till 
barn- och utbildningsnämnden för verksarnhetsförbättringar såsom 
ökade öppettider, översyn av transporter av böcker samt digitalisering av 
skolbiblioteken. 

6. Det är nämndens mening att fullt utrustade bokbussar inte skall köpas in. 
Däremot behöver en översyn göras av befintlig bokbils 
transportkapacitet inför en organisationsförändring. 

1.2 Grundskola 
1. Från läsåret 2017 /18 bedrivs inte längre någon kommunal grundskola i 

Rävemåla. 
2. Gällande Örmoskolan i Konga vill vi inte ha någon neddragning i 

nuvarande skolverksarnhet. 

1.4 Idrotts- och badanläggningar 
1. Linneryds badhus skall inte läggas ned, utan bibehållas. 
2. Gymnastiksalar skall finnas på de orter där det finns kommunal skola. 
3. Det ekonomiska ansvarnt för gymnastiksalarna skall inte överföras till 

bam- och utbildningsnämnden. 

1.5 Kostverksarnhet 
I utredningen angående kostverksamheten framgår att skolor och förskolor 
är beställare och köpare av de måltider som produceras. Därför har nämnden 
i sina diskussioner lyft vissa synpunkter på en framtida organisation samt en 
del frågor. 
Linne1ydskolans mottagningskök får sin mat ifrån Lindegården. Om 
Lindegården läggs ner föreslås att Linneiydskolan får sin mat från Örnen. 
Detta medför att Lhmerydskolans mottagningskök måste anpassas till bland 
annat kokning av potatis och pasta, då tiderna fört.ex. potatis överskrids 
från kök till servering vid transport från Örnen. Det råder idag stor oklarhet 

I Utdrng,sbMlydrnndo 
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om hur många portioner som Örnens kök kan leverera till förskolor och 
skolor i kommunen. Vi ser framemot ett besked inom kort, då även 
Dackeskolans tillagningskök behöver åtgärdas om inte Örnens kök kan 
producera portioner till våra förskolor och skolor inom tätorten. Vi vill 
också att antalet kök i Ryd beaktas. Behövs två tillagningskök där? Som en 
konsekvens av vårt yttrande när det gäller Rävemålaskolan kommer ett 
mottagningskök att behövas där under läsåret 2016/17. 

1. 6 Fritidsgårdsverksamhet 
1. Nämnden ställer sig positiv till att inriktningen i 

fritidsgårdsverksamheten skall ske i föreningsdrift eller i samverkan med 
föreningar. 

2. En översyn bör göras av snedfördelningen i personella resurser mellan 
Trojaskolan och Dackeskolan. 

3. Föreslagna 25 % av återförs som permanent budgetanslag till barn- och 
utbildningsnämnden och skall gå till framtida verksamhetsförbättringar 
inom nämndens område. 

Majoritetens yttrande med tillhörande kommentarer biläggs protokollet, 
bilaga 4. 

Centerpartiet inkommer med yttranden gällande 1.1 Biblioteksverksamhet 
och 1.2 Grundskola och dessa innehåller följande yrkanden: 

1.1 Biblioteksverksamhet 
Centerpartiet yrkar: 

att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen 
påtalar vikten av att det finns filialbiblioteldfolk:bibliotek på kommunens 
sju största orter. 
att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen 
också påtalar att skolbiblioteken ska vara integrerade i filialbiblioteket 
respektive i huvudbiblioteket. 
att brun- och utbildningsnämnden undersöker möjligheten att på de orter 
där filialbibliotek idag är lokaliserat inne i skolans lokaler, byta till 
lokalisering till andra lokaler utanför skolans område. 
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1.2 Grundskola 
Centerpartiet yrkar: 

att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen 
med tydlighet påtalar att det ska finnas skola för de yngsta åren i 
kommunens alla sju största tätorter. 
att barn- och utbildningsnämnden ger sitt stöd till Rävemåla Friskola 
ABs satsning att etablera friskola i Rävemåla, men att i det fall 
skolinspektionen avslår deras ansökan tydliggör att Rävemålaskolan ska 
vara kvar som en 1-3-skola. 

Centerpartiets yttranden biläggs protokollet, bilaga 5 och bilaga 6. 

Åke Gummesson (S) yrkar bifall till majoritetens yttrande. 

Anders Eklundh (V) tillstyrker Centerpartiets yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande Marie Sahlberg (M) lägger fram del för del i yttrandet för beslut. 

1.1 Biblioteksverksamhet 
Ordförande Marie Sohlberg (M) lägger fram förslag 1, majoritetens, och 
forslag 2, Centerpartiets, till beslut. Ordförande Marie Sohlberg (M) ställer 
förslag 1 och 2 mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslag 1. 

1.2 Grundskola 
Ordförande Marie Sohlberg (M) lägger fram förslag 1, majoritetens, och 
förslag 2, Centerpartiets, till beslut. Ordförande Marie Sohlberg (M) ställer 
förslag 1 och 2 mot varandra och finner att bam- och utbildningsnämnden 
bifaller förslag 1. 

1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Ordförande Marie Sohlberg (M) lägger fram förslag 1, majoritetens, till 
beslut. Ordförande Marie Sohlberg (M) finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslag 1. 

I Utdregsboslyrlian& 
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1.5 Kostverksamhet 

Ordförande Marie Sohlberg (M) lägger fram förslag 1, majoritetens, till 
beslut. Ordförande Marie Sohlberg (M) finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslag 1. 

1. 6 Fritidsgårdsverksamhet 
Ordförande Marie Sahlberg (M) lägger fram förslag 1, majoritetens, till 
beslut. Ordförande Marie Sohlberg (M) finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslag 1. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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bilaga 2 BUN § 19 2016-02-24 

2016-01-21 

Till Kommunfullmäktige 

DNR I ! 

Inför samverkansöverläggning enligt MBL angående möjliga 

åtgärder för en hållbar ekonomi 

DIK vill lämna följande yttrande: 

Av förslagen till beslut i bilaga A stöder vi Alternativ två: att 

biblioteksverksari:J.h.eten skall omfatta tre folkbibliotek belägna i 
Tingsryd, Ryd och Rävemåla och på samtliga skolor digitala 

skolbibliotek med begränsade fysiska bibliotek eller boklådor. 

Verksamheten skall kompletteras med en bokbuss. 

Om kommu:o.en skulle välja Alternativ ett skulle Tingsryds kommun 
utmärka .sig på ett mycket negativt sätt, som vi tror varken 

politiker eller tjänstemän skulle vilja. Det finns inga bibliotek i vårt 

nätverk i sydostregionen som helt saknar filialer! 

Det är bra att det i sammanfattningen nämns de prioriterade 
gruppern_a barn och ·ungdomar, personer med funktiortsnedsättning 

och de nyanlända. Dessutom sägs det mycket riktigt att biblioteken 
är viktiga för de äldre: att läsa dagstidningen och låna hem böcker 

o.ch tidskrifter. Biblioteken fyller en social funktion som en 

mötesplats. 

Under punkten Det moderna skolbiblioteket finns ett förslag på att 

Dackeskolan ska.fungera som en resurs för de mindre skolorna. 
Där önskar vi mer information om eventuella planer på att bygga ut 

·Dackeskolans bibliotek, så att det ska kunna fungera som en depå 

för skolorna och personalen . 

. Under punkten Tjänsten som skolbibliotekarie yrkar DIK på att 

· skolbibliotekarien ska tillhöra biblioteksorganisationen. Lärare är 
inte bibliotekarier och bibliotekarier är inte lärare! Vi kan vända på 
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. •.:~,r 1~: i.Jflt tior, ,' } . 
påståendet: skulle skolan placera en utbildad bibliotekarie att · : 

undervisa i klassrummet? Dessutom är böckerna katalogiserade i 
Book-it även på de mindre skolbiblioteken (numera även på 

I 

Urshultsskolan och Trojaskolan) och lånen statistik.förs. Dettå 

arbete vill vi inte avbryta. 

Vi har också några synpunkter på punkt 12 Konsekvensanalys·.·.Med 

färre bibliotek blir konsekvensen att vi får göra. nya invester:inga:i;. . . . - . ' . 

Inköp av bokbuss kostar mellan 3-5 miijoner.kr s<:1-mt. att en 

heltidstjänst som bokbusschaufför måste tillsättas. Boken kommer·--:-.· 

verksamheten till de äldre och funktiorishiridrade har 

administrerats från så gott som samtliga filialer samt HB. 
Planerade besparingar skulle medföra att verksamheten skulle 
centraliseras till Tingsryd igen. Ytterligare .·en könsekvens av detta 

är att man förlorar den lokal- och personkännedom som finns på ep. 
. . . : . 

mindre ort. När det gäller bokinköp skulle konsekvensen av ep 

planerad biblioteksnedläggning vara, att HB tvingas köPP-. in fler 
. . . 

dubbletter av populära böcker för att trygga efterfrågan. Här gäller 
l 

det att ha bra utrymme för att även få plats med den smalare 
litteraturen!· 

..... 

Under rubrik 13 Överväganden och slutsats· instäi-n:mer vi m~cl att 
. . . . . 

det nnns skäl att inte längre ha integrerade skoJ- och fo.lkbibliotek 
. . . . . . ~ : ·. . :. . 

med koppling till elevernas trygghet och säkerb..et. Incidenter i . _ . 

samhället har ökat på senaste tiden, och många upplever en ökad 

oro. Ett alternativ till en biblioteksnedläggning kan· vara att bygga 
upp ett minibibliotek. Tailgårdens minibibliotek i Växjö är ett · ·.· -
framgångsrikt projekt som pågått under· 2015 oeh nu har förlängts;·:·: 
Ett studiebesök där rekommenderas. Det är imponerande·hut· ··.-_:_.- _: · 

myGket man kan -få pfats med på så liten ytå och snillrikt ·niöblerät"> 

A..lllk..--)ö Ji (2. J:';-e.0F C::HA 

Ann-Sofie Bengtsson 

DIK. 

.. '•\'' !:' .· 

' . . .:· ·'· t ~~~ '. '\" .. ~ ' 
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bilaga 3 BUN § 19 2016-02-24 

- --·--·--:-----===o 
·, . ·T).S KOMMUN 

Barn- ocn utb1ldnin~snämnden 

, 
/ 

Till Kommunfullmäktige och 

Barn och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun 

Tingsryd kommuns biblioteksverksamhet 2015 

När stora och viktiga beslut som kan ha betydelse för väldigt många människor och delar av vår 

kommun skall tas, är det viktigt att besluten skall fattas med vederhäftigt och aktuellt underlag. 

t Därför vill jag här komplettera och rätta en del påståenden som berör kommunens bibliotek 

1 Kostnaden för våra bibliotek var 2014 inte högst i länet. {Se bilaga ) * 

2 Kommunen har inte flest bibliotek per 1000 inv. i länet. (Se bilaga) * 

3 Att antalet besök är förhållandevis få kan man ju ha olika synpunkter på men våra bibliotek 

hade i alla fall flest besök och flest utlån i Kronobergs län. ( Se bilaga ) * 

4 Huvudbiblioteket har öppet 45,S timmar per vecka ej 47 

5 Våra kunder har sedan länge haft möjlighet att ladda nere-böcker men antalet lån av e

böcker sjönk 2015 både hos oss och i Sverige generellt 
s 

6 Barn - och utbildningsförvaltningen har alltid varit ansvarig för sin s 
kolbiblioteksverksamhet. Allt enligt skollagen (2 kap.36§) där det också står att 

skolbibliotek är rektorns ansvar. Man har däremot sedan lång tid tillbaka köpt 

bibliotekarietimmar av dåvarande Kulturnämnd och senare Kultur- och fritidsnämnd. 

7 Kommunen har inte och har aldrig haft någon bokbuss. Vi har en bil för att i huvudsak 

transportera media till och från våra filialer. En bokbuss kostar idag c:a 3 miljoner i inköp och 

till det behövs anställa en chaufför med busskörkort. Totalkostnaden för Ljungbys 

bokbussverksamhet låg 2015 på c:a 2 miljoner varav 1,3 miljoner i personalkostnader. 

8 Via sitt bibliotek kan alla elever ladda hem e-böcker och ta del av olika digitala medier redan 

idag. 

9 Endast Väckelsångs bibliotek ligger idag inom skolbyggnaden i samma korridor som fritids. I 
Linneryd finns biblioteket i separat byggnad tillsammans med träslöjden. I Rävemåla i 

Byahuset och i l<onga i Allhuset. 

10 Vill poängtera att folkbiblioteken är viktiga för alla medborgare inte bara äldre och 

pensionärer som utredarna vill göra gällande. Biblioteken har sedan lång tid också varit en 
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Ärende ksau-ks-kf Sidan 117 av 159 Bilaga 3 

träffpunkt för de 5 208 aktiva låntagarna och de över 132 000 årliga besökarna 2014 och på 

vissa platser också den enda mötesplatsen i samhället. Specfellt viktigt är det för de 

nyinflyttade vare sig de kommer från utlandet eller någon annan ort i Sverige. 

Vill också påpeka att kostnader för lokaler som biblioteken lämnar finns kvar i de flesta fall. 

Endast i Väckelsång o Linneryd finns inga hyreskostnader kvar för kommunen. Det finns 

generellt gott. om lokaler i kommunen. Chansen att kommunens lokalerna skall hyras av 

andra är därför inte särskilt stora. 

Ett beslut att lägga ner 7 eller 9 bibliotek i kommunen kan få stora följdverkningar, framför 

allt för kommunens barn och ungdomar. Den sjunkande läsförståelsen och med den elevers 

allt sämre betyg är under ständig debatt. Att då lägga ner biblioteken i våra tätorter kan bara 
försämra elevernas möjligheter att inhämta kunskap och läsförståelse. Alla kommunens 

förskolor är flitiga användare av biblioteken. Tingsryd har en bra biblioteksorganisation till en 
helt rimlig kostnad. Enligt lagen så skall en gymnasieskola ha ett bibliotek med utbildad 
personal. Så länge det finns skola på orten och kommunen inte vill bryta både mot biblioteks

och skollagen är besparingarna att lägga ner biblioteken försumbara. 

o Bilagorna är hämtade från Folkbiblioteken i Kronobergs län 2104. Utgiven av Svensk 

biblioteksförening 

Ansvarig för biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun 
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Tota! driftskostnad (kr) per invånare 
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Antai bibHoteksenheter per 1000 invånare 
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Antal besök per ~nvånare 
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Tota~ uUåning per ~nvånare 
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Anta~ barnboks~ån per barn 0= 17 år * 

· Tingsryd 

Uppvidinge 

/" 

( 

Lessebo 

Alvesta 

KRONOBERGS LÄN 

Växjö 

[ 
·•. 

RIKET 

Markc;1ryd 

Älmhult 

10 20 30 40 

Svensk l;>iblioteksfötening, Folkbiblioteken i Kronobergs län 2014 

112014 
112012 
•2010 
!}2008 

2006-

* -n 
ii], 
::i 
0 
() 
;:r 
·3 

(D 
0. 
N 
0 _,, 
.i,.. 

lll• 
iil 
(J) 
.+ a 
iii' 
c:!: 
·7" 
;:r 
m ...... 
!!!: 
0. 

• (D 

iil 
5' 
,..+, 

(D 

< 
&: 
!!l. 
m, 
::i 
0. 
id· 
,..+ 
(J) 

-h 

·""' l\), 
:; 

'? ...,. 
.i,,, 
e: ~. 
0, 
I' 
-' 
-..-1 
i.U• 
~ 
({) 
(D 

.ill a: m 
::i ...,, 
~ 

5Ö 

10 395



Ärende ksau-ks-kf Sidan 123 av 159 Bilaga 3 

Aktiva iåntagare per h1vånare 
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Antal biblioteksdatorer per 100 000 invånare * 
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bilaga 4 BUN § 19 2016-02-24 

Marie Sahlberg 
Ordförande Barn- och utbildnlngsnämncten 
072-2192155 
marie.sohlberg@tingsryd.se 

Svar på remiss Dnr 2014/119041 

Ärende: del 2 rapport Hållbar ekonomi 

Beskrivning av ärendet: 

2016-02-24 

TINGSffr'QS KOMMUN 
Barn- qch utbildnin9snämnden . 

2016 -02- Z 4 

DNA 

1.0tl-f l6t 
J 

Kommunchef Laila Jeppsson och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrog på 
kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-18, de utredningar från Hållbar ekonomi som skall 
bli föremål för politiskt yttrande för de ären~en som nämnden berörs av. 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till nämnder, utskott och bolag för 
politisk behandling med begäran om svar senast 2016-02-26. 
Barn- och utbildningsnämnden skall yttra sig om ett remissvar på nämndssammanträdet 
2016-02-24. 

Förslag till beslut: 
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande och beslutsunderlag för 
ärenden 1. 1 Bibliotek, 1.2 Grundskola, 1.4 Idrotts-och badanläggningar, 1.5 Köstverksamhet 
samt 1.6 Fritidsgårdar i del 2 Hållbar ekonomi. 

Förslag till yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 

1.1 Bibliotek 

1. Biblioteksverksamheten i Tingsryds kommun skall omfatta tre folkbibliotek 
belägna i Tingsryd, Rävemåla och Ryd. 

2. Folkbiblioteksverksamheten koncentreras till ovanstående tre bibliotek, 
vilket innebär att filialbibliotekeh i Väckelsång, Urshult, Linneryd och Konga 
avvecklas. · 

3. Samtliga skolbibliotek, avvecklas i dess nuvarande form och ersätts med 
moderna skolbibliotek. 

4. Organisationen av skolbiblioteken ses över med inriktning att 
skolbiblioteken ska tillhöra rektorsområdena. 

5. 25 % av kostnadsminskningen återförs som permanent budgetanslag till 
Barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsförbättringar såsom ökade 
öppettider, översyn av transporter av böcker samt digitalisering av 
skolbiblioteken. 

6. Det är nämndens mening att fullt utrustade bokbussar inte skall köpas in. 
Däremot behöver en översyn göras av befintlig bokbils transportkapacitet 
inför en organisationsförändring. 
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Kommentar till yttrandet 
Vi anser att vårt förslag att biblioteksverksamheten skall vara kvar i Tingsryd, 
Rävemåla och Ryd, harmonierar med föreslaget perspektiv att Tingsryds kommuns 
kommunala service och verksamhet delas i tre geografiska områden i kommunen 
(östra, mitten och västra). Att endast ha kvar huvudbiblioteket i Tingsryd anser vi 
begränsar servicen till kommuninvånarna samt kan medföra ökade kostnader i form 
av en fullt utrustad bokbuss till höga inköpskostnader. 

Skolbiblioteken är under förändring. Den nya skollagens skrivningar kräver inte 
längre en skolbibliotekarie på varje skola. Samtidigt pågår en digital utveckling som 
gör att biblioteken måste utvecklas och utvidgas så att de fungerar både som fysiska 
och digitala rum. I glesbygdsskolor är fördelarna med ett digitalt bibliotek uppenbara 
och en stor förbättring som i kombination med uppkopplade bibliotekarier via chatt, 
forum och webbmöten utgör en klar förbättring till dagsläget. 

Det finns starka skäl att inte längre ha integrerade skol- och folkbibliotek med hänsyn 
till elevernas trygghet och säkerhet. Vi lever i en föränderlig värld och den tragiska 
händelsen i Trollhättan i höstas manar till försiktighet vad gäller att släppa in 
allmänheten i skolans lokaler. Skolan är inte en allmän plats där alla har tillträde. 
DIK bibliotekariernas fackliga organisation, har i en skrivelse till nämnden uttryckt 
samma oro och skriver: 
"Incidenter i samhället har ökat på senaste tiden, och många upplever en ökad oro." 
De instämmer i att det inte längre finns skäl att ha integrerade skol- och folkbibliotek 
med koppling till elevernas trygghet och säkerhet. 

Skolbiblioteket skall vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och arbetet 
inom skolbiblioteken skall fokusera på elevernas språkliga träning och måluppfyllelse. 
Därför anser vi det naturligt att den personal som arbetar med skolbibliotek är en del 
av skolans arbetslag och ska ha rektor som chef. 

Nämnden anser också att en översyn av Boken kommer-servicen bör göras och 
kunna erbjuda den tjänsten till fler kommuninvånare som inte har fysisk möjlighet att 
ta sig till ett bibliotek. 

En motion från Johan Johansson (S) om att erbjuda tjänsten SKYPE på våra 
bibliotek är ännu inte besvarad. Vi anser att möjligheten att som kommuninvånare få 
tillgång till SKYPE på de tre folkbiblioteken nu kan erbjudas. 

1.2 Grundskola 

1. Från läsåret 2017 /18 bedrivs inte längre någon kommunal grundskola i 
Rävemåla. 

2. Gällande örmoskolan i Konga vill vi inte ha någon neddragning i nuvarande 
skolverksam het 
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Kommentar till yttrandet 
Rävemåla skola är den skola i kommunen som har minst antal elever. Svårigheten 
att rekrytera behöriga lärare i samtliga ämnen på en liten skola gör att 
undervisningens kvalitet inte kan upprätthållas. Fram till 2019 är prognosen i 
Kronoberg för rekryteringsbehov ca 1300 lärare, i Sverige ca 43 000. 

Att få behöriga sökande till tjänster på små skolor försvåras av lärarnas 
ensamarbete. Möjligheten att inte jobba tillsammans med andra och få inspiration, 
sambedömningar av elevernas resultat och kompetensutveckling bidrar till 
rekryteringssvårigheter. Även möjligheten att ta sig till sin arbetsplats med allmänna 
kommunikationsmedel försvårar rekrytering. 

Det är alltså inte i första hand en ekonomisk fråga att lägga ned skoldelen i 
Rävemåla, utan en kvalitetsfråga. Om vi inte kan anskaffa behöriga, legitimerade 
lärare i samtliga ämnen på lågstadiet riskerar barnen att få en undermålig utbildning 
och därmed försämra sina framtida möjligheter att nå grundskolans-mål. 

En ansökan från Rävemåla Friskola AB har lämnats in till Skolinspektionen om att få 
starta en friskola i Rävemåla. Beslut kommer i september-oktober 2016. Därför är det 
av stor vikt att skolan inte läggs ned förrän läsåret 2017 /18 för att ge ansökan en reell 
chans. 

1.4 Idrotts- och badanläggningar 

1. Linneryds badhus skall inte läggas ned, utan bibehållas. 
2. Gymnastiksalar skall finnas på de orter där det finns kommunal skola. 
3. Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksalarna skall inte överföras till barn

och utbildningsnämnden. 

Kommentar till yttrandet . 
Det är viktigt att Linneryds badhus bibehålls i kommunen. Simkunnighet hos våra 
barn är en livsavgörande kunskap och statistiken för simkunnighet i åk 6 visar på en 
högre simkunnighet där man har tillgång till simundervisning inomhus. 
I betyget Idrott och hälsa som ges i åk 6 krävs en simkunnighet på 200 meter för att 
få godkänt betyg. Det är också viktigt att det finns ett alternativ till Kaskad i Tingsryd, 
med tanke på långa resor för barnen i den östra kommundelen. 
Linneryds badhus erbjuder också könshomogena grupper simundervisning, vilket är 
en nödvändighet för att uppnå läroplanens mål för barn från andra kulturer. 
Linneryds badhus är idag också Tingsryds kommuns enda flytvästdepå. 
Under 2015 hade badhuset 1223 besökare samt 200 besökare i skolverksamhet och 
simskola. Ett 40-tal personer arbetar ideellt ca 600 timmar varje år. En insats som är 
värd att beakta i sammanhanget. 

Alla våra barn måste ha ändamålsenliga lokaler för att de ska kunna nå läroplanens 
mål i Idrott och hälsa. Barn- och utbildningsnämnden är mycket bestämd i sin 
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uppfattning att dess uppgift är att vara skolhuvudman, inte fastighetsägare och 
ekonomiskt ansvarig för underhåll och andra åtaganden för de gymnastiksalar där 
det finns en kommunal skola. 
Ett flertal gymnastiksalar har under flera år varit eftersatta vad gäller underhåll av 
såväl lokaler som redskap. Detta har påtalats under många år. Varje år betalar 
nämnden hyreskostnader till samhällsbyggnadsnämnden, men får inte det underhåll 
vi har rätt till. Vi vidhåller att samhällsbyggnadsnämnden fortsätter att ansvara för 
dessa gymnastiklokaler samt upprättar en tidsplanering för underhåll och renovering 
av fastigheterna. 

1.5 Kostverksamhet 
I utredningen angående kostverksamheten framgår att skolor och förskolor är 
beställare och köpare av de måltider som produceras. Därför har nämnden i sina 
diskussioner lyft vissa synpunkter på en framtida organisation samt en del frågor. 

Lirinerydsskolans mottagningskök får sin mat ifrån Lindegården. Om Lindegården 
läggs ner föreslås att Linnerydsskolan får sin mat från Örnen. Detta medför att 
Linnerydsskolans mottagningskök måste anpassas till bland annat kokning av potatis 
och pasta, då tiderna fört.ex. potatis överskrids från kök till servering vid transport 
från örnen. 
Det råder idag stor oklarhet om hur många portioner som Örnens kök kan leverera till 
förskolor och skolor i kommunen. Vi ser framemot ett besked inom kort, då även 
Dackeskolans tillagningskök behöver åtgärdas om inte Örnens kök kan producera 
portioner till våra förskolor och skolor inom tätorten. 
Vi vill också att antalet kök i Ryd beaktas. Behövs två tillagningskök där? 

Som en konsekvens av vårt yttrande när det gäller Rävemålaskolan kommer ett 
mottagningskök att behövas där under läsåret 2016/17. 

1.6 Fritidsgårdar 

1. Nämnden ställer sig positiv till att inriktningen i fritidsgårdsverksamheten 
skall ske i föreningsdrift eller i samverkan med föreningar. 

2. En översyn bör göras av snedfördelningen i personella resurser mellan 
Trojaskolan och Dackeskolan. 

3. Föreslagna 25 % av återförs som permanent budgetanslag till Barn- och 
utbildningsnämnden och skall gå till framtida verksamhetsförbättringar inom 
nämndens område. 

Kommentar till yttrande 
I dagsläget kan de föreningar som är intresserade av att starta 
fritidsgårdsverksamhet i samverkan med kommunen ansöka om det till barn- och 
utbildningsförvaltningen. De får ersättning enligt det bidragssystem vi beslutat om. 
Dock har inte intresset varit så stort från föreningarna. 
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Barn- och ut 

INGSRYDS KOMMUN .1am-..oon.utbiidnin9enämnden 
1h::1nrnyimamnden 

2016-02-24 

nterpart1et Z016 -02= 1 4 
. - ... 

Hållbar ekonomi = yttrande gällande 1.1 Biblioteksverksamhet DNR 1 njl{ {G'f oNRiL 

Bibliotek handlar om så mycket mer än enbart utlåning av böcker. Bibiiotel<e'ri u gör I O It\ 
dessutom en viktig mötesplats för alla kommuninvånare. De är en samlingsprarsmed 
möjligheter till en mängd aktiviteter. Inte minst är biblioteken viktiga ur turism hänseende då 
biblioteken är en naturlig plats att söka sig till när man vill ha information. 

Att minska antal bibliotek är således fel väg att gå och skulle minska attraktiviteten i 
Tingsryds l_<ommun väsentligt. Tvärtom behöver Tingsryds kommun utöka tillgängligheten för 
kommuninvånarna och för övriga kommunbesökare. Tingsryds kommun behöver satsa på de 
bibliotek vi idag har i kommunen. Tingsryd behöver även i fortsättningen ha 
filialbibliotek/folkbibliotek på kommunens alla sju största orter. 

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till ett skolbibliotek. Centerpartiet menar att dessa 
skolbibliotek bör vara integrerade i filialbiblioteken respektive i huvudbiblioteket i Tingsryd. 
Vi menar att den promenad som det innebär för skolelever att gå till filialbiblioteken 
respektive huvudbiblioteket i Tingsryd är välbehövlig friskvård. 

Idag är filialbibliotek på ett par orter lokaliserade inne i skolans lokaler. Detta ser 
Centerpartiet dock inte som någon bra lösning då säkerheten för skolelever måste 
prioriteras högt. Inte minst visade händelsen i Trollhättan på denna säkerhetsrisk. På dessa 
orter bör det dock gå att hitta lokalisering utanför skolans område som bör gå att använda 
till både filialbibliotek och skolbibliotek. Alternativt finns möjlighet att enbart ha öppet för 
allmänheten på dessa filialbibliotek utanför skoltid. 

Centerpartiet yrkar således 
att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen påtalar 

vikten av att det finns filialbibliotek/folkbibliotek på kommunens sju största 
orter. 

att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen också 
påtalar att skolbiblioteken ska vara integrerade i filialbiblioteket respektive i 
huvudbiblioteket, 

att barn- och utbildningsnämnden undersöker möjligheten att på de orter där 
filialbibliotek idag är lokaliserat inne i skolans lokaler, byta till lokalisering till 
andra lokaler utanför skolans område. 

För Centerpartiet i barn- och utbildningsnämnden: 

c(,'/ : ~ 1J.rkr-r /,J n>l • µ 
/,, 

Mikael Andersson Anders Nilsson 
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Barn- 9ch utbildningsnämnde 

Barn- och utbildn ngsnätJJN1den ."' , 
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!DNR ; /, 

Hållbar ekonomi - yttrande gällande 1.2 Grundskola 
· lO!Lf; ( G1 

I Tingsryds kommun har skolorganisationen tvingats till omorganisationer ett flertal 
gånger under det senaste årtiondet. Varje förändring i skolorganisationen skapar oro 
och gynnar inte en god arbetsmiljö för någon, vare sig för barn, föräldrar eller 
skolpersonal. Förändringar i skolorganisationen drabbar på detta sätt kvaliten i skolan. 
Organisationsförändringar riskerar att försämra barnens möjlighet att nå bra resultat 
och riskerar försämra. deras rättighet till trygghet och trivsam arbetsmiljö som är en 
förutsättning för att ge barnen en bra start under de tidiga åren av en lång skolgång. 
En trygg och trivsam skolmiljö under dessa första skolår skapar förutsättningar till ett 
gott lärande och är starkt bidragande till skolmotivation även under barnens senare 
skolår. Framför allt behöver skolorganisationen ges arbetsro efter alla år av oro kring 
återkommande organisationsförändringar. 

För Centerpartiet är en levande landsbygd som möjliggör att Hela Tingsryds kommun 
ska leva grunden för vår ideologi och för våra politiska prioriteringar. Ser man till hela 
kommunens bästa är skolan helt central. En nära skola för de minsta barnen är en 
självklar trygghetsfaktor, både för barnen och för dess föräldrar. En nära skola i dessa 
minsta år är en förutsättning för var människor väljer att bosätta när de tänker bilda 
familj. Trygghetsfaktorn är central liksom orternas möjlighet till livskraft. Därför ser 
Centerpartiet det som nödvändigt att det ska finnas skola för barnens första år i 
kommunens sju största tätorter. 

Alla skolor behöver dock inte av nödvändighet ha kommunen som huvudman. 
Tvärtom välkomnar Centerpartiet det initiativ som påbörjats i Rävemåla för att där 
starta en fristående skola. Centerpartiet kommer att medverka till ett positivt yttrande 
till Skolinspektionen inför deras hantering av Rävemåla Friskola ABs ansökan. 
Centerpartiet menar att det för Rävemåla skulle vara mycket positivt om denna friskola 
kommer till stånd. Detta skulle just ge Rävemåla den trygghet som barn, föräldrar, 
skolpersonal och övriga samhällsmedborgare så väl behöver efter år av hot om 
nedläggning av Rävemålaskolan, nu en gång för alla skulle vara överspelad. Framför 
skulle detta ge Tingsryds kommun en positiv utveckling där Rävemåla fortsätter utgöra 
en självklar viktig del av kommunen. 

Centerpartiet menar att det egentligen är fel att föregå Skolinspektionens avgörande 
gällande huruvida de kommer att bilvilja tillstånd till Rävemåla Friskola AB eller inte. 
Dock vill Centerpartiet att Tingsryds kommun, i det fall skolinspektionen skulle avge 
ett negativt svar till denna ansökan, redan nu klart och tydligt beslutar att Rävemåla 
skolan ska vara kvar som en 1-3-skola vid ett ev. avslag från Skolinspektionen. 

Centerpartiet yrkar således 
att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen med 

tydlighet påtalar att det ska finnas skola för de yngsta åren i kommunens 
alla sju största tätorter, 

att barn- och utbildningsnämnden ger sitt stöd till Rävemåla Friskola ABs 
satsning att etablera friskola i Rävemåla, men att i det fall skolinspektionen 
avslår deras ansökan tydliggör att Rävemålaskolan ska vara kvar som en 1-
3-skola. 

För Centerpartiet i barn- och utbildningsnämnden: 

_,,..7 '/ // 

s=~cL-
Mikae, Andersson 

fhJer.i /J,ttl iiU 
Anders Nilsson 
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Protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 samt MBL § 19 

Tid och plats: . . 
Måndag 8 febrnari 2016, kl 10.00, Torggatan 12, Tingsryd. 

Parter: 
Tingsryds kommun och samtliga berörda fackliga organisationer. 

Närvarande för arbetsgivarparten: 
Laila Jeppsson, kommunchef, Daniel Gustafsson, ekonomichef och Helena Clemedtson, 
personalchef 

Närvarande för arbetstagarparten: Julia Baltzarsson, Fysioterapeutema, Kerstin 
Dahlberg, Sveriges Arbetsterapeuter, Jens Steinbacher, Sveriges Ingenjörer, Ann-Sofie 
Bengtsson, DIK, Susanne Holgersson, Lärarförbundet, Åse Olsen, Kommunal, Anna 
Arvidsson, Jusek, Yvonne Mattinsson, Vision, Ellinor Silvudden, Lärarnas Riksför
bund, Susanne Andersson, Vårdförbundet, Wiveka Uleskog, Vårdförbundet, Evelina 
Magnusson, Jusek. 

Meddelat frånvaro: 
Ledarna, SSR. 

Kallade, men inte närvarande: 

Utses att justeras: 
För arbetsgivarparten justerar Laila Jeppsson och för arbetstagarparten justerar samtliga 
närvarande fackliga företrädare. 

Ärenden MBL § 11: 

1. Hållbar ekonomi. 
Kommunchefen och ekonomichefen redogjorde för Möjliga åtgärder för en Hållbar 
Ekonomi i Tingsryds kommun, utredningsuppdrag nr 1.1-1.8, Strukturella förändrmgar i 
verksamheten, enligt bilagor. 

De fackliga organisationerna ges möjlighet att lämna sina yrkanden senast 15 februari 
för att de ska kunna gå med till politiskt beslut, yrkandena bilägges. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 · 
Tingsryd 

,l0 a~ W,{ JB oJo i\-g\, Ä© Wy 
tele1~on ~ e-postlhemsida . 
047r 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 

www.tingsryd.se . 
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Justeras för arbetstagarparten 

~~ 
Ellinor Silvudden 
Lärarnas Riksförbund 

Justeras för arbetstagarparten 

Susanne Andersson 
V årdförbundet 

Justeras för arbetstagarparten 

~Q~ 
Julia Baltzarsson 
Fysioterapeuterna 

Tingsryds kommun 
8o:lc88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

2016-02-08 

Justeras för arbetstagarparten 

Justeras för arbetstagarpaiten 

Kerstin Dahlberg 
Sveriges Arbetsterapeuter 

Justeras för arbetstagarparten 

Ann-Sofie Bengtsson 
DIK 

3(3) 

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

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryd den 2016-02-15 

Skrivelse angående förhandling enligt MBL§ll den 2016-02-08 

Vi har vid förhandling enligt MBL§ll den 8/2,när det gäller hållbar ekonomi, sett svårigheter att 

framföra förslaget till politiken med hänvisning till att risk och konsekvensanalys saknas. 

Enligt 8§ i föreskriften när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs just vikten av att 

genomföra risk och konsekvensanalys vid förändringar både innan och efter den göra. 

Vi anser att underlaget till politiken inte har de delarna och att beslut inte kan fattas innan risk och 

konsekvensanalys görs. 

~~ 

~&Allb~ 
\fO~cJ 

A"" .-. -5 o J{e ._1;, e""' ~ ok 

~\K. 

~-
L~ r~fr31~ .atJ-
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Yrkande från Vårdförbundet angående hållbar ekonomi, del 2 

Hur kan man genom att göra färre och större områden öka effektiviten inom hemtjänsten i Tingsryds 

kommun? 

I Hållbar ekonomi beskrivs förslaget att en områdeschef skulle vara ansvarig för mer än en 

hemtjänstgrupp men att alla grupper inte skulle behöva utgå från samma arbetsplats. Detta har 

tidigare prövats i kommunen men resultat blev då att man fick gå tillbaka till en områdeschef per 

enhet. 

Tex i nuläget utgår nattpatrullen från Tingsryd och gör både planerade tillsyner/insatser och svarar 

på larm över hela kommunen. Sedan omorganisationen gällande nattpatrullen blev av har deras 

körtid ökat. Mer tid läggs på vägarna än tidigare. Idag finns ingen utvärdering redovisad gällande 

detta arbetssätt. 

Vårdförbundet ser en ökad risk för minskad kvalitet samt kontinuitet för patienterna. Svårigheter att 

nå ut i stora personalgrupper. Detta kan i sin tur leda till bland annat att delgering av arbetsuppgifter 

minskar, som i sin tur kan bli en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna samt att baspersonalens 

hälso- och sjukvårdskunskaper minskar vilket i sin tur kan ge svårigheter att rekrytera personal inom 

äldreomsorgen i framtiden. 

Hur kan sparförslag motiveras inom äldreomsorgen i Tingsryd kommun när det finns kunskap om att 

den redan idag bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med nöjda brukare och anhöriga? Vårdförbundet 

anser att det finns risk att dessa och flera kvalitetsindikatorer försämras. 

Med tanke på den stabila hö~a åldern i befolkningen som varar ännu flertalet år så finns det ett 

behov av de särskilda boende platser som kommunen har redan idag. Vårdförbundet ser därför inte 

möjligheten att minska antal platser. 

160215, Vård förbundet genom 

(/d!!fM~~ 
5Vc)OvV\V\ Q 
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Fysioterapeuternas kommentarer till "Möjliga åtgärder inom en HÅLLBAR 

EKONOMI i Tingsryds kommun. Utredningsuppdrag nr 1.1-1.8 Strukturella 

förändringar i verksamheten." 

Vårt främsta yrkande är att man bör göra en mer djupgående analys och riskbedömning 

inklusive konsekvensbeskrivning av såväl positiva som negativa förväntade effekter på kort 

och lång sikt innan beslut fattas. Såväl patient-, personal-, verksamhets- och 

kostnadsperspektiv bör finnas med. Det finns en analys gjord i bilaga C, men vi anser denna 

vara alltför grund. Vad gäller analysen ser vi ett stort behov av att göra en nulägesanalys 

(baseline) för att sedan kunna utvärdera de förslag som tas beslut om. 

Vi efterlyser även en bredare bakgrund, man har i rapporten framför allt utgått från 

medborgare över 80 år och våra medlemmar kan vittna om att vi träffar en ansenlig mängd 

medborgare under 80 år som är i behov av kommunal Hälso- och sjukvård. 

Korttidsplatser 

I rapporten beskrivs att kommunen har tio platser för korttid/växelvård. Detta var 

grundtanken vid avvecklingen av Äppelgårdens korttidplatser, men våra medlemmar kan 

vittna om att korttidsplatserna varierar stort beroende på efterfrågan. Det är således inte 

korrekt att ange platser till tio stycken. Förslaget inom Hållbar Ekonomi har som bekant 

utmynnat i att tolv platser för särskilt boende ska minskas. Fysioterapeuterna vill att man ser 

över hur detta kommer att påverkar korttidplatserna. Vi vill vidare också påtala att 

korttidsplatserna i nuläget är spridda över kommunen, vilket påverkar effektiviteten kraftigt 

negativt. 

Ordinärt boende 

Vidare beskrivs att allt fler äldre kommer att bo i hemmet och att man kan förvänta sig en 

volymökning inom hemtjänst (och hemsjukvård). Vi ser ett klart behov av att analysera detta 

djupare för att säkerställa att rätt personalmängd finns i hemtjänsten och hemsjukvården, 

framför allt om vårdtyngden spås öka. 

Vi önskar vidare få en mer detaljerad information om vinsterna i att organisera hemtjänsten 

i tre större områden samt information om hur detta ska lösas rent praktiskt. I rapporten 

nämns samordningsvinster och möjlighet att täcka för varandra (samtidigt som man i bilaga 

C s. 61 skriver att det inte ska bli minskad kontinuitet), men vi vill poängetera att vi upplever 

att personalkontinuiteten hos patienten redan är låg och vi har en farhåga att detta 

försämras. 
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Särskilt boende 

Fysioterapeuterna ställer sig bakom förslaget till trygghetsplatser som vi tolkar det, men 

önskar en tydligare beskrivning. Vi ställer oss vidare positiva till att man anpassar antalet 

platser på särskilt boende till det behov som finns. Dock anser vi att det är av högsta vikt att 

kommunen även planerar framåt och ser till att det kommer finnas platser om behovet ökar 

framöver (efter 2022 enligt prognosen). 

Kvalitetsutveckling 

Kostnadsminskningen ska också mynna ut i en satsning på kvalitetsutveckling avseende 

utveckling och drift av IT-lösningar i syfte att uppnå ökad brukarnytta och effektivisering för 

personalen. Fysioterapeuterna ställer sig frågande till att det är enbart IT-lösningar som ska 

prioriteras i kvalitetsutvecklingen och undrar om en så liten kommun som Tingsryd verkligen 

ska vara drivande i att utveckla sådana IT-lösningar. Vi vill vidare se en större utredning i vad 

detta skulle kunna innebära och vilken faktisk nytta det skulle göra för patienten och 

personalen. Speciellt intresserade är vi naturligtvis av dess konsekvenser för Rehabenheten. 

T.ex. nämns mobila lösningar för rehabilitering i rapporten, men det finns ingen närmare 

beskrivning av detta. 

I bilaga C s. 61 nämns även att utveckla hemtjänsten med resurser i form av teknik, 

kompetens och personal, och detta önskar vi se en tydligare beskrivning av. 

Utifrån det underlag som kommit oss tillhanda i rapporten har vi svårt att ta ställning för 

eller emot förslagen, vilket ger behov av ett tydligare underlag. 

2016-02-15 

För Fysioterapeuterna Tingsryds kommun 

·a Baltzarsson, facklig representant 
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' 

Kommunala 

Synpunkter hållbar ekonomi 

Under en lång rad av år har äldreomsorgen minskat antalet boendeplatser, 

personalen i äldreomsorgen är väldigt van att det är vi som får anpassa oss till 

nya förutsättningar och nya beslut. 

Kommunal ser hur sjukskrivningarna öka och är snart upp på 10 % när det gäller 

undersköterskor och vårdbiträden. Sjuktalen har diskuterats mycket och 

Kommunal har förespråkat en riktig undersökning av vad det beror på. Det är ju 

inte unikt för Tingsryd så är det i hela landet, som att det var ursäkt för att inte 

göra något här. Sjukskrivningar är dyrt för Tingsryds kommunen. 

Lindegårdens personal går och är oroliga över vart de ska ta vägen nu. 

Kommunal förutsätter att Tingsryds kommun ser nerläggningen av Lindegården 

som en flytt till en annan plats som inte har plats till lika många brukare. 

Kommunal förutsätter också att personalen i det mån det går följer med 

brukarna till Örnen så det får bli en så trygg flytt så möjlig för dem vi är till för. 

Man vill göra tre hemtjänstområden, istället för det som är i dag knyten till 

varje särskild boende. Kommunal saknar en beskrivning på hur man tänker 

detta ska fungera. Det lite som vi har hört är att man ska lyda under en 

gemensam chef, men vara i gruppen nära det särskilda boende man varit på 

hela tiden. Tänker man använde besparingen på att anställa fler chefer? Chefer 

som personalen inte får träffa särskild ofta för att de finns någon annanstans. 

Kommunal är inte för en sådan förändring. 

Tingsryds Kommun har lågt pris på äldreomsorgen enligt rapporten. Vi har 

också en väldigt låg bemanning. Enligt vad som sagts i hållbar ekonomi är att en 

fjärdedel av besparingen ska gå tillbaka till verksamheten, den besparingen vill 

Kommunal ha till att höja personaltätheten inte till flera chefer i en 

organisation som vi inte tror ar bra. 

Tingsryd den 8 februari 2016 
OCLAQ~ 
Åse Olsen 

Kommunal Östra Kronoberg 
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Cl Lärarförbundet 

2016-02-08 

Yrkande angående Hållbar ekonomi, utredningsuppdrag 1.4 
Idrotts- och badanläggningar 

Tings1yds kommuns arbete för en HÅLLBAR EKONOMI syftar till att få en bättre 
balans i hela kommunens ekonomi. Flera gedigna utredningar med 
konsekvensanalyser har presenterats, på förslag till åtgärder för att skapa en stabil 
och långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. 

Vad gäller den föreslagna lösningen för kommunens gymnastiksalar, saknas dock 
det långsiktiga och ekonomiskt hållbara perspektivet helt. Egentligen föreslås ingen 
lösning alls. Förenklat utt1yckt flyttar man bara över det ekonomiska ansvaret från 
en förvaltning till en annan, och menar att om skolverksamheten så gärna vill ha 
gymnastikhallarna kvar, får de själva lösa finansieringen. Eftersom inga 
ekonomiska medel tillskjuts för den ökade kostnaden, kommer besparingar inom 
skolverksamheten krävas, dvs besparingar utöver de som redan görs inom projektet 
Hållbar ekonomi. Inget förslag till vad man skulle kunna spara in på bifogas. 

Utredningen konstaterar att gymnastiksalarna i Linne1yd och Urshult har ett 
underhållsbehov på 12 mkr, och därför borde avvecklas. Samtidigt konstaterar man 
att en avveckling av gymnastiksalarna på de 011er som har skola skulle vara mycket 
negativt för skolverksamheten. Beslutet skjuts dock på framtiden. 

Om Barn- och utbildningsförvaltningen skulle komma fram till att de inte har råd 
att behålla gymnastiksalarna på F-6 skolorna i Linne1yd och Urshult, nämns i den 
fördjupade utredningen (bilaga D) altemativ som utegympa, inreda ett klassrum 
med gymnastikmatta och busstransp011 av elever till 011er med idrottshall. 
Konsekvensanalys för en sådan förändring av undervisningen i Idrott- och hälsa 
saknas dock. 

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet vill att Tings1yds kommun behandlar 
frågan om gymnastiksalarnas framtid och idrottsunde1visningens förutsättningar 
lika ansvarsfullt som övriga ärenden inom Hållbar ekonomi. 

Yrkande 
Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet efterfrågar en långsiktig, hållbar plan 
(både ekonomiskt och pedagogiskt) för hur idrottsundervisningen på skolorna i 
Linne1yd och Urshult ska bedrivas. 
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2016-01-20 

Till Kommunledningsförval tningen 

Inför samverkans överläggning enligt MBL angående möjliga 

åtgärder för en hållbar ekonomi 

DIK vill lämna följande yttrande: 

Av förslagen till beslut i bilaga A stöder vi Alternativ två: att 

biblioteksverksamheten skall omfatta tre folkbibliotek belägna i 

Tingsryd, Ryd och Rävemåla och på samtliga skolor digitala 

skolbibliotek med begränsade fysiska bibliotek eller boklådor. 

Verksamheten skall kompletteras med en bokbuss. 

Om kommunen skulle välja Alternativ ett skulle Tingsryds kommun 

utmärka sig på ett mycket negativt sätt, som vi tror varken 

politiker eller tjänstemän skulle vilja. Det finns inga bibliotek i vårt 

nätverk i sydostregionen som helt saknar filialer! 

Det är bra att det i sammanfattningen nämns de prioriterade 

grupperna barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning 

och de nyanlända. Dessutom sägs det mycket riktigt att biblioteken 

är viktiga för de äldre: att läsa dagstidningen och låna hem böcker 

och tidskrifter. Biblioteken fyller en social funktion som en 

mötesplats. 

Under punkten Det moderna skolbiblioteket finns ett förslag på att 

Dackeskolan ska fungera som en resurs för de mindre skolorna. 

Där önskar vi mer information om eventuella planer på att bygga ut 

Dackeskolans bibliotek, så att det ska kunna fungera som en depå 

för skolorna och personalen. 

Under punkten Tjänsten som skolbibliotekarie yrkar DIK på att 

skolbibliotekarien ska tillhöra biblioteksorganisationen. Lärare är 

inte bibliotekarier och bibliotekarier är inte lärare! Vi kan vända på 
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påståendet: skulle skolan placera en utbildad bibliotekarie att 

undervisa i klassrummet? Dessutom är böckerna katalogiserade i 

Book-it även på de mindre skolbiblioteken (numera även på 

Urshultsskolan och Trojaskolan) och lånen statistikförs. Detta 

arbete vill vi inte avbryta. 

Vi har också några synpunkter på punkt 12 Konsekvensanalys. Med 

färre bibliotek blir konsekvensen att vi får göra nya investeringar. 

Inköp av bokbuss kostar mellan 3-5 miljoner kr samt att en 

heltidstjänst som bokbusschaufför måste tillsättas. Boken kommer

verksamheteri till de äldre och funktionshindrade har 

administrerats från så gott som samtliga filialer samt HB. 

Planerade besparingar skulle medföra att verksamheten skulle 

centraliseras till Tingsryd igen. Ytterligare en konsekvens av detta 

är att man förlorar den lokal- och personkännedom som finns på en 

mindre ort. När det gäller bokinköp skulle konsekvensen av en 

planerad biblioteksnedläggning vara, att HB tvingas köpa in fler 

dubbletter av populära böcker för att trygga efterfrågan. Här gäller 

det att ha bra utrymme för att även få plats med den smalare 

litteraturen! 

Under rubrik 13 Överväganden och slutsats instämmer vi med att 

det finns skäl att inte längre ha integrerade skol- och folkbibliotek 

med koppling till elevernas trygghet och säkerhet. Incidenter i 

samhället har ökat på senaste tiden, och många upplever en ökad 

oro. Ett alternativ till en biblioteksnedläggning kan vara att bygga 

upp ett minibibliotek. Tallgårdens minibibliotek i Växjö är ett 

framgångsrikt projekt som pågått under 2015 och nu har förlängts. 

Ett studiebesök där rekommenderas. Det är imponerande hur 

mycket man kan få plats med på så liten yta och snillrikt möblerat. 

Ann-Sofie Bengtsson 

DIK 
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Ekonomi/utredningen 

Underskott på bland annat socialnämnden. Ungdomar blir placerade, de kan inte bo kvar 

hemma. Det är vård och skolplaceringar som är kopplade till dessa ungdomar. 

Då har de inte rätt utbildning på Wasaskolan, eftersom kommunen måste köpa in 
utbildning. 

Beror också på pensionsskulden. Det gamla systemet, då man inte betalade in. Nu betalar vi in 
via försäkringar. 

Markaryd. De har ingen skuld. De äger inga industrier och inga bostäder. 

Men nu har de börjat låna. 

Vi har också fått mycket för pengarna. 

Ni har varit dåliga på att rusta upp era lägenheter, i Ryd i alla fall. Man stängde igen 
lägenheter bakom vårdcentralen. Jag ringde häromdagen, det finns inte en enda lägenhet 

ledig. 

En bild som vänt ganska snabbt, att det inte finns lägenheter lediga. 

Det finns inga lägenheter för våra egna ungdomar! 

Ska ni konkurrera ut Rimshult? 

Ja, de pengarna kan vi använda till dessa ungdomar istället för att betala till exempelvis 
Rimshult. 

När Solängen renoverades, då pratade man om att renovera dessa lägenheter Man 
pratade om att de äldre skulle kunna bo där, och att hemtjänsten skulle figurera där. 

Två lägenheter renoverades till funktionshindrade. 

Vi har varit mer generösa än vad vi behöver gällande inackorderingsbidraget. 

Varför då? 

Det var för att vara attraktiv och det beslutades under den förra mandatperioden. 

Utredningar som är kopplade till förändringar av struktur presenteras: 

Bibliotek, Grundskola, Äldreomsorg, Idrotts- och badanläggningar, Kostverksamhet, 
Fritidsgårdsverksamhet, Samlingslokaler, Kollektivtrafik 

Det måste finnas annat att dra in på än barn och äldre, jag är mitt i! 
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De pengarna räcker inte långt, det kan jag tala om- där sitter jag. Det har inte höjts på 

bra många år. ( om idrottsanläggningar). 

Attraktivt boende, det har vi pratat om sedan jag var liten. Detta kan vi prata oss hesa 

om, om det inte finns äldreomsorg och skolor. Jag tror det byggts två, tre hus vid sjön 

de sista åren. 

I denna utredning - har ni tittat på andra kommuner? 

Ja, det finns med i denna utredning. 

Hur ska kommunen se ut i framtiden? Allt kan inte vara som det varit. Hur ska politikerna gå 

tillväga? 

Ni har inte lyssnat på oss tidigare, varför skulle ni göra det nu? 

Jag tycker det är sorgligt, om det är så. 

Jag talar av egen erfarenhet. Under de 30-40 åren har inte någon från kommunen 

kommit på besök .. Det var politikernas fel att mitt företag lade ner, för jag fick flytta 

en skylt. Jo, jag tror han kom en gång, han som jobbade med näringslivs ... (Anders 

Borgehed avses). 

Det är viktigt att vi lyssnar på dig, att vi har imättat den här tjänsten. Näringslivsutvecklare. 

Jag är så gammal nu så jag bryr mig inte. 

Det lilla du kan göra, det kan du göra för att dina barnbarn ska stanna kvar. 

Vi skulle få fiber, sades det. Eon skulle lägga ner tomrör. När jag var hemma, så lade 

igen de hålen. Det var kommunen som skulle ha egna rör. Jag har en säker källa. Det 

var 15 år sen. 

Besöker ni företagen idag? 

KSAU har ett uppdrag nu att göra företagsbesök. KS har träffat företagen, innan vi har 

sammanträtt. 

Hur många företag har kommunen? 

15 av invånarna är egna företagare, så du kan räkna ut att det är många företagare. 

Hållbar ekonomi är en välgjord tjänstemannautredning, men jag ser mest 
osthyvelmetoden. Det är bättre att göra något radikalt, "osthyvla" i en ekonomisk 
svårighet är ingen bra metod. 
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Bibliotek 

Hur många skolbibliotek finns? 

Fem bibliotek är integrerade. 

Lagen säger att man ska ha tillgång till skolbibliotek. 

Också viktigt att man lär ut, att man lär sig att gå på trottoaren. Vett och etikett. 

Jag tycker det är bra att biblioteken finns. 

Är det likadant i kommunen som i Ryd (med integrerade bibliotek), då kanske man 

ska bö1ja spara någon annanstans. 

Det är likadant runt om i kommunen. 

Skolbiblioteken är viktiga på IT-sidan. De har fått en ny mycket djupare roll. Det finns 

i IT-plan för skolan. Regionalt har vi ett fungerande samarbete. 

Man behöver bara ett folklbibliotek i kommunen. 

Kan man inte ha biblioteket på skolan? Är det så runt om i kommunen? 

Inte överallt. 

Behöver du tre bibliotek, eller kan du satsa rejält på ett? 

Det går ju faktiskt att gå till biblioteken. 

Hur gör man med de yngre? Ska de gå till Dackeskolan. Eller hur gör vi , det finns flera 
parametrar. 

Det ska ju finnas på varje ort. Det ska finnas för både gamla och unga. 

Tidigare var det så att biblioteket skulle ligga närmare skolan. 

Det var tal om ändring i Ryd. Äldre som sade emot. Biblioteket ligger kanon där det 

ligger. 

Det har funnits ett rykte på byn att tandläkare skulle flytta till bibliotek, bibliotek till 

skolan. 

Jag kan säga: De kommer att vara kvar. Men de ska förhandla om hyran. 

Många patienter. Det tillkommer flyktingar och så vidare. 
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Moderna ändamålsenliga lokaler, de kommer att behålla övervåningen eller tvärtom. 
Jag känner mig lugnad. Jag lägger ut det på Rydkampens hemsida. 

Biblioteket är en förutsättning för skolan. Ingen bra läsundervisning utan bra 
biblioteksverksamhet. Finns möjlighet att ta del av pengar för förskolan eftersom det är 
grundläggande kunskaper för barn? 

Man får inte använda förskolepengar till biblioteksverksamhet. 

Varför är vatten avlopp samt fiberutbyggnad så dyrt? Ska det inte vara självfinansierade? Vi 
hjälper Tingsryd med VA, tätort kan hjälpa oss med utbyggnad av fiber. 

Stor investering på VA känns dumt, ska inte vara skattefinansierad utan avgiftfinansierad. 
VA sluten system, avgiftsfinansierad, men underhållet ingår i kommunens budget. 

Samarbete ang bredband med Wexnet 

Vad kostar alternativen, tex, bokbussar,jag saknar alternativa beräkningar. 

Svar Laila: Utredningsuppdrag går vidare och innebär alternativ. 

Hur utvecklas läsande påsilct? Vilken roll kommer e-boken att ha? 
Konsten att lära sig läsa behöver man också för all läsa en e-bok. Biblioteket har goda 

kunskaper att förmedla läskunnighet. 

Enligt skollagen måste barn ha tillgång till bibliotek. Här gäller det fråga om antal av 
folkbibliotek 

Det är vilctigt att vi har bibliotek i anslutning till skolan. Tingsryds kommun har alltid 
haft en bra utlåning på sina bibliotek. Helt OK att integrera bibliotek med skolorna. 

Grundskola 

Skolor och äldreomsorg, det är bara stopp! Det går inte att spara. 

Barnen är framtiden. Då får ni ingen att flytta hit, om ni tar b01i det. 

Hela kommunen är viktig, skatteintäkter. Hela kommunen behöver skolor. 

Tips för att få in pengar. Hugga ner skog. Jag ser nu att träd ligger kvar i skogen på 

marken. Hämtar veden. En ide, som jag och XX har. En gala, sätt fart, gör en gala som 
gör det. Gör en hejdundrade galan. Befolkningen är så stark är att man skulle betala 

för att gå dit. Det ska öronmärkas vad pengarna ska gå till. De två vilctigaste är skola 

och äldreomsorg - ta en gala kör för fan, gör det med dunder och brak! 
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Vårdnadsbidrag. Jag utnyttjade inte en kommunal barnomsorgsplats på två år, när jag hade 

vårdnadsbidrag. Bra för kommunen också. 

Hur många föräldrar lämnar barn de 15 timmarna? 

Man lämnar barnen för att söka jobb. 

Man ska inte lämna in sina barn på dagis för att få egen tid. 

Vi går väldigt snabbt från grundfrågan. Jag tycker man ska titta på skolan ur många 

perspektiv. Till varje pris. Man ska titta på storleken, bärigheten. Vi i Ryd stödjer 

skolor som inte bär sig. Då räcker inte pengen. Man får lyfta över pengar till dessa 
små skolor. En liten skola är inte bra. Vi har åskullar, vi har en eller två barn 

samläsning för att få någon ekonomi. Vi gör barnen en otjänst. Dålig inlärningsmiljö 

för skolan är för liten. 

Svå1i att rekrytera lärare, folk har sökt sig därifrån. 

En intressant fråga är detta, ska vi ha en skola i varje kommundel, oavsett om man klarar 
kvaliteten? 

När man gör någon förändring 

, man blir rädd att vi aldrig kan ta tillbaka. Man måsta göra om. Man ska kunna ta 

tillbaka verksamhet ( om fler flyttar in) . 

Det är en självklarhet. Man fattar beslut, och sedan kan man ibland ta tillbaka. 

Som med kommunindelningen 1971. (skratt). 

Då högstadiet gick ut från Ryd, fick man tomma lokaler, men sedan fick man en fin enhet -

Kupan. 

Ett problem är om man går ut, att man får tomma lokaler. 

Jag hoppas ni stöttar Idekulla .. För stöttar ni AMB, får man stötta andra också. 

Viktigt man tänker till innan man lägger ned. Inflyttning minskar om skolar är bo1ia. 

Vi behöver både gasa och bromsa. Det finns alltid någon lösning när det gäller lokal. 

När vi mäter nationella prov, är de små enheterna inte så fel ute. Vi har dåliga meritvärden 

bland de äldre eleverna. 

Det har fungerat bra, men det har kostat svett och pengar. 
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Vad händer med de äldre barnen och deras skolresultat? Det skulle vara intressant att veta. 

Vi kan inte jämföra med kommuner som har en stor centralort. Utan med jämförbara 
kommuner. 

Ibland är det bra att lyfta blicken, till exempelvis Norrland. De skulle bli glada om de 
hade våra problem. 

En motfråga. Ska vi bevara? Vad ska vi göra istället? Hur får vi in den pengen? 

Se över era skogar. Kan ni sälja fastigheter till privata ägare i Ryd? 

Hur ska vi spara inom skolan? 

Vissa skolor är mindre. Pratar ni med lärarna. Pratar ni med föräldrarna? Rävemåla är 

en stark by. 

Skolskjutsarna. De kan stå i bussarna. 

Man kan bussa åt andra hållet. Finns det lokaler, så kanske tätortsbarnen kanske kan 

åka till de mindre orterna. 

Va bra XX, det var min själ det bästa idag! 

Hur lång får en skoldag vara? 

Man åker inte raka vägen. Vad är en rimlig skoldag? För en sjuåring och en tioåring? 

En fråga som är intressant. 

1973 flyttade jag och min fru hit till Ryd. Barnen åkte 20 minuter buss. Finns andra 

kommuner där man åker till förskola 4-5 mil vaije dag. Sätt det i proportion! 

I Sorsele kommun åker man till exempel 8 mil till Ammarnäs. 

Låt barnen vara hemma. Ngn annan kan ta ditt jobb under tiden. 

En lång skoldag är lika illa som långa resor. 

Det enda sättet att lösa detta. En del börjar på morgonen och en del går på 
eftermiddagen, En skola i två-skift. 

Vi måste ha grundskola i vaije kommundel annars är det inte attraktivt att bo där eller 

flytta dit. Dessutom viktig för flyktingbarn. 

Har ni funderat på utomhuspedagogik - att man söka statliga bidrag, dela lokal men 

behåller personalstyrkan. 
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Varför måste barn från Linneryd åker till Rävemåla för undervisning i idrott? 
Fler skolresor för att utnyttja lokaler på bra sätt. 

Bra att använda kommunens egna lokaler 
Bussresor ä inte gratis heller, är det verkligen en besparing? 

Om man lägga ned äldreboende eller bibliotek, hur vill man använda lokaler? Annars 

är det bara kapitalförstörning 

Idag hyr vi lokaler. Om vi stänger verksamhet kan vi avyttra lokaler. 

Skolor kan man använda för annan verksamhet, tex lägenheter. 

Stänga man särskilt boende kan man använda byggnaden som t ex 
trygghetsboende/seniorboende utan biståndbedömning. 

Jag upplever förslag som finns i utredningen på samma sätt. Att ha fokus på barn och 
ungdomar innebär för mig att det är våra barn som är tillväxten. Då ska man ta pengar 
från annan kassa och inte spara på barnrelaterade verksamheter. Bättre att satsa mer på 
tryggheten i förskola och ta hand om trasiga barn i tidigare fas . 
Vi kan se att många par med barn flyttar hit, men det är svårt att hitta bostäder i 
Väckelsång. Då väljer våra potentiella invånare att bosätta sig i t ex Växjö. Det gäller 
att bygga där behovet finns, inte bara i tätorten. (applåd) 
Jag vill ta upp frågan om trygghet i förskolan. Personalen känner att de är 
överbelastade med det administrativa arbetet och då räcker inte att behålla samma 
gamla personaltäthet. 

Vad ska vi göra om vi måste prioritera? Vi måsta vi satsa för att få mer barnfamiljer I 
Väckelsång. Vi har nya företag, nya familjer men har inga boende. Bygg! Sen lösas 
det med skolan. Britt-Louise Bengtsson svarar: Politiken inom bostadsbolag är 
överens om att vi ska bygga i Väckelsång. Det blir byggnationer i Väckelsång, men vi 
måsta först samla i lådorna, ca 15-20% egna medel för att finansiera bygget. Det är en 
fråga som politiker har på sin agenda. Anna Johansson svarar: Det var en sorglig brand 
i Konga. Om kommunen får försäkringsmedel , då kan dessa medel satsas i 
Väckelsång. 

Anna Johansson: Hur ser ni på grundskolor i andra kommundelar? En känslig fråga. 
Vi har länge prioriterat att behålla infrastrukturen överallt. Frågan som ställs nu om vi 
ska satsa på större skolor med bättre kvalitet. Mindre skolor är mycket sårbara, ingen 
bra arbetsmiljö för personal. Svar: Vi har osthyvlat länge, det är upp till politiken att 
bestämma vad som ska läggas ner. Jag avundas inte politiker som ska fatta detta 
beslut. Kvalitet är lika viktig som kvantitet. 
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Glöm inte att det viktigaste är barnen, det handlar om individer. Man vill ha nära till 
skolan men det är viktigare att man uppfyller kvalitetskrav i utbildningen. Vi förväntar 
oss av politiken att ni tar tuffa beslut. Om jag sätter mina barn i fokus då handlar det 
om kvalitet och bra resultat i skolan. Föräldrarna borde säga ifrån när de anser att det 
är dålig kvalitet. 

Äldreomsorgen 

Vi ser fram emot den. 

Jag har ingen anhörig. De är djävulskt stressande. Värre i hemtjänsten än inne på 

boendena. 

Man kunde ha en som städade. Låt undersköterska ta han de om de äldre. Varför kan 

inte de arbetslösa kan gå in städa istället? 

Ni får inte dra in mer. Ni kommer djävlar inte få någon som jobbar där (inom 
äldreomsorgen). 

Jag är chockad (över hur det är i hemtjänsten). Ni måste vara med hemtjänsten. Åk 

med dem tre-fyra dagar. 

Min mor tvättade nattetid, så det var inte lättare förr inom äldreomsorgen. 

Jag blir ledsen när jag ser dem jobba så hå11. 

Det ger inte något att gå på utbildingar och möten, det är ju händer som fattas! 

Vi ska ha så mycket möten, det blir inget producerat. 

Det måste genomföras. Jag har en fru som jobbar inom äldreomsorgen. Det behöver 
finna s viss rapportering, men det går till överdrift. 

Hemtjänsten är synd. Den är bra i rankningen. 

Hur ska ni organisera oss bättre. Nu har man bötjat med logistik, ni vet precis var vi 
är. Fem min tillsyn, 30 minuter en dusch. Det är inte vetigt, jag säger det. 

Nattfrid, vad tycker ni om det? (att möjlighet till övervakning via kamera finns). 

Jag är rädd att bli gammal. Aldrig. 

Det finns de som tycker det är jobbigt att det hela tiden kommer och går folk. Det är någon 

som ska titta på bestämda tider. Då kan Nattfrid, vara ett altternativ. 

De störde och man väckte henne. 
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Arbetsbelastning är problem inom hemtjänsten. De skulle ha kommit kl. 10, men har 

fasen inte hunnit komma förrän kl. 12. 

Ni kan aldrig ta bort två händer och mänsklig kontakt, det kan ni aldrig ta bort så länge 

jag lever. 

Ny teknik används inom äldreomsorgen. Går vårdtagaren på en matta, så tänds en lampa i 
hallen. När de kom tillbaka, slocknade den i hallen. Är det en ingång? 

Många som är hemma, som inte klarar sin vardag 

I glesbygd i Lappland. Jag har pratat med en släkting - det är en uderbar hemtjänst. 
"De är här nu. Vi har suttit och pratat en halvtimme." Titta på vad var och en behöver. 

Man måste respektera den som vill vara själv och bli hjälpt av elektroniken. 

Jag var ifrån äldrevården i femton år Jag blir paff när jag kom tillbaka. 

Kommuner som har haft mätning av tid innan. Jag tror det var Landskrona som har 
gått ifrån tidplaneringen. Det gjorde att det tog längre tid. Ett stressmoment för 

personalen. Man sparar. En fråga, XX får X antal minuter . Idag är jag rättså pigg. Att 
de äldre får bestämma inom ramen för tiden. 

När vi fick logiistiken då visste jag hur lång tid saker tar. Man lär sig på de fem 
minuter man hade. Man anpassade sig. Vi har 60 minuter och ska hinna städa. 

Pratade med Magnus. SN:s ordförande, om ett förändrat arbetssätt som tillämpas i vissa 
kommuner. "Ni har totalt tid. Ni inom er grupp ska fördela tiden i gruppen." Det har inneburit 

ett stort förändrat arbetssätt. 

Man själv kan styra. Personalen känner sina brukare. Några få kommuner som tillämpar detta. 

Vi har sju äldreboenden i kommunen. Det finns ett med renoveringsbehov. 

Tingsgården hyr vi idag ut till ungdomsbostäder. Halva är dagis. En billig penning göra om 

till studentbostäder. 

Tomten där gamla Tingsgården ligger, kommer vi att bygga på , frigöra lokalen vid 

Mårslycke. En en-avdelningsförskola - ska upp till Tingsgården, plus avdelningen vid Slottet 
ska också upp till Tingsgården. 

Då kan man sälja de andra husen till boende, det kan ju vara bra. 

Det finns tomma marklägenheter på Örnen som vi skulle kunna hyra ut till 
trygghets boende. 

9 

422



Kommunen gjorde i ordning Bagarmossen, till Migrationsverket. 

Idag delar vi upp Migrationsverkets lägenheter. Lite över hela beståndet. Inte bara 
segregerat. 

En tanke. Vid Solängen. Fyra lägenheter vid som helrenoverades vid Trojavägen. Där 
släpper ni in vem som helst. Istället kunde ni göra det till lägenheter för äldre, där kan 

ju hemtjänsten figurera. Nära ICA är det också. 

Pessimistiska tankar, bara avvecklande, ska vi inte utveckla någonting. Vi är en 
glesbygdskommun, allt ligger väldigt långt borta. Ska vi inte satsa på att blir en bra 
skol-kommun, bra äldreboende-kommen. Då flyttar kanske folk hit. 

Äldreboende: ändra kriterier för biståndsbedömning, bättre att folk kan flytta in utan 
biståndsbedömning, beakta sociala faktorer. Ska man inte satsa mer på utveckling? 

Senaste åren högre inflyttning, jobbat med inflyttning, men ändå gick ned i siffror. Vi 

behöver kompetenta medborgare i framtiden. 
Inflyttning väldigt stor just nu, nästan lika stor som antalet dödsfall. 

Efterkrigsbarn stora kullar, men inte nått åldern för äldreboende, hur planerar 
kommunen? Man kan inte lägga ned allt. 

Vi ska inte lägga ned allt, arbete med siffror från SCB som grundlag för utredningar 

Innan man uppfylla kriterier för serviceboende finns ett stort behov av bostäder. Hur 

ser planeringen ut för trygghetsboende? 

Glapp mellan boende hemma och särskilt boende - möjlighet för seniorboende? 

Sockenråd och föreningar jobbar för inflyttning. Äldreomsorgen viktiga 

arbetstillfällen. 

Minska antal serviceboende? Hur ska hemtjänsten organiseras? Långa vägar att köra. 
Det är mycket körande inom hemtjänsten, fler vårdtagare som får matdistribution. 

Bättre samarbete mellan personal (hemtjänst) möjligt om verksamhet inte ligger så 

långt ifrån varandra. 

Besparingar gäller framförallt äldre och barn, man sparar på svaga grupper. 

Exempel: Nattfrid, istället för hemtjänst finns en kamera, som övervaka istället. Hur 
ser ni på den utvecklingen? 

Tekniken finns, man ska använda den. 
Kamera kan inte avgöra om personen andas eller inte. 
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Ska vi avveckla ett äldreboende? 
Lindegården skulle avvecklas för några år sen och ombyggastilltrygghetsboende, men 
det funkade inte 

Kanske förändring av äldreboende istället för nedläggning. Olika specialiserade anbud 
på olika ställen. Volymen mot kvalitet? 

Viktigt att arbeta parallellt arbete med hållbar ekonomi och jobbar med socken. Det 
verkar så att socknen är väldigt viktigt för kommunen. 

Efter invigningen av Örneni har en toppmodern boende i Tingsryd, som klarar bra 
kvalitet. För närvarande har kommunen 10 vakanta platser på olika orter plus 10 
lediga på Örnen. Frågan till deltagarna: Man kanske behöver bara några äldreboende i 
kommunen, andra kan omvandlas till trygghetsboende. Vi borde sikta på tre-fyra 
äldreboende. 

Servicehus där vi inte har beläggning - kan det blir till boende eller skola? Kan även 
omvandlas till trygghetslägenheter. 

Det är inte många som är pigga nu på äldreboende jämfört med tidigare. Friskare äldre 
kan väl flytta till orten och frigöra sina hus till yngre familjer. Var det inte tänkt så 
från början att tvårumslägenheten i Väckelsång ska användas som seniorbostäder, 
medan svagare ska tas omhand i Tingsryd? 

Vi ska inte bygga en ny sjukstuga i Tingsryd, utan i närheten till sjukhus. Det behövs 
en mellanavdelning innan behandlade patienter kommer hem, detta görs i samarbete 
mellan regionen och kommunen. 

Moderator: Om hemtjänsten: det finns massor av nya redskap inom hemtjänsten, tex, 
kameror då man tittar efter äldre vid vissa klockslag. Det går att effektivisera 
hemtjänsten. Ser ni positiv på detta? Hur tänker ni? 

o Jag skulle aldrig tänkt mig, det går in på integriteten. Det är lagstadgat att man 
inte ska kameror överallt. 

o Jag tycker att det är OK att ha kameror bara det sköts på ett bra sätt. Bygger på 
frivillighet. 

Kvalitet i vården borde gå framför kvantitet. Kan vi göra trygghetsboende av några 
äldreboende då är det OK, politiken kan omformatera några ÄB till andra former. 
Tänk sunt förnuft. 

Om jag hade blivit mycket sjuk då skulle det kännas tryggare att bo nära vårdcentralen 
och inte kameraövervakas i Väckelsång. Använda händerna bäst till dem som är 
sjukare. 
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Politiken: Vi tar med oss kvalitet inom äldreomsorg och omvandling av boende till 
trygghetsboende. Kombinera skolan och trygghetsboende. 

Idrotts- och badanläggningar 

Vad har vi för nytta av att ha dessa anläggningar, kan man fråga sig. 

Ungdomar aktiverar sig. De får röra på sig. 

Behöver vi 20 st? 

Vilka föreningar ska vi lägga ned? 

Är det stora pengar att spara? Det är ju en viktig funktion som dessa föreningar har. 

Kommunen äger idrottsplatserna. 

100 000 la får vi för att sköta hela Trojavallen. Det ska skötas grusplan, den lilla planen är 
uppsagd. Vi ska sköta det ideellt. 

Idrott är viktigt. 

1 miljon kr står det i rapporten - är det 100 000 kr per plan? 

Vi ligger på 238 plats i landet vad gäller kostnader för idrotts- och badanläggningar. Och vi är 
dyrast i länet. 

Tennisplaner i Ryd., äger kommunen dessa? 

Nej. Men bidrag, betalas ut till dem dock. 

Urshult gjorde allt själva. Sparbanksstiftelsen sponsrade också. 

Till slut utarmar vi företagarna. Alla föreningar ska fråga alla företag. Det går inte. 

Vem ska betala? 

Man kan inte betala hur mycket som helst som företagare. 

Vi föräldrar. Vi aktiverade oss. Och det är ett hästjobb. 

Vi samkörde till Tingsryd. Med våra två pojkar. 

Bidrag för idrottsplaner, har de sjunkit? 

De har stått stilla. 
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Urshult samarbetar med Ryd. 

Älmeboda med Linneryd. Tingsyrd med Väckelsång. 

Väckelsång har den bästa planen. Tingsryds är katastrof. 

Grå det att slå ihop föreningar? 

Ryd och Urshult samarbetar redan. Flickor är i Urshult, pojkar i Ryd i åldersgrupp. 

Barnen räcker inte till. Inte en kull. Kanske tre kullar för att få ihop till ett lag. 

Det finns inte tider i hallarna nu, så dessa behövs. 

Viktiga saker för integration: arbete, skola och idrott. Idrottsrörelsen perfekt för integration. 

Varför är inte Travbanan med i sammanställning för anläggningar? 

Vet inte, men det ska gå in i underlag för beslut. 

Badhus i Linneryd, simskola för barn vaije vecka. Det är jätteviktigt för Linneryd och barn i 
Linneryd. Jag är väldigt rädd om badhuset. 

Simskola också för kvinnor från andra länder. Stor betydelse. 

Mindre personal på förskola leder till att barnen inte kommer längre till simskola, badhus 
viktig funktion i samhället. 

Vi har 20 fotbollplaner i kommunen. Behöver vi så många? 
I Väckelsång genomfördes under år 2014 37 matcher, 170 träningar mm. 

Imponerande siffror. Föreningarna behöver pengar för att hantera fotbollsplan och 
anläggningar. Här har vi tre stycken. Minimikrav borde vara en plan per tätort. Vad 
kommer detta ha för effekter? Svårt att bedöma. Finns det engagemang då går det att 
behålla mer, föräldrar kör till oss tex från Linneryd. Välj fotboll om vi måste välja. 
Kombinera grusplan, parkering och gräsplan. 

Kostverksamhet 

Det är härligt att de får lagad mat. God mat tycker de äldre. Den är varm, de äter den. 
Verkligen härligt. 

Grundskolan. De växer ju. Men de måste få riktig mat. 

Skolkök. Är kapaciteten såt stor att man kan bo1i ett kök i Ryd och ändå klara det? 

Det fungerade när vi körde ner till Kupan. 

Och när en annan gick på Trojaskolan? 
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Titta på varje kök. Vad klarar man i antal, po1iioner. Man kanske inte måste göra det på två 
ställen? 

Matdistribution. Om en äldre säger: "Jag vill äta rotmos tre ggr veckan" - då ska det kunna gå. 

Antingen eller, man får välja. 

Var och en som vill kan få varm. Men den som vill ha kyld mat levererad, ska kunna få det. 

Då vill de inte ha maten den dagen. De tar upp ur frysen. 

Det är dyrare än det vi har idag. Det kräver dubbel utrustning. 

Kök på Örnen. Överkapacitet finns. Lägga ner kök i Tingsryd och behålla Örnen. 

Kanske kan vara ett mammakök i Ryd, det andra tar emot. 

På sommaren är det så. 

Jag älskar mitt Solängen, så ta inte bort det. 

Finns det regelverk hur köken ska vara utformade? 

Ska vi minska antalet kök. Vill ni behålla valfriheten -varm eller kall/fryst? Respons: 
Det är en utopi att någon kommer till mig och lagar mat tillsammans med mig. Kyld 
mat ger kunden en frihet att välja när man ska äta. Valfrihet är inte så dumt. 

Fritidsgårdar 

Har man inget att göra, så hittar man på ngt dåligt istället 

Det hade räckt med ett fik i Ryd, och ett biljardbord. 

Inte röra fritidsgårdarna, de är bra. 

Samarbete som i Väckelsången, kan det vara något? 

Men allt kan inte vara ideellt. 

I Linneryd finns fritidsverksamhet barn, men inte för ungdomar. Krävs bättre kollektivtrafik 

för att komma till fritids i Tingsryd. 

Bättre samordning mellan bussarna behövs, man kommer dit, men inte tillbaka. Info om 

närtrafiken ska finnas på kommunens hemsida. 
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Vi får många nyanlända till Linneryd. Människor ska komma in i samhället, fritidsgårdar får 

en ny betydelse. Fritidsgårdar behövs. 

Hoppas bara att det inte kommer några besparingar för barn med funktionshinder. 

Personal ska vara på olika ställen, så kan man öka tillgängligheten, personal kan ge stöd att 
hitta vägen in i samhället? Förslag: Föreningsgemensam webb 

Hur ser vi på fritidsgårdsverksamhet om vi tänker hela kommunen? I Väckelsång drivs 
fritidsgård i kyrkans regi, kommunen betalar. Alla ungdomar är intresserade att träffas 
under organiserade former, det är viktigt. I Väckelsång är det mycket populärt att 
träffas på fritidsgården, det är inte så stora pengar. Viktigt att arbeta bredare och 
samla olika krafter kring barn och ungdomar. Ofta kan frivilliga krafter göra bättre än 
kommunen. Vi har skollokaler som står tomma på kvällarna. Kan skollokaler 
användas till fritidsgårdsverksamhet på kvällar? Nej, inte vill jag gå till samma lokal 
som på dagen, man måste byta lite. Det är bättre att använda andra lokaler till 
fritidsgårdsverksamheten. 

Samlingslokaler 

Hur ska de användas och hur ska de finansieras? 

Detta måste vara knutet till verksamhet. Används de mycket, då kan de få bidrag. 
Annars inte. 

Positivt Att det finns samlingslokaler på landet. 

Man kan inte ge ett bidrag, om det inte är aktiviteter där. 

Det ordnas inte så mycket. 

På revyn överlever Folkhets Hus ett år. Parken. Dör det ut så kommer den att stå öde. 

Finns det verksamhet som bär, så kan man få bidrag. 

Betala man per kvm eller per antal evenemang? Kan man hitta kriterier för bidrag från 
kommunen som är rättvisa? 

Samlingslokalen används till många olika tillfällen, bidrag för lokalen behövs. 

Vore bra om man kunde boka sig in till en annan samlingslokal. Kommunen ska samordna 
detta och göra en bokningssida. 
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Bidrag till samlingslokaler? Det finns 10 större och 70 mindre samlingslokaler som 
får bidrag från kommunen. Behöver vi dem alla? Svar: Björkeborg drivs sedan 1992 
av föreningen med ett kommunalt bidrag (70 tkr per år). "Det som luktar här i lokalen 
är svetten från det ideella arbetet!" Tror inte att kommunen kan driva Björkeborg eller 
andra lokalera billigare. Behåll bidrag, annars riskerar man ta bort allt socialt liv på 
bygden. Svårt att fixa större reparationer som avlopp. Det finns en möjlighet att söka 
särskilt investeringsbidrag, ca 30 % av kostnader. Bidrag kan utformas efter 
användandet. 

Kollektivtrafiken 

Vi kan påverka regionen. 

Nätirafik. Anropsstyrd trafik. En skjuts. Det kostar kommunen. Regionen har tagit 
beslut att utveckla detta. Det har fallit väl ut i Ljungby. 

Lyft ögat söderut. Länsgränsen. Behov resa nedåt. Svåti att ta sig til Karlshamn. 

Ett försök har varit. 

Storajädra bussar med två personer. Kan man köra mindre bussar två gånger istället? 

Stora bussar går stomlinjer. Små bussar går i närtrafik. Inte så stor skillnad med kostnad 
mellan små och stora bussar som man kan tro. 

Vi behöver en säker skolväg. 

Utökning av busstider på konstiga dagstider, finns ingen buss på kvällen. Man kommer dit, 
men inte hem. 

Ingen förbindelse mellan Lessebo och Linneryd. 

Behövs bättre förbindelse till Lessebo, Älmhult, Karlskrona. 

Bättre information på kommunens hemsida 

Många tänker när det flyttar: kollektivtrafik, skolor, boende. Vi borde satsa på skollokaler i 
Väckelsång. ( applåd) 

Om man måste lägga ner skolan tänk då ko1tare skolskjuts. 

Vi vill inte att det blir sämre. Bra väderskydd. Mikael Jeansson: Meningen är att satsa mer på 
kollektivtrafik. 
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Övriga frågor 

En fråga utöver. Kraftig åsikt som jag har. Personal måste ändra sig. En attityd: Att 

man är välkommen, att man är kund. Istället för att prata lagtexter direkt. Problem är 
att få in rätt tjänstemän, det är inte attraktivt att jobba i kommunen alltid. Vissa tjänster 

skulle samarbeten ske med andra kommuner, för att få rätt människor. 

Kommunen tar ett internt kontrollmål, att vi lever upp till våra tjänstegarantier. 

Vi behöver jobba på värdegrunden, jobba med bemötande. Förändringsarbete som tar tid. 

Budskapet tar vi till oss - vi kommer att jobba på detta! 

Wasaskolan. Satsa på fler utbildningar där. 

En son som nu går gymnasium i Älmhult. En buss dit, en buss hem. Var rädd om henne som 
är rektor på Wasaskolan! När hon lämnade Haganäs gick den ner. 

Bussar mot Älmhult. Det är också förbindelse mot tågstation. 

Vad gör Tingsryds kommun för att behålla ungdomarna? 

Vad gör ni för att hjälpa dem till arbete? 

Vi kan inte hindra dem från att komma ut utanför kommunen. Jag tror på att hålla kvalitet i 
skolan. Man blir sedd. En trygg uppväxt, jag är ingen hemvändare. Jag hade en lärare som i 

årskurs ett gav ett fruktansvärt omdöme. 

Kvalitet behöver inte betyda att vi har småskolor överallt. 

Vad gör vi för att behålla ungdomarna, de är våra nästa skattebetalare. 

Tätare samarbete mellan skola och näringsliv. Kontakt med arbetsgivare tidigt. Många 
lösningar, vi behöver jobba brett. 

Röd tråd i arbetet med hållbar ekonomi. Barn och ungdomar ska vi satsa på. 

Kulfaktor. Ha roligt. Ha någonstans att ta vägen efter skolan. Idrottsanläggningar, 

fritidsgårdar. Att man minns gott från ens barndom. 

Åka på disko. Men också att vardagsgrejerna finns. 

Wasaskolan. Med de nyanlända så är det många elever. 

Av de som har behörighet är det 40 % som söker till Wasaskolan. 
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Ett problem Ryd. De går inte Wasaskolan. Väljer Olofström, väljer Älmhult. 

Jag är tjänstledig från jobb som skolkurator. Ni som föräldrar, er inställning till skolan är 
oerhört viktigt. Har ni positiv inställning så är den viktigt för barnens framgång. 

Vi kanske har haft för mycket fokus på inflyttning. Det ska vara bra för oss som bor här. Vi 
ska som kommun svänga över mot att ha en bra kärnverksamhet. 

Småskalighet. Bra ibland. Centralisering bra ibland, men fokus ska vara bra kärnverksamhet. 

För att människor ska flytta tillbaka. Naturen en faktor, skolan ska vara bra. 

Brandtal för kommunen. Vi har det bra. Vill jag gå på teater, gör jag det. Finns en trygghet för 
mina barn. Nära natur. Tingsryds kommun bra placerad. Vilket utbud! Dra en cirkel några mil 

- fantastiskt vad långt vi kommer! Flyg Kallinge. Tåg Emmaboda. Tåg Älmhult osv. 

Invandrare. Vad ger flyktingar mot vad vi betalar. 

Vad kostar en arbetslös, mot vad som en som betalar skatt?. 

Det är många som har dess frågor, det kan vi inte sticka under stol med. 18 % av 

befolkningen. 

Vad klarar vi av? Ni måste ta mig på rätt sätt nu. 

På lång sikt, så klarar vi det - det är min inställning. Vi ska vara öppna och solidariska. 

Min son får inget jobb. För en nyanländ får arbetsgivaren 80 % av lönen. Jag frågade 
arbetsförmedlingen. Vad kan ett företag få för min son? De lade på luren. 

Flyktingfrågan i Tingsryds kommun - det är många som inte vågar ställa frågan för 
rädsla för att bli kallade rasister. Vad gör vi? 

(Tystnad.) 

Vi behöver mer samarbete mellan Wasa och AMB. Marknadsföra bättre. 

Det blir plus minus noll för vi får pengar från Migrationsverket. Statliga pengar. Statsbidraget 

har täckt utgifter. 

Etableringsfasen pågår i två år. Det kostar pengar för de som inte får jobb, för tiden efter två 

år. 

Hittills har många flyttat efter två år. Men nu har det skett omställning, de vill bo i Ryd. 
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Det blir ju totalt katastrof för Sveriges samhälle. Om 80 % för nyanlände och de 

"svenska" inte får. 

Det finns ett tryck på lägenheter i Tingsryd, Väckelsång och i Ryd nu också. 

Har ni tagit för många lägenheter till de Migrationsverket? 

Kontrakten är vanliga. Migrationsverket har besittningsrätt. På kort sikt i Ryd. Om det 

inte blir HVB-hem av det som socialnämnden vill ha, då blir det lägenheter - 12 

lägenheter. 

Många invandrarare har startat ett eget företag. Många har utbildning som vi behöver i 

Sverige. De behöver lära sig språket. Vi har egentligen sparat pengar på utbildning, för den 

har de gjort i hemlandet. 

Jätte stor kommunkansliet. Behövs verkligen så många tjänstemän? Varför ingår det inte i 

utredningen? 

Kommer i utredningen/genomlysning 

Det är fantastiskt att bo här i Väckelsång: mina barn trivs, min mamma bor i närheten 
och har en trygg omsorg. Enkelt att åka buss till affären till Växjö. Bra uppbyggda 
linjer av kollektivtrafik. Kommunen kunde satsa på att utöka Väckelsång, få den att 
växa. Att låta Växjö att dra sig söderut. Bästa läget är Väckelsång, satsa här! 

Ge bort tomterna till folk som vill bygga. 
Patrik Ståhlgren kommenterar: Alla är överens att det är den största utmaningen att 
sätta igång bostads byggandet. Tingsryds kommun står för ca 45 % av bostäder, det 
finns vissa privata intressentar som sedan länge villa bygga. Vi planerar att bygga i 
Tingsryd och Väckelsång. 

Flyktingströmmen ökar och snart kan vi ställa frågan:" Finns det några svenska barn 
här?" Mikael Jeansson svarar: Vi arbetar med inflyttning sedan länge, i år ligger vi ca 
100 personer plus, ökningen sker mest via människor från krigsdrabbade områden. 
Javisst det tar insatser, tid och pengar att ta emot flyktingar och tex hantera traumer. 
Många flyktingar från Syrien är välutbildade och kan hitta jobb och bli 
självförsö1jande ganska snart. Människor från andra länder kommer att behövas här. 
(applåd). 

Nästa gång när vi har sådana möten skicka gärna information till/via Radio 
Kronoberg. Vi delade på Facebook, blir bättre sätt att sprida information. TK är inte så 
bra på marknadsföring. Sätt info på skolor och äldreboende. 
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Arende 18 

Hållbar ekonomi 1.1 

Bibliotek 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 61 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 

I Utdragsbestyrkande 

23 (47) 
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ngsryds 
ommun 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Filialbiblioteken i Väckelsång, Urshult, Ryd, Rävemåla, Linneryd och Konga avvecklas. 

2. Skolbiblioteken förändras och moderniseras i enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i biblioteksverksamheten i 
enlighet med inriktningen i utredningen. 

3 B) Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda 
resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 19 

Hållbar ekonomi 1.2 

Grundskola 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 62 

Hållbar ekonomi 1.2. Grundskola 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.2 Grundskola redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola 

I~ I I Otdragsbestyrkande 

24 (47) 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. F-3-skolorna i Rävemåla och Konga avvecklas. 

2. 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i fritidsgårdsverksarnheten i 
enlighet med inriktningen i utredningen. 

3. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

OYI 
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Arende 20 

Hållbar ekonomi 1.3 

Äldreomsorg 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

lr 

§ 63 

Hållbar ekonomi 1.2. Äldreomsorg 
Dm 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 

I Otdragsbestyrkande 

25 (47) 
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Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Äldreboendet Lindegården i Linneryd avvecklas (-22 platser) och resterande platser på äldre
boendet Örnen i Tingsryd tas i bruk (+10 platser). 

2. Hemtjänsten organiseras i tre områden i enlighet med imiktningen i utredningen. 

3 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i äldreomsorgsverksamhet
en i enlighet med imiktningen i utredningen. 

3 B) Socialnämnden får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och 
givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

4. Socialnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

5 A) Fullmäktige beslutar om en imiktning att särskilda boenden långsiktigt bör koncentreras 
till tre eller fyra större äldreboenden i kommunen. 

5 B) Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram förslag till plan för hur 
kommunens särskilda boenden senast år 2030 kan koncentreras till tre eller fyra äldreboenden. 
Plan ska överväga möjligheten till trygghetsboenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol
haga i Väckelsång i ett tidigt skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 

Tings1yd 2016-03-01 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 21 

Hållbar ekonomi 1.4 

Idrotts- och 

badanläggningar 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 64 

Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Inomhusbadet i Linneryd (Linneryds badhus) avvecklas. 

2 A) Gymnastiksal i ort med skola ska finnas kvar om det kan motiveras av sammanvägd be
dömning utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv. 

2 B) Det ekonomiska ansvaret för gymnastiksal i ort med skola överförs i sin helhet till Barn
och utbildningsnämnden. 

3. Gymnastiksal i ort utan skola avvecklas till den del lokalen inte behövs för annan kommunal 
verksamhet. 

4 A) Antalet bidragsberättigade fotbollsplaner halveras i enlighet med inriktningen i utredning
en. 

4 B) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och fastställa regelverk och handlingsplan efter 
dialog och samråd med berörda föreningar. 

5. A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar för idrotts- och badanlägg
ningar i enlighet med inriktningen i utredningen. 

5 B) Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en handlingsplan utifrån tillförda resurser och 
givet ändamål. 

6. Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen får i upp
drag att verkställa besluten. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 22 

Hållbar ekonomi 1.5 

Kostve rksa m het 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 65 

Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet 

I Utdragsbestyrkande 
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TJ.ngsryds 
Kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tillagningsköket på Lindegården i Linneryd och mottagningsköket på Rävemåla skola av
vecklas. 

2 A) 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i kostverksamheten i enlig
het med inriktningen i utredningen. 

2 B) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fastställa mål och handlingsplan utifrån till
förda resurser och givet ändamål med regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

4 A) Fullmäktige beslutar om en inriktning att utreda och överväga ytterligare förändringar 
inom kostverksamheten. 

4 B) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda, överväga och eventuellt genomföra 
ytterligare förändringar inom kostverksamheten i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verk
samhet utifrån antalet tillagnings- respektive mottagningskök. Utredningen ska utgå ifrån oför
ändrade tillagningssätt jämfört med idag. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 23 

Hållbar ekonomi 1.6 

Fritidsgårdar 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 66 

Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar 

I Otdragsbestyrkande 

28 (47) 
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Tingscy 
kommun 

Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att föreningsdrift eller samverkan med före
ningar ska eftersträvas på samtliga sju tätorter i kommunen samt att någon form av konkurrens
utsättning eller bidragssystem utvecklas i syfte att utveckla verksamhetens tillgänglighet och 
innehåll. 

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet samt fastställa handlings
plan utifrån tillförda resurser (från beslut om grundskola pkt 1.2) och givet ändamål med regel
bunden återrapportering till kommunstyrelsen. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 24 

Hållbar ekonomi 1.7 

Samlingslokaler 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 
d'?r/ /.,/ .?~--:--

{/ . ,._.../. 

§ 67 

Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1. 7 Samlingslokaler 

I Utdragsbestyrkande 

29 (47) 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att kommunens ekonomiska engagemang i 
första hand koncentreras till tre samlingslokaler i kommunen: Konga Folkets Hus (östra), Par
ken Urshult (västra) och Gibson Auditorium (mitten). 

2. 25% av kostnadsminskningen reserveras för kvalitetshöjningar i verksamheten i enlighet med 
inriktningen i utredningen. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa besluten genom att fastställa regelverk för bi
drag till samlingslokaler i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 25 

Hållbar ekonomi 1.8 

Kollektivtrafik 
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~Tingsryds 
\:?!:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

~ . . ... ./' 

§ 68 

Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik 

I Otdragsbestyrkande 

30 (47) 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Tjänsteskrivelse 

Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för utveckling av kollek
tivtrafiken utifrån fullmäktiges beslut om strukturella förändringar i verksamheten inom ramen 
för Hållbar ekonomi. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

456



•• 

Arende 26 

Äskande av medel för 

flyktingmottagande i 

Tingsryds kommun, 

kalenderåret 2016 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

.:'1~ 
l/ -

§ 69 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds 
kommun, kalenderåret 2016 
Dnr 2016/102 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avsätter 93 5 000 kr från kommunens 
flyktingkonto för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31 till 
personalförstärkning avseende arbetet med gruppen nyanlända 
flyktingar enligt redovisad specifikation i skolchefens skrivelse. 

2. Medlen tillförs barn- och utbildningsförvaltningens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen äskar medel för flyktingmottagande 
under kalenderåret 2016. Skolchefen anger i skrivelse att det är ett stort och 
komplext arbete ta emot nyanlända flyktingar, däribland ensamkommande. 

Förvaltningen ansökte tillsammans med socialförvaltningen inför läsåret 
2015/2016 om 1 695 000 kr för förstärkning av arbetet inom 
förberedelseklasserna och elevhälsan. Förvaltningen ser nu ökade behov och 
ansöker därför om resurser från kommunens flyktingkonto för att täcka 
kostnader enligt skrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2016-01-20 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;I kommun 

Barn- och utblldnlngs
fötvaltnlngen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (2016-01-20) 

Till Kommunstyrelsen 

Äskande av medel för flyktingmottagande i Tingsryds kommun, kalender
året 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avsätter 935 tkr från kommunens flyktingkonto för perioden 
2016-01-01--2016-12-31 till personalförstärkning avseende arbetet med gruppen nyan
lända flyktingar enligt redovisad specifikation i denna skrivelse. 
Medlen tillförs Barn- och utbildningsförvaltningens budget. 

Sammanfattning 
Ny situation med mycket stort flyktingmottagande 
Vi upplever idag en extraordinär situation där vi i vårt land tar emot väldigt många flyk
tingar från olika internationella krisområden. Detta innebär att många nyanlända flyk
tingar även kommer till oss i Tingsryds kommun och vi har idag ett stort antal nyan
lända och ensamkommande elever på våra grundskolor och på Wasaskolan. Det är ett 
stort och komplext arbete att ta emot alla dessa människor, att ordna boende, skola och 
SFI och att integrera dem, så bra det går, in i vårt svenska samhälle. 

Möjligheten att kunna ge en bra skolgång för alla nyanlända elever inom våta skolor är 
beroende av personella resurser vad gäller lärare, elevhälsa och tolkar mm. Tillsammans 
med Socialförvaltningen ansökte vi, inför läsåret 2015/16 om 1.695 tkr för förstärkning 
av arbetet inom förberedelseklasserna och elevhälsan. Vi ser nu ökade behov och äskar 
därför om resurser från kommunens flyktingkonto för att täcka nedanstående kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag på förstärkning 

För att fullgöra vårt ansvarstagande gentemot gruppen nyanlända flyktingar föreslås 
följ ande förstärkning: 

1. 50% tjänst som skolsköterska för uppdraget att vaccinera alla nyanlända elever 
(0,5 åa, 250 tkr helår inkl sociala avgifter). 

2. 20% tjänst som specialpedagog riktat mot förberedelseklasserna, särskilt inriktat 
mot Dackeskolan (0,2 åa, 100 tkr helår inkl sociala avgifter) . 

3. 100 tkr till skolpsykolog, motsvararande ca 5 utredningar. 

4. 100% tjänst som språkstöd i förskolan. Finansiering från Arbetsförmedlingen 
med 60% under vårterminen. Kostnad för kommunen räknat på helår 235 tkr. 

1(2) 

li I 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

459



2(2) 

5. 50 tkr för litteratur på huvudbiblioteket för nyanlända flyktingar. 

6. 200 tkr för ökade, ej budgeterade, tolkkostnader. 

Finansieringen, totalt 935 tkr görs via kommunens flyktingkonto, avsatt för ändamålet 
nyanländas introduktion. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av skolchefen i samråd med förvaltningens integrationssamordnare, 
chefen för elevhälsan, förskolechefen i rektorsområde Ryd - Urshult, bibliotekschefen 
samt förvaltningens kamrer. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

;;:iZl 
Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

Or 
J 

§ 70 

Remissvar gällande förslag till länsgemensam folkhälsopolicy 
Dnr 2015/677 092 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar styrgruppens yttrande som sitt eget och sänder över 
det till Region Kronoberg. 

Yttrande 

Tingsryds kommun ser positivt på att målområde 1 också införlivas som 
särskilt prioriterat område under 2016-2019. Medborgardialog och övriga 
åtgärder för ökad delaktighet och inflytande är viktiga och naturliga inte 
minst inom politikens område. Men det är också angeläget att de 
genomsyrar både kommunernas och regionens arbete på tjänstemannanivå. 

Tingsryds kommun välkomnar också att de båda tidigare prioriterade 
målområdena, Barns och Ungas uppväxtvillkor (målområde 3) samt ANDT 
(målområde 11) kvarstår som prioriterade. Inom det förstnämnda området 
finns en strategi/handlingsplan med tydliga länsgemensamma åtgärder och 
därtill knutna indikatorer som går att följa. Inom målområde 11 finns en 
tydlig samverkansform med strategi och arbetssätt hela vägen från statlig, 
via regional ner till lokal nivå. 

De regionala nätverken inom folkhälsa och ANDT är värdefulla, kanske 
särskilt för oss i en befolkningsmässigt mindre kommun, där vi själva inte 
alltid har möjlighet att avsätta resurser för kunskapsinhämtning och 
omvärldsbevakning i den utsträckning vi skulle önska. 

Det finns dock behov av ett förtydligande inom strukturen för arbetet, vad 
gäller både ledningsgruppens och den regionala arbetsgruppens funktioner 
och roller. Vi har kännedom om att ett sådant arbete pågår. 

Några påpekanden: 
I det sista stycket i Sammanfattning (2) formuleras att Kronoberg ska öka 
kunskapen om hur hälsoekonomiska beräkningar kan göras. Tingsryds 
kommun anser att detta ansvar bör hänföras till Region Kronoberg med 
hänsyn både till de resurser och den kompetens som finns hos samtliga 
aktörer. 
Förslag till formulering: Region Kronoberg ska under perioden påbörja ett 
arbete med att ta fram hälsoekonomiska beräkningar. 

I texten hänvisas till "strategi/handlingsplan för Barns och Ungas 
uppväxtvillkor". Eftersom strategi och handlingsplan är sinsemellan två 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

forts.§ 70 Dnr 2015/677 092 

olika slags dokument, där strategin föregår en handlingsplan, bör det fastslås 
om det är antingen eller. 

Vi uppfattar formuleringen i andra meningen i förordet (1 ), " Den ska göra 
det möjligt att kraftsamla runt folkhälsofrågorna i länet genom att förstärka 
länets gemensamma utveckling där samsyn och samhandling är nyckeln till 
framgång", som otydlig. Det vore bra med en omformulering eller möjligen 
en uppdelning av textens innehåll i fler meningar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från styrgruppen folkhälsa samt folkhälsosamordnare, 2016-03-04 
Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-03-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för 
Kronobergs län 2016-2019. En god hälsa för alla - för hållbar ut
veckling och tillväxt i Kronobergs län 

Styrgruppen för folkhälsa ser positivt på att målområde 1 också införlivas som särskilt 
prioriterat område under 2016-2019. Medborgardialog och övriga åtgärder för ökad 
delaktighet och inflytande är viktiga och naturliga inte minst inom politikens område. 
Men det är också angeläget att de genomsyrar både kommunernas och regionens arbete 
på tjänstemannanivå. 

Styrgruppen välkomnar också att de båda tidigare prioriterade målområdena, Barns och 
Ungas uppväxtvillkor (målområde 3) samt ANDT (målområde 11) kvarstår som priori
terade. Inom det förstnämnda området finns en strategi/handlingsplan med tydliga läns
gemensamma åtgärder och därtill knutna indikatorer som går att följa. Inom målområde 
11 finns en tydlig samverkansform med strategi och arbetssätt hela vägen från statlig, 
via regional ner till lokal nivå. 

De regionala nätverken inom folkhälsa och ANDT är värdefulla, kanske särskilt för oss 
i en befolkningsmässigt mindre kommun, där vi själva inte alltid har möjlighet att av
sätta resurser för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning i den utsträckning vi 
skulle önska. 

Det finns dock behov av ett förtydligande inom strukturen för arbetet, vad gäller både 
ledningsgruppens och den regionala arbetsgruppens funktioner och roller. Vi har känne
dom om att ett sådant arbete pågår. 

Några påpekanden: 
I det sista stycket i Sammanfattning (2) formuleras att Kronoberg ska öka kunskapen 
om hur hälsoekonomiska beräkningar kan göras. Styrgruppen anser att detta ansvar bör 
hänföras till Region Kronoberg med hänsyn både till de resurser och den kompetens 
som finns hos samtliga aktörer. 
Förslag till formulering: Region Kronoberg ska under perioden påbörja ett arbete med 
att ta fram hälsoekonomiska beräkningar. 

I texten hänvisas till "strategi/handlingsplan för Barns och Ungas uppväxtvillkor". Ef
tersom strategi och handlingsplan är sinsemellan två olika slags dokument, där strategin 
föregår en handlingsplan, bör det fastslås om det är antingen eller. 

Vi uppfattar formuleringen i andra meningen i förordet (1), "Den ska göra det möjligt 
att kraftsamla runt folkhälsofrågorna i länet genom att förstärka länets gemensamma 
utveckling där samsyn och samhandling är nyckeln till framgång", som otydlig. Det 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

vore bra med en omformulering eller möjligen en uppdelning av textens innehåll i fler 
menmgar. 

Styrgruppen för folkhälsa 

Cecilia Cato (C) 

Magnus Carlberg (S) 

Marie Sohlberg (M) 

Jörgen Wijk, folkhälsosamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Kenneth Görtz (M) 

Carl-Henrik Henmalm (M) 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Datum: 2015-12-14 

Remiss - Förslag till länsgemensam 
folkhälsopolicy för Kronobergs län 2016-2019 

Denna folkhälsopolicy är en revidering av Länsgemensam folkhälsopolicy för 
Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015. Med anledning av revideringen har 
presidiet i Region Kronobergs folkhälsoberedning under hösten 2015 haft 
dialoger med länets samtliga kommuner om det länsgemensamma 
folkhälsoarbetet. Förutom de redan prioriterade målområdena 3 och 11 har 
målområde 1, delaktighet och inflytande i samhället, lyfts som ett särskilt 
prioriterat/viktigt område, varför detta har lagts till i revideringen. 

Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivå som 
beslutar om prioriteringar i folkhälsopolicyn och visionen En god hälsa flir alla -flir 
hållbar utveckling i Kronobergs län. 

Remissperioden pågår mellan 14 december 2015 och 31 mars 2016. Har ni 
förslag på andra prioriteringar eller omformuleringar så är det här tiden att lyfta 
dem via e-post region@kronoberg.se eller post Region Kronoberg, 351 88 Växjö. 

Michael Öberg 
Ordförande i folkhälsoberedningen Region Kronoberg 

REGION 
KRONOBERG 

Postadress Besöksadress 
Nygatan 20 

Telefon 0470-58 80 00 vx 
E-post region@kronoberg .se 

35188, Fax 
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Remiss utgåva 

2015-10-19 

Region Kronoberg 

Folkhälsa och social utveckling 

Annika Magnerot 

Förslag till länsgemensam folkhälsopolicy för 
Kronobergs län 2016-2019 En god hälsa för alla -
för hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. 

Definitioner och begrepp 

ANDTS är en förkortning för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel. 

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl 
nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att 
hälsan ska vara så bra som möjligt, den ska också vara så jämlikt fördelad som 
möjligt a anlert). 

Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för 
hela befolkningen Ganlert). 

Humankapital är människors utbildning, färdigheter, talanger samt kompetenser, 
även hälsa räknas in ibland. 

Hållbar utveckling/tillväxt är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. Hållbar utveckling beskriv utifrån tre dimensioner - social hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (Brundtlandrapporten). 

Hälsa är ett mått som säger något om människans kroppsliga och psykiska 
tillstånd. Hälsan kan vara både god och dålig Ganlert). 

Hälsofrämjande arbete innebär åtgärder som fokuserar på att stärka eller 
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att 
stärka människors möjligheter till delaktighet och tilltro till egen förmåga 
(Socialstyrelsen). 

Idebuma organisationer är en samlad benämning för en organisation som är 
fristående från den offentliga sektorn samt har allmännytta eller medlemsnytta -
inte vinstintresse - som främsta drivkraft. Exempelvis folkrörelser, stiftelser, 
trossamfund och föreningar (Regeringskansliet 2008:1). 

Ojämlik hälsa - innebär orättfärdiga skillnader som kan undvikas. Det finns inga 
biologiska eller psykologiska orsaker bakom dem. Snarare beror det på orättvisa 
skillnader i de förutsättningar vi har när vi föds, lever, arbetar och åldras. 

Förslag till länsgemensam 
folkhälsooolicv för Kronoberas län 

REGION 
KRONOBERG 
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I REGION KRONOBERG 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett verktyg som ska bidra till att uppnå 
målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar 
för hållbar regional utveckling. Ansvaret för det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet regleras enligt den statliga förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (2007: 713). 

Samhandling är när aktiviteter/insatser genomförs i riktning mot en gemensam 
målbild, men där ingen enskild aktör har eget ansvar för processen. 

Social hälsogradient innebär att det inte bara är människors absoluta livsvillkor 
som påverkar hälsan utan även de relativa livsvillkoren, det vill säga var en individ 
befinner sig i förhållande till andra. 

1 Förord 
En länsgemensam policy ska verka för att skapa förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa för hela befolkningen. Den ska göra det möjligt att kraftsamla runt 
folkhälsofrågorna i länet genom att förstärka länets gemensamma utveckling där 
samsyn och samhandling är nyckeln till framgång. En bra grund för ett 
framgångsrikt folkhälsoarbete är samhandling mellan offentlig sektor, ideella 
krafter och den enskilda människan. 

Denna folkhälsopolicy är en revidering av Länsgemensam Jolkhälsopoliry far Kronobergs 
län med prioriteringar 2012-2015. Med anledning av revideringen har presidiet i 
Region Kronobergs folkhälsoberedning under hösten 2015 haft dialoger med 
länets samtliga kommuner om det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Förutom de 
redan prioriterade målområdena 3 och 11, har målområde 1, delaktighet och 
itif!Jtande i samhdllet, lyfts som ett särskilt prioriterat/viktigt område, varför detta 
har lagts till i revideringen. 

2 Sammanfattning 
Med stöd av denna länsgemensamma folkhälsopolicyn ska länets kommuner, 
Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg kraftsamla kring 
folkhälsofrågorna i länet och verka för att skapa förutsättningar för god och 
jämlik hälsa för hela befolkningen. Folkhälsopolicyn ska öka möjligheten till 
samhandling runt hur målen i den regionala utvecklingsstrategin - Gröna 
Kronoberg 2025, ska uppnås. 

Intentionen i policyn är att aktörerna ska inkludera hälsa i alla politikområden, 
involvera såväl hälso- och sjukvården som sektorer utanför hälsosektorn och 
utifrån de prioriterade målområdena; 1. Delaktighet och inflytande i samhället; 3. 
Barns och ungas uppväxtvillkor; 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 
(ANTDS), arbeta hälsofrämjande och förebyggande i de arenor där människor 
samlas och nås av insatser. 

Varje aktör ska fortsätta arbeta med Länsgemensam handlingsplan/ strategi för 
barns och ungas uppväxtvillkor 2015-2018 och Regional handlingsplan Alkohol, 
narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2013-2016 i Kronobergs län. För 
nytillkomna prioriteringen; målområde 1, kan lokala handlingsplaner tas fram som 
ett stöd för det lokala arbetet. Vid behov kan även regionala planer tas fram. 

Sida 2 av 11 

468



I REGION KRONOBERG 

Kronoberg ska också öka kunskapen om hur hälsoekonomiska beräkningar kan 
göras. Ojämlik hälsa medför stora kostnader för samhället, både i form av 
förlorade levnadsår, direkta kostnader för exempelvis hälso- och sjukvården, 
sjukersättning samt direkta kostnader som produktionsbortfall. En viktig del för 
att kunna minska den ojämlika hälsan är att öka kunskapen om hur dessa 
beräkningar kan göras. 

3 Hälsa på lika villkor 
Hälsa är ett mångfacetterat begrepp och handlar inte bara om frånvaro av 
sjukdom. Hälsa ses inte ett mål i sig, utan som en resurs i den dagliga tillvaron och 
ett medel för att nå social, ekonomisk och personlig utveckling. I begreppet ligger 
sådant som rör miljön, livskvalitet, relationer, förmåga att hantera livets 
svårigheter, kunna förverkliga sina livsmål och ha möjlighet till meningsfull 
sysselsättning. Upplever man livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt, det 
vill säga har en känsla av sammanhang, så har man större möjlighet att påverka sin 
situation och välja hälsosamma levnadsvanor. Detta gäller till exempel mat- och 
motionsvanor och bruk av tobak och alkohol. 

Den svenska folkhälsopolitiken har sedan 2003 ett övergripande mål - att skapa 
samhälleliga flirtttsättningar flir en god hälsa på lika villkor fa'r hela befolkningen. En god 
folkhälsa handlar både om att hälsan ska vara så bra som möjligt men också om 
hur hälsan fördelar sig bland befolkningen eller grupper i befolkningen, 
exempelvis barn och unga. Detta innebär att alla ska kunna uppnå bästa möjliga 
psykiska och fysiska hälsa oavsett ålder, kön, bostadsort, etnisk eller religiös 
tillhörighet, språk, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning samt 
funktionshinder. 

Det finns många faktorer som påverkar den enskildes hälsa och ohälsa (figur 1). 
Det handlar dels om övergripande strukturella faktorer, dels om individuella, men 
även om socioekonomisk situation, levnadsvanor, sociala och psykologiska 
aspekter. Faktorerna påverkar varandra och det är viktigt att se till samspelet 
mellan de olika nivåerna. De samhälleliga förutsättningarna (orange område) är 
ofta avgörande för de individuella bestämningsfaktorerna (grått område). Det 
grundläggande förhållningssättet för att skapa ett jämlikhetsperspektiv är att 
samhällsinsatser behöver fördelas i förhållande till behoven (proportionell 
universalism) samt en människosyn som utgår ifrån allas lika värde. 

P1upc11tlonoll univcr,ali~1 fi.ilnnl:.kosyn 

Figur 1. Östgötamodellen för jämlik hälsa - en modell för samspelet 
mellan individ, miljö och samhälle. 
Hämtad från Östgötakommissionen för folkhälsa - slutrapport, 2014. 
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Då utgångspunkten är att är att människors hälsa i första hand bestäms av 
samhälleliga förutsättningar, som till exempel tillgång till grundläggande välfärd, 
blir det viktigt att basera länets insatser genom att påverka de bakomliggande 
faktorerna för hälsa och att arbeta tvärsektoriellt. I arbetet är det viktigt att 
inkludera hälsa i alla politikområden som påverkar folkhälsan och att involvera 
såväl hälso- och sjukvården som sektorer utanför hälsosektorn, exempelvis 
utbildning, integration, socialtjänst, arbetsmarknad, kultur och fritid, 
samhällsplanering och kollektivtrafik. 

4 Hälsoutvecklingen i Kronobergs län 
För den vuxna befolkningen har hälsoutvecklingen i Kronobergs län generellt sett 
varit god de senaste 10 åren. Allt fler upplever att de har en god eller mycket god 
hälsa och ett gott välbefinnande. Trots en god hälsoutveckling finns det flera 
utmaningar för folkhälsoarbetet i länet. Det förekommer skillnader i hälsa mellan 
olika grupper i befolkningen. Män och kvinnor med en förgymnasial utbildning 
har en sämre självskattad hälsa än de med en gymnasial utbildning, som i sin tur 
har en sämre självskattad hälsa än de med en eftergymnasial utbildning. Denna 
sociala hälsogradient är tydlig för flera hälsomått och oftare mer framträdande för 
kvinnor än män (HLV K:Xonobergs län 2014). I arbetet för en jämlik hälsa i 
Kronobergs län är det viktigt att belysa och arbeta för att minska dessa skillnader 
mellan olika grupper i befolkningen. 

Uppgifter från enkätundersökningen Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor 
!i Kronobergs län kom2letteras 

5 God hälsa är avgörande för hållbar utveckling 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och social hållbarhet (figur 2.). Dimensionerna är ömsesidigt beroende 
av varandra och en hållbar utveckling förutsätter en balans mellan dessa. 
Folkhälsa beskriv ofta som en del av social hållbarhet. Hälsans 
bestämningsfaktorer finns dock inom alla tre dimensionerna. 

Figur 2. De tre dimensionerna för hållbar utveckling. 
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De senaste åren har kopplingen mellan ekonomi och hälsa blivit allt tydligare 
(figur 3) . Om ett land, region eller kommun har en god folkhälsa bidrar det till en 
hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Sambanden är starka mellan ohälsa och 
svag lokal ekonomi. En god hälsa i befolkningen ökar humankapitalet och är 
därför viktigt för en regional och lokal kompetensförsörjning (Socialstyrelsen S.F., 
2014; Östgötakommissionen 2014). 

Livsstilar 
Produktivitet 

Utbildning Hälsa Arbetskraftsti llgång 

Socioekonomi -' .. 
Utbildning 

... 

Kapita lbildning 

: Sjukvård 

Välfärdssystem 

Samhällsstruktur 

l 
Ekonomisk tillväxt 

Figur 3. Relationsdiagram över hur hälsa kan påverka ekonomisk tillväxt. 
Källa: Hälsoekonomi och folkhälsoarbete, SKL, 2011. 

Hälsoekonomiska beräkningar har visat att ojämlik hälsa medför stora kostnader 
för samhället, både i form av förlorade levnadsår, direkta kostnader för till 
exempel hälso- och sjukvården, sjukersättning samt indirekta kostnader som 
produktionsbortfall (Västra Götalandsregionen 2011, Sirona Health Solutions 
2015). En viktig del för att minska den ojämlika hälsan är att öka kunskapen om 
hur ekonomiska beräkningar kan göras. Tidiga och förebyggande insatser innebär 
en direkt men kortsiktig kostnad medan det genererar vinst över tid (figur 4). 
Därför behövs ett långsiktigt perspektiv när kostnader för folkhälsoarbetet 
värderas. 

Kostnad 

Vinst 

Figur 4. Kostnadspuckel och vinster i ett långsiktigt perspektiv 
på hälsoinvesteringar. Hämtad från Framtidens folkhälsa - allas 
ansvar. En kortversion av Folkhälsopolitisk rapport 2010, FHI. 
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6 Regional utvecklingsstrategi 
Att arbeta för en jämlik hälsa är ett prioriterat område i den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) - Griina Kronoberg 2025. En av de centrala utmaningar 
som lyfts är skillnader i delaktighet och hälsa. En god och jämlikt fördelad hälsa är 
centralt och en förutsättning för en hållbar utveckling då den är ett resultat av ett 
samhälles sociala, ekonomiska och ekologiska utveckling. En viktig målgrupp i det 
regionala utvecklingsarbetet är de barn och unga som lever i länet. 

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är en understrategi till RUS. 
Folkhälsopolicyn syftar därmed till att vara ett stöd för att nå den övergripande 
målbilden - Vi växer i öppna och hållbara livsmi/jö"er med fö°n'!Jelseflirmåga. Då strategin 
sträcker sig till 2025 ska understrategierna i ett mer kortsiktigt perspektiv belysa 
prioriteringar och insatser som är särskilt viktiga inom respektive 
utvecklingsområde, samt öka möjligheten till samverkan och samhandling runt 
hur målen i RUS ska uppnås. Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för 
Region Kronoberg och vägledande för andra regionala aktörer. 

7 Länsgemensam folkhälsopolicy 
Den nationella folkhälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den 
länsgemensamma visionen - En god hälsa jö"r alla! Fö"r hållbar utveckling och tillväxt i 
Kronobergs län. Samtliga 11 nationella målområden ligger som grund för det 
länsgemensamma arbetet: 

1 Delaktighet och inflytande i samhället 
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 

Folkhälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen och den nationella strategin 
för att stärka barnets rättigheter i Sverige som antogs juni 2010. 

I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för I<:ronobergs län 2012-2015 valdes 
målområde 3 och 11 som särskilt prioriterade områden. För perioden 2016-2019 
kommer dessa målområden fortsättningsvis att vara prioriterade för det 
länsgemensamma folkhälsoarbetet. Vidare lyfts även målområde 1 som ett särskilt 
viktigt område och aktörerna uppmuntras till att lyfta området i det lokala arbetet. 
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7.1 Prioriteringar 2016-2019 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 

Rätten till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett 
kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Delaktighet och inflytande är 
viktiga faktorer för hälsan, både i ett övergripande perspektiv och i vardagen. 

För att uppnå en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen ska Kronoberg 
lägga särskild vikt vid att stärka förmågan och möjligheten till social och 
kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, 
ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. 

En viktig del i arbetet mot utanförskap och ohälsa är också att invånarna 
känner tillit till andra människor samt har förtroende för samhället, dess politik 
och myndigheter. Kronoberg ska sträva mot att öka demokratisk delaktighet. 

En stor del av det arbete som är kopplat till målområde 1 handlar om lokala 
insatser. Lokala handlingsplaner kan därför tas fram som ett stöd för det lokala 
arbetet. Vid behov kan även regionala planer tas fram. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 

Målområde 11: ANDT 

I Kronoberg växer alla upp och 
lever utan risk att skadas på grund 
av sitt eget eller andras bruk av 
alkohol, narkotika, dopningsmedel 
eller överdrivet spelande. Genom 
en god samverkan mellan länets 
aktörer finns trygga och drogfria 
miljöer för alla länsinvånare. 

I Kronoberg satsar vi på barn för födseln och ger varje barn 
möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar. Alla 
barn och unga 
• är delaktiga i frågor som berör dem, 

• har tillgång till trygga vuxna och en förskola av god kvalitet, 

• har en trygg skolgång, går ut grundskolan med godkända betyg 
och har möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning, 

• har möjlighet till fortsatta studier, arbete eller annan 
meningsfull sysselsättning efter avslutad skolgång, 

• har tillgång till en positiv fritid och goda miljöer, 
• har möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande, 

• har tillgång till en god och lättillgänglig vård, 
• som riskerar ohälsa eller befinner sig i riskmiljöer 

uppmärksammas i ett tidigt skede och får den hjälp och det 
stöd som behövs. 

Till målområde 3 och 11 har regionala handlingsplaner/ strategier tagits fram: 
Länsgemensam handlingsplan/ strategi flir barns och ungas uppväxtvillkor 2015-2018 och 
&gional handlingsplan Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2013-2016 
Kronober;gs län. Den regionala handlingsplanen bygger på den nationella strategin 
för ANDT-politiken. De regionala handlingsplanerna ska följas av lokala 
handlings planer. 

Arbetet kring spel (ANDTS) är i Kronobergs län inriktat på ett förebyggande 
arbete med digitala verktyg. Då barn och unga och deras föräldrar är den främsta 
målgruppen är den framtagna handlingsplanen - Länsgemensam handlingsplan flir 
användning av digitala verk!yg 2015-2018 i Kronober;gs län - en del av den övergripande 
handlingsplanen/ strategin för barns och ungas uppväxtvillkor. 
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8 Arenor för det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet 

I folkhälsoarbetet är det vanligt att utgå ifrån de arenor där människor samlas och 
kan nås av insatser och åtgärder. I samverkan och utifrån de prioriterade målen 
ska länets aktörer arbeta hälsofrämjande och förbyggande kring hemmet, 
förskolan och skolan, arbetsplatsen, fritid och föreningsliv, hälso- och sjukvården 
och det offentliga rummet. 

Hemmet 
Hemmet ska vara en trygg plats för hela familjen. Vårdnadshavaren har ett 
huvudansvar för barns och ungas hälsa och är viktiga förebilder liksom andra 
vuxna. Samhället ska ge stöd och stärka föräldraskapet i samråd med föräldrarna. 

Förskolan och skolan 
En god skolgång är en av de starkaste skyddsfaktorerna för hälsa. Sambanden 
mellan bristfälliga skolresultat och utanförskap, psykisk ohälsa och missbruk är 
tydliga 1. Förskolan och skolan ger en möjlighet att nå alla barn och unga och även 
deras föräldrar och är därmed en bra arena för ett aktivt folkhälsoarbete. 

Arbetsplatsen 
En hälsofrämjande arbetsmiljö ökar förutsättningarna för en god hälsa. Högskolor 
och universitet är studenters arbetsplats och viktiga arenor för det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. Företagshälsovården och studenthälsan är 
betydelsefulla samarbetspartners i detta arbete. 

Fritid och föreningsliv 
Att ingå i nätverk och andra sociala sammanhang är faktorer som främjar hälsan. 
Det ska finnas alkoholfria miljöer för personer i alla åldrar. Civilsamhällets olika 
aktörer har en betydelsefull roll i detta arbete och en ökad samverkan med dessa 
är viktigt. 

Hälso- och sjukvården 
Hälso- och sjukvården ska erbjuda tillgång till en god och jämlik vård för alla. 
Personer som behöver stöd i att ändra ohälsosamma levnadsvanor ska erbjudas 
rådgivning. Dessutom ska vård och behandling erbjudas till personer med 
missbruk eller beroende. Hälso- och sjukvården ska, i ett tidigt skede, 
uppmärksamma barn och unga i som far illa eller visar tecken på ohälsa. 

Det offentliga rummet 
En trygg och säker offentlig miljö är viktig för alla åldrar. Alla ska kunna röra sig 
utan risk och rädsla på offentliga platser och kunna vistas i trafiken utan risk för 
alkohol- eller drogrelaterade skador och olyckor. Barn och unga behöver trygga 
skolvägar och lekplatser och möjlighet till att tryggt kunna ta sig hem kvällstid. Ett 
område som får allt större betydelse är internet och sociala medier. 

1 Socialstyrelsen (2010). 
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9. Aktörernas olika roller 
Det är viktigt att samhällets olika aktörer - myndigheter, näringsliv och ideburna 
organisationer - antar en helhetssyn i samverkan, både gentemot andra aktörer 
och i den egna organisationen. Vidare har alla myndigheter ett ansvar för att i 
samverkan skapa fungerande och hållbara strukturer för tidig upptäckt av 
riskindivider och för synkroniserade insatser. 

Kommunerna i Kronobergs län - har ett lagstadgat tillsynsansvar inom ett 
flertal områden och det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. 
Kommunerna har ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att 
skapa goda livsmiljöer och god kvalitet på förskola, skola och vård och omsorg är 
en del i detta arbete, men även att upptäcka individer i riskzonen för 
ohälsosamma levnadsvanor. Kommunala samordnare med ett tydligt mandat 
inom folkhälsoområdet bör finnas. Samordnarna ska kunna delta aktivt i det 
länsgemensamma folkhälsoarbetet. 

Region Kronoberg - har ett ansvar för hälso- och sjukvård samt tandvård i 
Kronobergs län. Mötet i vården ger möjligheter att tidigt upptäcka individer i 
riskzonen för ohälsosamma levnadsvanor, motivera till förändrade levnadsvanor, 
identifiera och ge stöd till sårbara grupper samt erbjuda behandling. Region 
Kronoberg har en samordnande funktion för länets folkhälsofrågor. Region 
Kronoberg kartlägger och analyserar hälsoläget i länet samt verkar för 
kunskapsspridning inom området. Bland övriga ansvarsområden 
finns kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, miljö
och klimatfrågor, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, 
internationella frågor och kultur. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län - har i uppdrag att se till att de nationella 
politiska målen för samhällets insatser mot ANDT uppnås. Länsstyrelsen har 
också ett tillsynsansvar över kommunerna enligt allmhol- och tobakslagen samt 
möjlighet att erbjuda utbildning och stöd till samarbetspartners i det förebyggande 
arbetet. 

Näringsliv, polisen, universitet och ideburna organisationer - kompletterar 
det länsgemensamt folkhälsoarbete. Samverkan och samhandling ska utvecklas 
och förstärkas i samråd med berörda aktörer. Förslag på detta ska belysas i 
arbetsordningen. 

10. Politisk styrning 
Folkhälsopolitiska ställningstaganden skapar förutsättningar och möjligheter för 
en positiv hälsoutveckling i befolkningen och kan utjämna skillnader i hälsa. 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige är den politiska beslutsnivån som 
beslutar om prioriteringar i folkhälsopolicyn och visionen En god hälsa far alla -far 
hållbar utveckling i Kronobergs län. 

Folkhälsoberedningen är underställd regionstyrelsen. Region I<:ronoberg har en 
samordnande funktion i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Arbetet måste 
dock ske i nära samverkan med kommuner, andra myndigheter och ideburna 
organisationer för att bli framgångsrikt. Folkhälsoberedningen ska därför 
samverka med kommuner och andra aktörer i länsgemensamma folkhälsofrågor. 
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11. Struktur för länsgemensamt folkhälsoarbete 
Det strategiska arbetet på regional nivå ska ha en tydlig struktur för att bli 
effektivt. Arbetet föregås av en arbetsordning som beskriver varje aktörs roll och 
ansvar. Denna arbetsordning beslutas av länets kommunchefer, regiondirektör, 
områdespolischef och länsråd, som bildar en ledningsgrupp för det regionala 
folkhälsoarbetet. 

Till det regionala arbetet knyts en länsövergripande arbetsgrupp av kommunala 
folkhälsosamordnare eller motsvarande, berörd personal inom Länsstyrelsen och 
inom Region Kronoberg. Arbetsgruppen är ett forum för erfarenhetsutbyte, men 
kan också arbeta fram förslag på gemensamma handlingsplaner, 
utvecklingsarbeten och riktlinjer för follmälsoarbetet. Arbetsgruppen ansvarar för 
att omsätta beslutade handlingsplaner/ strategier till lokala aktiviteter. För frågor 
som rör den regionala handlingsplanen ANDT finns det också en samrådsgrupp, 
Livsstil Kronoberg, som består av representanter från regionala nätverk, både 
inom offentliga och ideburna organisationer. 

12. Uppföljning och revidering av policyn 
Folkhälsoberedningen i Region Kronoberg ansvarar för att i samverkan med 
länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län, följa upp och revidera den 
länsgemensamma folkhälsopolicyn. Detta ska ske under 2019. 

Uppföljning och utvärdering av länsgemensamma handlingsplaner ska ske årligen. 
Varje aktör ansvarar för en regelbunden uppföljning och utvärdering av lokala 
handlingsplaner. 
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~Tingsryds 
\:.!) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 71 

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden gällande förslag på 
Demokratidagen, Dackeskolan 
Dm 2016/67 092 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett 
antal förslag på åtgärder i det vinnande förslagets anda. 

Beskrivning av ärendet 

I slutet på höstterminen 2015 genomfördes en temavecka kring påverkan på 
Dackeskolan som avslutades med en demokratidag den 3 december. Som en 
del av denna temavecka tog några elever fram förslag på saker som skulle 
göra kommunen mer attraktiv. Eleverna fick presentera sina förslag inför en 
jury bestående av förtroendevalda som fick utse en vinnare som 
tillkännagavs på demokratidagen. De som utgjorde juryn var Mikael 
Jeansson (S), Kenneth Görtz (M) och Magnus Carlberg (S). Det vinnande 
bidraget var: Riv Rökberget av Emil Neikter. 

Motiveringen löd: En ide med inte bara fokus på hälsa utan även förbättrade 
skolresultat, förvandlande av utemiljö och minskad energiförbrukning. En 
presentation som väckte juryns nyfikenhet om ett berg mitt i centrala 
Tingsryd. Detta gjorde att vårt val föll på iden: Riv Rökberget av Emil 
Neikter. 

Demokratidagen syftar bland annat på att ge unga medborgare kunskap om 
sina möjligheter att påverka. Då finns det ett ansvar på oss att också 
undersöka möjligheten att i någon form verkställa det förslag som vi 
förtroendevalda ansåg vara en god ide. Därför föreslås att kommunstyrelsen 
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se om man kan ta fram förslag 
på åtgärder i förslagets anda. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 2016-02-21 
Rik Rökberget, förslag från deltagare i idetävling vid Demokratidagen, 
Dackeskolan 

I Otdragsbestyrkande 
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-Tingsryds 
•kommun 

Socialförvaltningen 

Magnus Carlberg (S) 
Ordförande Socialnämnden 

073-506 44 95 
Magnus.Carlberg@tingsryd.se 

Vinnare Demokratidagen - Riv Rökberget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åt
gärder i det vinnande förslagets anda samt förslag på finansiering. 

Bakgrund 
I slutet på hästterminen 2015 genomfördes en temavecka kring påverkan på Dackesko
lan som avslutades med en demokratidag den 3 december. Som en del av denna tema
vecka tog några elever fram förslag på saker som skulle göra kommunen mer attraktiv. 
Elevema fick presentera sina förslag inför en jury bestående av förtroendevalda som 
fick utse en vinnare som tillkännagavs på demolaatidagen. De som utgjorde juryn var 
Mikael Jeansson (S), Kenneth Görtz (M) och Magnus Carlberg (S). Det vinnande bidra
get var: Riv Räkberget av Emil Neikter. 

Moteveringen löd: En ide med inte bara fokus på hälsa utan även förbättrade skolresul
tat, förvandlande av utemiljö och minskad energiförbrukning. En presentation som 
väckte juryns nyfikenhet om ett berg mitt i centrala Tingsryd. Detta gjorde att vårt val 
föll på iden: Riv Rökberget av Emil Neikter. 

Demokratidagen syftar bland annat på att ge unga medborgare kunskap om sina möjlig
heter att påverka. Då finns det ett ansvar på oss att också undersöka möjligheten att i 
någon form verkställa det förslag som vi förtroendevalda ansåg vara en god ide. Därför 
föreslås att kommunstyrelsen ger samhälls byggnadsnämnden i uppdrag att se om man 
kan ta fram förslag på åtgärder i förslagets anda. 

Skickas till 
Emil N eikter 

Magnus Carlberg 
Ordförande socialnämnden 
Ledamot styrgruppen för folkhälsa 
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Syfte 
Att få eleverna att vara ute mer. 

Att hitta på någon roligt men kan göra på rasten. 

Att förendra något sunkigt till något som eleverna 
använder. 

• Försvårar rökningen. 

• 
<-' 
A 
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Motivering 
• Det finns ett stort intresse från elevernas sida. 

0 Ett gemensamt projekt som sammansvettsar. 

0 Bättre miljö för framtidens elever. 

• Bättre hälsa, försvårar rökning. 

• Hur kan man vara stolt som skola med ett "rökberg"? 

• Bostäderna runt gynnas av den trevliga omgivningen. 

• 
<"".I 

"" 
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Fördelar 
Försvårar rökning 

Bättre betyg 

Mötesplats 

Frisk luft 

Varmare i klassrummen 

Sparar energi 

Man gör en bättre plats 

Den ska vara till för alla 

Nackdelar 
• Träd förstörs 

Sten i vägen 

• 
N 
~ 
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Remissvar gällande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 72 

Remissvar gällande Regional handlingsplan för 
klimatanpassning 
Dnr 2016/18 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt eget 
och översänder det till länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

En remiss från länsstyrelsens miljö- och naturförvaltning har inkommit till 
Tingsryds kommun. Samhällsbyggnadsnämnden har avgivit förslag till 
remissvar. 

Beslutsunderlag 

Remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 28, 2016-02-23 
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~lingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (31) 

2016-02-,23 

Justerare 

C.H-H, 

§ 28 Dnr: 2016 0039 429 

Kommunstyrelsens remiss 2016-01-19, Regional handlingsplan 
för ldimatanpassning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot Länsstyrelsens förslag 
till ny handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län. 

2. Samhällsbyggnadsnänmden vill dock trycka på att ldimatanpassning är en 
kommunövergripande fråga och att även om handläggning och beredning av 
klimatfrågor görs av tjänstemän på Samhälls byggnadsförvaltningen, är det 
Kom1mmstyrelsen som skall vara beslutande och drivande i 
kommunövergripande strategier och ldimatfrågor. 

Bakgrund 

En remiss från Länsstyrelsens miljö- och naturförvaltning inkom för yttrande 
till Samhällsbyggnadsnämnden:frånKommunstyrelsen2016-0l-20. 

Det är tydligt bevisat att jordens medeltemperatm ökar på grund av utsläpp av 
växthusgaser, och det går snabbare än vi tidigare beräknat. De troliga 
effekterna för Kronobergs län ädler och kraftigare värmeböljor på sommaren, 
mindre nederbörd sommartid totalt sett och mer nederbörd i form av 1·egn på 
vintern. Risken för kraftiga skyfall ökar och effekter påråvatten till 
dricksvattenförsörjning, problem med översvämningar och dagvattenhantering 
och annan infrastrnktur är överhängande. 

Remissen avser en ny handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län och 
behandlar :frågeställningen varför vi behöver ldimatanpassning i länet och vilka 
åtgärder olika aktörer bör göra. Åtgärderna är indelade i tre olika nivåer, lokalt, 
regionalt och nationellt och för varje åtgärd finns listat vilken aktör som bär 
huvudansvaret för att åtgärden genomförs ochiniteras. 

Anpassningen skall ske i fysiska, ekologiska och sociala system och innebär 
förändringar i processer, uppfattningar om klimatrisker, rutiner och funktioner. 
Syftet med klimatanpassning är att vara förberedd på och minska negativa 
förväntade effekter på samhället, men också att ta tillvara nya möjligheter som 
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uppstår till följd av ldimatförändringar. Genom att genomföra 
klimatanpassningsåtgärder i tid och ha frågoma med sig i all fysisk planering 
minskar samhällets sårbarhet och framtida kostnader kan minskas. 

Strategiska åtgärder i planen på lokal nivå 

Länsstyrelsen tar upp ett antal punkter i handlingplanen som berör 
kommunema i länet dierkt, och förutsätter konkreta åtgärder och satsningar i 
kommunerna. Dessa listas i remissen tillsammans med bakgrund i respektive 
kapitel och sammanfattas nedan: 

• Alla kommuner bör ta ett aktivt beslut om hur anpassning till ett 
förändrat klimat skall genomföras i kommunen, antingen genom 
integrering i befintliga planer eller genom en klimatanpassningsplan. 

• Kommunema gål.· med i the Covenant och May01's for Climate och 
Energy. 

• Kommunerna anpassar detaljplanering till ökad risk för skyfall, ökad 
nederbörd på vintern, samt andra ldimateffekter vid behov. 

• Integrera klimatanpassning i de kommunala risk- och 
sårbarhetsanalysema. 

• Kommunerna ökar användningen av mångfönktionella ytor i tätorterna 
för att hantera klimateffekter och främja människors hälsa samt gynna 
biologisk mångfald. 

• Kommunerna tar fra;m heltäckande VA-planer där det ingår 
dricksvattenförsö1jningsplan. 

• Kommunerna använder öppna dagvattenlösningar och multifunktionella 
ytor så långt som möjligt vid nyexploateringar och vid åtgärder i 
befintligt dagvattensystem. 

• Alla kommuner bör se över de markavvattningsföretag som de är 
delaktiga i eller som de släpper vatten till, samt om behov finns, avveclda 
eller ompröva markavvattningsföretagen. 

• Kommunerna skapar vattenskyddsområden för idag oskyddade 
dricksvattentäckter för att motverka ökande föroreningsrisker i ett 
förändrat ldimat. Koppling till åtgärd 34 och 35 i vattenmyndigheternas 
åtgärdspro gram 2009-2015. 

• Kommunerna tillser att vattenverken klarar av att rena dricksvatten mot 
ökande föroreningsnivåer och mila:oorganismer. 

• Kommunerna tillgodoser att vattemeningsverk har tillräcklig kapacitet 
för att lda:ra av att rena större vattenmängder utan att öka utsläpp av 
föroreningar. 

~ 
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• Vid nybyggnad av äldreboenden och förskolor anpassas de till framtida 
ldimateffekte1· genom innovativa klimatlösningar som även gör 
byggnadema till lågenergihus. 

• Anordna infonnationsträffar och utbildning till berörd personal inom 
vård, omsorg och skola om vilka åtgärder som ska vidtas vid t ex 
värmeböljor och sjukdomsutbrott relaterade till extremväder. 

Olika vägar att gå 

Länsstyrelsens nya förslag på handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs 
län ställer stora hav på kommunen som aktiv aktör. 

Kommunen befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge och behöver prioritera 
vilka frågor man vill arbeta med. Att prioritera ldimat:frågan kostar både 
arbetstid och investeringar nu. Att i nuläget låta bli att prioritera ldimatfrågoma 
ger med största säkerhet ökade kostnader för åtgärder framöver; Att långsiktigt 
arbeta med strategiska åtgärder och planera för dessa skapar goda ekonomiska 
förutsättning för viktiga samhällsfunktioner. 

Om man från politisk håll har för avsikt att arbeta med ldimatfrågan i nuläget, 
krävs det både ekonomiska medel och politisk vilja att göra det för att arbetet 
skall få önskat resultat. Det är också en fråga om vilken förvaltning och 
kommunal budget som skall stå för kostnaderna och aktivt driva frågan om 
strategiskt ldimatarbete. 

Det praktiska arbetet med klimatanpassning vad avser VA, infrastmktur och 
fysisk planering ligger till stor del på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Men 
även socialförvaltningen med vård och omsorg, kommunalt risk- och 
sårbarhetsarbete, TEAB och de kommunala fastighets bolagen berörs mycket av 
ett förändrat ldimat och de beslut som fattas i kommunen. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Meddelande 
Datum Ärendenummer 

2016-01-15 424-6188-15 

Enligt sändlista 

Remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Kronobergs län 

Länsstyrelsen fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram en regional 
handlingsplan för klimatanpassning. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
har under 2015 arbetet tillsammans med länets kommuner och andra 
regionala aktörer för att ta fram en LIFE-ansökan till EU där syftet med 
ansökan är att få medel till att genomföra länets regionala 
handlingsplaner för klimatanpassning och energi-och klimat. I detta 
arbete har det framkommit ett antal nya åtgärder varav Länsstyrelsen 
beslutade om att uppdatera handlingsplanen för klimatanpassning så 
att det bättre överensstämmer med LIFE-ansökan. 

Handlingsplanens syfte 

Handlingsplanens syfte är att vara en vägledning för det fortsatta 
lokala och regionala klimatanpassningsarbetet i länet. 

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de 
klimatförändringar vi redan märker av idag och som vi inte kan 
förhindra i framtiden. 

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska 
klimatförändringar, genom framförallt utsläppsminskningar. 
För att hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. 
Även om dessa nödvändiga utsläppsminskningar kommer till stånd 
kan vi inte helt förhindra klimatförändringar. 

Klimatanpassning till de klimatförändringar som inte längre kan 
undvikas är dock ett nödvändigt komplement till arbetet med 
minskade utsläpp. 

Åtgärdsförslagen i den gamla handlingsplanen togs fram genom 
frågeformulär och besök hos kommunerna i länet, samt avstämning 

1 (3) 

Postadress Gatuadress Telefon 

351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 37 000 
E-post 

erika.gulich@lansstyrelsen.se 
Webbplats 

www.lansstyrelsen.se/kronoberg 
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med intern referensgrupp på Länsstyrelsen. I den uppdaterade 
handlingsplanen finns förslag på åtgärder baserade på inskickade 
åtgärdsförslag till LIFE-ansökan samt förslag som uppkom under 
workshoparna i samband med Geodomen-turnen 2015. Detta har 
sedan behandlats och analyserats tillsammans med SMHI:s regionala 
klimatanalys för Kronoberg som resulterat i uppdaterade texter och 
åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslagen som ska ingå i handlingsplanen skickas nu ut på 
remiss mellan den 15 januari till den 11 mars 2016. 

Utifrån inkomna synpunkter kommer åtgärderna bearbetas och en 
handlingsplan tas fram som sedan beslutas av Länsstyrelsen. 

Vad tycker ni om förslagen? 

Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagna åtgärder och 
förslag till ansvariga aktörer. Då åtgärdsförslagen främst vänder sig 
länets kommuner1 samt övriga utpekade aktörer kommer svaren från 
dessa att beaktas med grundligt än från övriga aktörer. Dock tas 
synpunkter och förslag tacksamt emot. 

Länsstyrelsen önskar synpunkter på följande: 

1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram som inte 
inkluderas av befintliga? Förslagen ska i så fall vara konkreta1 

utförligt formulerade och beskrivna i enlighet med 
remissförslagen. 

2. Är de åtgärder som ni förväntas genomföra eller medverka i 
relevanta och bra formulerade för er verksamhet? 

3. Finns det invändningar mot någon åtgärd? 

Svar önskas digitalt i Word-format senast 11 mars 2016 med e-post till 
klimatanpassning.kronoberg@lansstyrelsen.se 
Märk svaret med ärendenummer 424-6188-15 

2 (3) 
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Mer information lämnas av 
Max van Meeningen, Klimatanpassningssamordnare 
010-2237490 
klimatanpassning.kronoberg@lansstyrelsen.se 

Erika Gulich 
Klimatanpassningssamordnare 
klimatanpassning.kronoberg@lansstyrelsen.se 

Per-Anders Persson 
Funktionsledare Miljö&N aturförvaltning 

Bilagor 
1. Regional handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län, 
2. Sändlista 
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FÖRORD 

En av de största utmaningar som vår planet står inför är den ökande växthuseffekten och den 

påverkan som detta har på vårt klimat. Dessa klimatförändringar är inte något abstrakt som 

kommer ske i framtiden. De är redan här, och därför måste vi agera nu! 

Vi måste börja anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som vi redan ser, men även ta 

höjd för kommande klimatförändringar. Genom medveten planering och samhällsbyggnad kan vi 
inte bara minska riskerna utan också ta tillvara möjligheterna för att utveckla ett långsiktigt och 

robust samhälle. 

Målet för Regional handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län är att länets kommuner 

och regionala aktörer ska se detta dokument som en hjälp och vägledning i sitt fortsatta arbete 

med klimatanpassning. Ingen aktör klarar detta på egen hand, utan länsstyrelsens strävan med 

klimatanpassningsarbetet är att alla aktörer som berörs, direkt eller indirekt, påbörjar ett 

strukturerat och konkret anpassningsarbete där samverkan sker tvärsektoriellt. 

I 

Kristina Alser 

Landshövding i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

December 2015 
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Inledning 

Länsstyrelserna arbetar sedan 2009 med att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. 

2013 utökades länsstyrelsernas arbete med det regionala klimatanpassningsarbetet. I 

länsstyrelsernas reglerings brev år 2013, uppdrag 39 stod följande: 

''Länssryrelserna ska sammanställa, redovisa och gå"ra jämflirelser av det klimatanpassningsarbete som sker på 

komm11nal nivå. Utgångsp11nkt flir arbetet bör vara bedå1nningar om sårbarhet fa"r klimaifo"rändringar och behov 

av klimatanpassning. Llnssryrelserna ska sedan efter samråd med berå"rda akto"rer 11tarbeta regionala 

handlingsplaner fa"r klimatanpassning till vägledningfa"r det fortsatta lokala och regionala 

klimatanpassnings arbetet. Uppdraget ska de/rapporteras senast den 1 oktober 2013 samt sl11trapporteras till 

Regeringskansliet (M.il;ö'departementet) senast den 30 j11ni 2014." 

I mars 2013 tog Länsstyrelsen i Kronobergs län därför initiativ till kommunbesök. Syftet med 

kommunbesöken var att tillsammans med länets kommuner genomföra en sammanställning av 

klimatanpassningsarbetet som sker på kommunal nivå, samt att hitta brister och åtgärder i arbetet 

med klimatanpassning som då kunde ligga till grund för den regionala handlingsplanen. Även 

andra regionala aktörer har fått frågan hur de arbetar med klimatanpassning i sina verksamheter 

samt lämnat synpunkter på behov och åtgärder för det fortsatta klimatanpassningsarbetet. 

Under 2015 genomförde Länsstyrelsen en klimatturne i länet samt att en LIFE-ansökan inom 

klimatanpassning och utsläpps begränsning skickades in till EU, för att i Kronoberg ta ett samlat 

grepp om klimatfrågan och realisera visionen E uropas grönaste region. För att ta tillvara på de 

erfarenheterna från turnen samt de åtgärdsförslag från regionala aktörer som kom in till ansökan 

uppdaterades handlingsplanen för klimatanpassning med konkreta underlag. Även SMHI:s nya 

regionala klimatanalys ligger till grund för uppdateringen av denna handlingsplan. (Länk till 

Kronobergs regionala klimatanalys: 

http: //www.smhi.se/polopoly fs/ 1. 9 5716! /Menu/general/ extGroup /attachmentColHold/main 

Co11/file/Framtidsklimat i Kronobergs 1%C3%A4n Klimatologi nr 27.pdf) . 

Det har inte gjorts någon ekonomisk analys av de åtgärder som föreslås i denna handlingsplan. 

Länsstyrelsen har satt upp följande mål i handlingsplanen för att vägleda det regionala och lokala 

arbetet med klimatanpassning: 
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Övergripande mål fiir klimatanpassning av Kronoberg 

• Kronoberg utvecklas till ett robust län som står emot 
klimatförändringar och tar tillvara på nya möjligheter. 

De/mål 

• Kommunerna har en god kunskapsbild av sina klimatrelaterade risker 
och handlingsalternativ för åtgärder. 

• Ansvaret för anpassning till förändrat klimat är tydligt fördelat på 
berörda samhällsaktörer för klimatrelaterade problem som berör flera 
parter. 

• Klimatanpassningsarbetet i länet följs upp regelbundet så att det finns 
en tydlig bild av hur arbetet med klimatanpassning går i länet samt 
dess effekter. 

Målet med den regionala handlingsplanen är att länets kommuner och regionala aktörer ska se det 

som en hjälp och vägledning i sitt fortsatta arbete med klimatanpassning. Tanken är att ge en 

tydlig bild av länets utmaningar och föreslå åtgärder som förslag på lösningar. Det ska också ses 

som en vägledning för att aktivt möta klimatförändringar, det vill säga minska sårbarheter och ta 

tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de utmaningar som länet står inför vad gäller 

klimatanpassning samt förslag på åtgärder för att kunna möta klimatutmaningarna och skapa ett 

robustare samhälle. Problembeskrivningarna i den regionala handlingsplanen för 

klimatanpassning kompletteras av den mer fullständiga bilden som finns på 

Klimatanpassningsportalen (Länk till klimatanpassningsportalen: 

http://www.klimatanpassning.se/ . 

Då vi redan i dag ser effekter av klimatförändringar så måste vi påbörja arbetet med 

klimatanpassning omedelbart. Föreslagna åtgärderna är uppdelade i de tre nivåerna lokalt 

regionalt samt nationellt. 

För varje åtgärd finns även listat vilken aktör som bär huvudansvaret för att åtgärden initieras och 

genomförs. För flertalet av åtgärderna behövs dock tillförsel av resurser för att de ska kunna 

initieras och genomföras. Åtgärderna i handlingsplanen ska ses som dynamiska och möjliga att 

revidera allt eftersom åtgärderna genomförs, nya åtgärder identifieras samt om resurser uteblir 

eller tilldelas. I samband med åtgärd nummer tre, att ta fram en regional måltavla att för 

uppföljning och utvärdering av effekterna av klimatanpassningsarbetet kan handlingsplanen 

uppdateras med fler delmål och mer specifika delmål. 

Revidering av denna handlingsplan kommer ske vart 5:e år, och tidigast 2020. 
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Varför klimatanpassning? 

Temperaturen på jorden stiger - det pågår en global uppvärmning, som beror på människans 

utsläpp av växthusgaser. Denna utveckling har pågått i flera decennier och kan inte förklaras med 
enbart naturliga faktorer. Det innebär att vi måste anpassa oss till både dagens och framtidens 

klimat. Även om vi idag radikalt minskar våra utsläpp av växthusgaser kommer det att dröja 

innan uppvärmningen stannar av. Det är därför nödvändigt att vi anpassar oss till ett framtida 

klimat, med högre temperatur och mer intensiv nederbörd jämfört med idag. Vi måste också 

räkna med fler tillfällen med extremt väder. Anpassningen till ett förändrat klimat måste ske 

parallellt med arbetet för minskade utsläpp. SMHI har tagit fram en regional klimatanalys för 

Kronobergs län som detaljerat visar hur temperatur och regn kommer att andra sig fram till 2100. 

Där finns index och kartor som beskriver bland annat säsongs variationer i temperatur och 

nederbörd, tillrinning till åar, antal dagar med värmebölja, skyfall med mera. Den regionala 

klimatanalysen finns på Länsstyrelsens hemsida: 

http://www.smhi.se/polopoly fs/1.95716!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/main 

Coll/file/Framtidsklimat i Kronobergs 1%C3%A4n Klimatologi nr 27.pdf 

För Kronobergs del har temperaturen ökat i medeltal med 0,9°C sedan 1990 jämfört med 

referensperioden 1961-1990, och temperaturökningen kommer att fortsätta1. I slutet av seklet 

visar klimatscenarier att medeltemperaturen kan komma att stiga med upp till 4-5°C, se diagram 

1. 
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Diagraml. Diagrammet visar beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (0 C) i Kronobergs län under åren 1961-
2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990). Staplarna visar historiska data som är framtagna från 
observationer. Den blå linjen är en modellering av medeltemperaturens utveckling vid låga utsläpp (RCP 4,5) och 
den röda linj en beskriver temperaturutveckling vid fortsatt stigande utsläpp (RCP 8,5) . De blå och röda fälten visar 
spannet mellan de nio olika klimatmodeller som använts i SMHI och är ett mått på osäkerheter. (Källa: SMHI) 
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Även nederbörden har ökat i Kronobergs län. Sedan 1990 har det varit en generellt regnig period 

med flertalet år med mer än normal nederbörd och det förväntas regna mer i framtiden. 

Ökningen är störst i sceneriet med höga utsläpp (RCP8.5), ca 20 % till slutet av seklet, medan 

låga utsläpp (RCP4.5) har en ökning på drygt 10 %. se diagram 2. Den största ökningen av 

nederbörd kommer ske på vintern medan det sommartid kommer att regna ungefär lika mycket 

som idag eller mindre. På sommaren kommer det i framtiden bli torrare eftersom den högre 

temperaturen ökar avdunstningen och evapotranspirationen vilket torkar ut marken och leder till 

lägre vattenflöden i Kronobergs vattendrag sommartid. Hittills har ökningen av både temperatur 

och nederbörd gått snabbare än vad de flesta klimatscenarierna visar1. 
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Diagram 2. Diagrammet visar beräknad förändring av årsnederbörden(%) i Kronobergs län under åren 1961-2100 

jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990). Staplarna visar historiska data som är framtagna från 

observationer. Den blå linjen är en modellering av årsnederbörden vid låga utsläpp (RCP 4,5) och den röda linjen 

beskriver årsnederbörden vid fortsatt stigande utsläpp (RCP 8,5). De blå och röda fälten visar spannet mellan de nio 

olika klimatmodeller som använts i SMHI och är ett mått på osäkerheter. (Källa: SMHI) 

Med den kunskapen vi har i dag om de klimatförändringar som redan sker och de som vi kan 

förvänta oss av i framtiden, är det klokt ( och mindre kostsamt) att redan nu ta hänsyn till riskerna 

för att undvika stora problem i framtiden. Klimatanpassning kan ske både genom åtgärder för att 

minska sårbarheten och/ eller öka anpassningskapaciteten som svar på klimatförändringar och 

extrema väderhändelser. Anpassning kan ske i fysiska, ekologiska och sociala system och kan 

innebära förändringar i processer, uppfattningar om klimatrisker, rutiner och funktioner. Syftet 

med klimatanpassning är att minska negativa förväntade effekter eller ta tillvara nya möjligheter 

som uppstår till följd av klimatförändringarna. 
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Anpassningsarbetet till ett förändrat klimat har i Kronobergs län hittills varit inriktat på att 

identifiera de utmaningar som finns kopplat till ett förändrat klimat, samt verkar för en högre 

förståelse och kunskapsuppbyggnad på kommunal och regional nivå. I tabell 1 redogörs för en 

del av de problem som länet står inför och som kommer öka med klimatförändringen. 

Tabell 1. Tabellen visar en uppsättning av de klimateffekter som klimatförändringen troligtvis kommer ge 
upphov till i Kronoberg. Det är ingen fullständig redogörelse av vilka risker som finns utan en snabb 

orientering. Tabellen har sammanställts genom kontakter med kommunerna och en analys av SMHI:s 

detaljerade klimatmodelleringar. 

Sårbara områden Risk Exempel på effekter 

Vattendrag, småsjöar Skyfall, höga Översvämning, näringsläckage 
flöden 

Dricksvatten Skyfall, Höga Smittutbrott, vattenbrist, ökade 
temperaturer, behov av kemkalier och energi till 
torka rening 

Väg och järnvägsnät Skyfall, höga Hindrar framkomlighet, skador på 
flöden vägnätet 

Förorenat område Skyfall, höga Spridning av föroreningar 
flöden 

IZraftverksdammar Översvämning, Översvämningar 
ras, skred 

Instabila Skred Hota bebyggelse och vägnät 
markområden 
Badvatten Hög temperatur Försämrad vattenkvalite, patogener 

och alger växer fortare. 
Jordbrnk Skyfall/ slagregn, Ökat behov av bevattning, Ökat 

torka behov av bekämpningsmedel 
Skogsbruk Skogsbrand, Lokalt minskad produktion, trolig 

Torka, Körskador, netto effekt pga längre växtsäsong 
S tormfällning, är dock generellt ökad produktion 
insekts angrepp 

VA-ledningar, avlopp Skyfall, kraftigare Översvämningar, 
regn förorenings spridning 

Reningsverk Höga flöden Breddningar av avloppsvatten 
Vård och omsorg Värmebölja Förtida dödsfall 
Livsmedelshantering Värmebölja Bakterietillväxt, ökat kylbehov 
Naturmiljö Förskjutning av Förlust av biologisk mångfald, 

växtzoner invasiva arter 

1 
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1. STRATEGISKA ÅTGÄRDER FÖR KLIMATANPASSNJNG 

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, infrastruktur, byggnader, turism, 

jordbruk, ekosystem, natur och kulturmiljöer, vår hälsa med mera. Ansvaret för att vidta åtgärder 

för att minska riskerna från klimatförändringen är fördelade på en stor skara aktörer inom olika 

sektorer och samhällsnivåer. I många fall finns samordningsvinster i att olika samhällsaktörer 

gemensamt arbetar för att lösa gemensamma problem. För hantera risker och ta tillvara nya 

möjligheter behövs en bred bild av sårberheter och handlingsalternativ samt ett gott samarbete 

över gränser mellan kommunal förvaltningar, myndigheter, försäkringsbolag och många fler. Att 

fördela ansvar och kostnader är nyckelfrågor. 

EU initiativet The Covenant of Mayors for Climate and Energy är ett frivilligt avtal mellan städer 

och kommuner för klimatåtgärder. Avtalet förenklar ett systematiskt arbete med klimatåtgärder 

samt är en fördel vid bidragsansökningar och därför rekommendera Länsstyrelsen att länets 

kommuner går med. Det innebär frivilliga åtaganden och att antingen ta fram en handlingsplan 

eller integrera klimatarbete i befintliga styrdokument. Klimatåtgärderna syftar både till 

utsläppsminskningar och till anpassning till ett förändrat klimat samt åtgärder som främjar båda 

samtidigt. För att göra arbetet med klimatanpassning så resurseffektivt som möjligt och undvika 

dubbelarbete planerar länsstyrelsen att samordna sin uppföljning med den uppföljning som ingår 

i The Covenant of Mayors for Climate and Energy. 

På nationell nivå finns i dag inget departement som har samordningsansvaret för 

klimatanpassningsfrågorna. Även på kommunal nivå saknas oftast en sammanhållande funktion, 

ansvarig person eller en strategi för hur man ska hantera klimatanpassningsfrågan. Bland 

kommunerna i IZronobergs län ligger ansvaret för klimatanpassningsarbetet på ett övergripande 

samordningsansvar (5 av 8 kommuner), eller att det har integrerats inom andra 

samordningsgrupper som exempelvis energigrupper och risk-och sårbarhetsarbetet. Arbetet pågår 

kontinuerligt med att samordna och organisera frågan ytterligare. Flera av kommunerna nämner 

att samarbete över kommungränserna är ett måste för kommuner med knappa resurser. Det 

samarbete som sker är oftast i frågor om översvämningsproblematik och andra vattenrelaterade 

frågor. Oftast ses klimatanpassning som en teknisk fråga men klimatanpassningsprocessen sker 

ofta i kombination med andra förändringar och beslut. Därför är det av oerhörd vikt att den finns 

någon samordnare av klimatanpassningsfrågor på kommunerna som kan samordna frågorna och 

insatserna samt vara en länk mellan kommunerna och länsstyrelsen, som hjälper till att sprida 

kunskapen och information till den egna verksamheten. 

Merparten av kommunerna framhåller även att det finns ett behov av att lära av hur andra 

kommuner och organisationer arbetar med klimatanpassning. Det är tidskrävande för framförallt 

mindre kommuner att hålla uppe en omvärldsbevakning inom klimatanpassningsområdet. Det 

skulle kunna driva på arbetet om kommunerna fick ta del av goda exempel på hur andra aktörer 
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har arbetat med liknande problematik. Här är utnyttjandet av befintliga nätverk och skapande av 

nya mycket viktigt för att sprida information och kunskap om klimatanpassning. 

Många kommuner har inte heller någon strategi för hur man ska arbeta med 

klimatanpassningsfrågan och har dåliga kunskaper om verksamhetens sårbarhet och vilka risker 

som finns i kommunen ur ett klimatanpassningsperspektiv. En klimatanpassningsplan är där en 

god hjälp för kommunerna att belysa viktiga områden där klimatanpassning krävs. Två 

kommuner i länet har/ eller håller på att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen, vilka 

kanske kan dela med sig till övriga kommuner om erfarenheter och kunskap om framtagandet av 

en klimatanpassningsplan. 

1. Strategiska åtgärder för klimatanpassning 

Nationellt 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

1. Utse ett departement som har Regeringen 2016-
samordningsansvaret för 2020 
klimatanpassningsfrågor. 

Re. f, ffJ!.tona t 
2. Klimatsatsning Kronoberg. Att ta Länsstyrelsen 2016-

ett helhetsgrepp om klimat och Kommunerna 2021 
energi frågor i länet med en Regionen 
gemensam organisation samt Energikontor 
nätverk där syftet är att samordna, Sydost 
informera och hitta synergier samt 
hjälpa till att hitta finansiering för 
lokala åtgärder. 

3 Länsstyrelsen tar fram en regional Länsstyrelsen 2016-
måltavla för klimatanpassning 2020 
baserat på EU:s scoreboard samt 
kompletterar med frågor som 
förtydligar checklistan i Mayors 
Adapt rapporteringsram. 
Effektuppföljning genom måltavlan 
av klimatanpassning sker sedan vart 
annat år med stöd av 
kommunernas rapportering till The 
Covenant of Mayors for Climate 
and Energy. 

4 Efter utvärdering med måltavlan Länsstyrelsen 2019-
utarbeta kvantitativa delmål för 2020 
klimatanpassning i samverkan med 
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kommunerna. 
5 Beräkning av kostnaden för att inte Länsstyrelsen 2016-

vidta anpassningsåtgärder till Berörda 2025 
klimatförändringen. samhällsaktör 

er 
6 Stärka länsstyrelsens interna Länsstyrelsen Pågående 

tvärsektoriella sammarbete över kontinuerl 

verksamhetsområdena genom igt 

gemensamma projekt och 
arbetsgrupper, till exempel uppstart 
av en intern dagvattengrupp, samt 
samordna länsstyrelsens 
åtgärdsprogram för liknande 
områden. I dagsläget finns redan en 
intern klimatanpassningsgrupp med 
deltagare från alla enheter, men det 
tvärsektoriella samarbetet kan öka. 

7 Informationssatsningar till Kommuner 2016-
skolorelever och allmänhet om Försäkrings bo 2020 
enkla klimatåtgärder i vardagen och lag 
för att skydda privata fastigheter. Länsstyrelsen 

8 Informationssatsningar till Länsstyrelsen 2016-
nyckelaktörer, ex kommuner, Kommuner 2020 
energibolag, inom klimatanpassning Försäkrings bo 
genom regionala lag 
planerings underlag. Region 

Kronoberg 
9 Informera kommunala och större Länsstyrelsen 2016-

privata fastighets bolag om (i sammarbete 2020 
klimatanpassning med 

kommunerna 
och Region 
Kronoberg) 
Försäkrings bo 
lag 

Lokalt 
10. Alla kommuner bör ta ett aktivt Kommunerna 2016-

beslut om hur anpassning till ett 2020 
förändrat klimat ska genomföras i 
kommunen. Antingen integrering i 
befintliga planer eller genom en 
klimatanpassningsplan. 

11 Kommunerna går med i The Kommunerna 2016-
Covenant of Mayors for Climate 2020 
andEnergy. 
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2.SAMHÄLLSPLANERING OCH BEREDSKAP 

Den fysiska planeringen är ett grundläggande verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat 

klimat. Klimatförändringarna ger konsekvenser inom alla områden som till exempel dricksvatten, 

dagvatten, avlopp, kylning, vägar och elsystem mm. Ofta är problemen inte nya, utan redan 

befintliga som förvärras av ett förändrat klimat. Därför gör klimatförändringarna det ännu 

viktigare än tidigare att planera användning av mark ändamålsenligt och ta höjd för ökande risker 

för till exempel översvämningar. 

Plan- och bygglagen, (PBL 2010:900), omfattar ett flertal bestämmelser som ska ligga till grund 

för kommunens lämplighets bedömning, samt ställer krav på och skapar möjlighet för att väga in 

klimatanpassningsaspekterna i den fysiska planeringen. Översiktsplanen är kommunens 

långsiktiga strategi för utvecklingen av den fysiska miljön. Det är av stor betydelse att 

klimatfrågor lyfts fram i den för att till exempel undvika att bygga in översvämningsrisker eller 

risker för hälsa och säkerhet i nya områden för bebyggelse. Det ger sedan förutsättningar att ta 

hänsyn till klimatförändringen i detaljplaner, planbesked och bygglovgivning. 

Boverkets sida om klimatanpassning: 

http://www.boverket.se/sv I samhallsplanering/ sa -planeras-sverige/halsa-och-klimat-i

samhallsplaneringen/klimatanpassning/ 

Mångfunktionella ytor och grönstruktur är exempel på hur klimatanpassning kan vägas in i 

planeringen eller att ta hänsyn till risken för översvämningar genom att införa lägsta bygghöjder i 

översvämningskänsliga områden. Höjdsättningen av bebyggelse högre än gata i detaljplaner har 

också stor betydelse för att minska konsekvenserna av kraftigt regn med återkomsttid på mer än 

tio år då vatten kan behöva avledas på ytan för att dagvattenledningar är fulla. 

Ett stort ansvar vilar på kommunerna att ta hänsyn till ett förändrat klimat i sin 

samhällsplanering, såväl nu som i framtiden, men även den enskilda privatpersonen har ett ansvar 

för till exempel sin fastighet. Många privatpersoner tror att det är kommunen eller 

räddningstjänstens ansvar att vid t. ex. översvämningar i källare pumpa ut vattnet. 

Informationssatsning till allmänheten om klimatanpassning och den enskildes ansvar bör här 

prioriteras. 

Att integrera klimatanpassning i risk och sårberhetsanalyserna gör att det blir ett viktigt verktyg då 

det är ett forum som samlar många viktiga aktörer som behöver samarbeta för att inte 

klimatrelaterade risker ska falla mellan stolarna. Det ger möjligheten att titta på klimatrelaterade 

risker för befintlig bebyggelse och hur riskerna för exempelvis skyfall ser ut i dagsläget. MSB har 

tagit fram scenarier för värmebölja och skyfall som kan användas i RSA 2. Tidsperspektivet i 

klimatanpassning gör det lämpligt att vid beslut som påverkar en längre tid framöver, antingen 

det är inköp av material eller konstruktioner är det lämpligt att ta hänsyn till de klimatfaktorer 

508



som kan påverka under dess livslängd. Utifrån användningsområdets betydelse för samhällsviktig 

verksamhet bör antingen ett värsta scenario eller ett medelscenario väljas. Fyra av åtta kommuner 

i Kronobergs län har i sin Risk- och sårbarhetsanalys analyserat effekter av klimatförändringarna. 

Inom området för krisberedskap sker ett omfattande arbete som bland annat kan härledas till 
klimatförändringar. Dock är det inom kommunernas riskanalyser ofta kortsiktiga analyser, och 

arbete sker främst kring ökade vattenflöden samt beredskap för händelser såsom översvämning, 

storm och störningar i vattenförsörjning. I arbetet med risk och sårbarhet finns behov av att i 

större omfattning ta med klimatförändringar för att synliggöra succesivt ökande risker. 
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2. Åtgärder för samhällsplanering och beredskap 

Re. J, eJ!.tona t 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

12 Vägar och järnvägar underhålls Trafikverket Konti 
och planeras för att stå emot Kommuner nuerli 
framtida extremväder. gt 

13 Elbolag utvärderar sina sårbara Elbolag 2016-
punkter och vidtar åtgärder vid Länsstyrelsen 2020 
behov. Länsstyrelsen bistår med 
planeringsunderlag i form av till 
exempel skyfallskartering. 

14 Länsstyrelsen tar fram regionala Länsstyrelsen 2016-
fördjupade planeringsunderlag för 2020 
fysisk planering och 
klimatanpassning till länets 
kommuner. 

Lokalt 
15 Integrera klimatanpassning i den Kommunerna 2016-

kommunala översiktsplanen, i 2020 
enlighet med åtgärd nr 9 i denna 
handlingsplan samt nr 12 i 
"Åtgärdsprogram för miljömålen i 
Kronobergs län 2014-2020, 
Tema: Hälsa i miljöarbetet". 

16 Kommunerna anpassar Kommunerna Konti 
detaljplanering till ökad risk för nuerli 
skyfall, ökad nederbörd på gt 
vintern, samt kraftigare 
värmeböljor samt andra 
klimateffekter vid behov. 

17 Integrera klimatanpassning i de Kommunerna 2016-
kommunala risk- och 2020 
sårbarhetsutredningarna. 

18 Kommunerna ökar användningen Kommunerna Konti 
av mångfunktionella ytor i nuerli 
tätorter för att hantera gt 
klimateffekter och främja 
människors hälsa samt gynna 
biologisk mångfald. 
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3. VATTEN 

I framtiden innebär klimatförändringarna att vi kommer att få mer nederbörd, framför allt under 

vinterhalvåret men även extremväder som till exempel skyfall kommer att öka. Det innebär att 

riskerna för översvämning vid sjöar och längs vattendrag kommer att öka samt i dagvattensystem 

och i tätorter. På sommaren kommer det samtidigt att bli större risk för torka när avdunstningen 

ökar på grund av värme. Vatten finns nästan överallt och det behövs ett helhetsgrepp för att det 

inte ska rinna mellan stolarna. 

Flera kommuner lyfter upp frågan om dagvatten samt dricks-och avloppsvatten som en av de 

största utmaningarna. Skyfall innebär att ledningarna blir överbelastade. Riskerna för 

bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som följd ökar, liksom bräddning av 

avloppsvatten med åtföljande hälsorisker. Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett 

förändrat klimat på grund av ökade regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter 

och vår när avdunstningen är låg och marken är vattenmättad3
. Konsekvenserna för 

dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat blir avsevärda. Kvaliteten på råvattnet i 

vattentäkterna kommer sannolikt att försämras med ökande förorening av mikroorganismer, 

patogener och parasiter. Risken för avbrott och förorening av dricksvattnet ökar med ökade 

risker för översvämningar. 

Genom att kommunerna arbetar med vattenfrågorna systematiskt genom heltäckande VA-planer 

går det att utveckla kommunerna utan de riskerar att bygga in sig i problem. I VA-planen är det 

lämpligt att ta med vattenresurser för dricksvattenförsörjning, befintliga och framtida behov av 

verksamhetsområden för VA med hänsyn till miljöskydds- och hälsoskyddssynpunkter samt en 

tidsplan och prioriteringslista för planerade åtgärder. VA-planen behöver sedan användas så att 

vattenfrågorna kommer med på ett tidigt stadium i fysisk planering och andra relevanta 

samanhang. Öppna dagvattenlösningar, mångfunktionella ytor och grön infrastruktur är exempel 

på lösningar som utöver klimatanpassning kan bidra till, renare luft, ökad biologisk mångfald och 

rekreation. 

Översvämningar är också ett uppmärksammat problem i länet. Översvämningar sker naturligt i 

vattendrag men vår förkärlek för att exploatera i anslutning till vattendrag har gjort vårt samhälle 

extra känsligt för översvämningar. Med klimatförändringarna är det troligt att det kommer att 

förvärras. De översvämningskarteringar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) tagit fram för de större vattendragen i länet är av översiktlig karaktär och här kan mer 

detaljerade utredningar behöva göras inom vissa områdena samt av de mindre vattendragen. 

Länsstyrelsen har i ett tidigare projekt tillsammans med två kommuner i länet tagit fram en 

översvämningskartering för delar av Mörrumsån. En detaljerad översvämningskartering har även 

tagits fram för Lagan, där kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län i sammarbete med 

Jönköpings och Hallands län nu tar fram en gemensam beredskapsplan i händelse av dammbrott. 
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Länsstyrelsen har också tagit fram en skyfallskartering av länet med lågpunkter och 

ytavrinningsvägar. 

Vattendragen påverkas även olika av klimatförändringarna beroende på hur reglerade/ oreglerade 

de är. Problem kan uppstå vid höga flöden men även vid torka vid de vattenverksamheter som 

finns. Möjligheten att styra flöden och nivåer i olika delar av vattensystemen begränsas av 

vattendomar eller hävdvunna tillstånd som begränsar tappning, dämning och vattennivåer. Det 

finns ett behov att reglera vattenflöden, både för kraftproduktion och för att skydda befintlig 

bebyggelse och infrastruktur från större olägenheter samt tillgång till vatten. Dessutom finns ofta 

lokala önskemål om en jämn vattennivå för att uppfylla estetiska krav, nyttjande av sjöar för bad 

och fiske mm. Generellt sett är magasineringsmöjligheterna små i vattendragen i länet1. Med rätt 

utformning och placering kan då nyanlagda våtmarker fungera som utjämningsmagasin vid höga 

vattenflöden. 
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3. Åtgärder för Vatten 

R. 1' eJ!.tona t 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

19 Dagvattenberörda aktörer samarbetar Kommuner 2016-
för att gemensamt få en tydlig samsyn Försäkrings bo 2020 
över vem som tar ansvar för vad inom lag 

dagvattenhantering. 
Större 
fastighets ägar 
e 
Länsstyreslen 

20 Genomföra en GIS analys av Länsstyrelsen 2017-
samhällsviktiga verksamheter i 2020 
översvämningskänsliga områden som ej 
är sekretessbelagda. Kunskapsunderlag 
förmedlas till räddningstjänst 
kommuner och berörda verksamheter. 

21 
Utökad tillsyn för Länsstyrelsen 2016-
vattenverksamhetsanläggningar som 2020 
både har och saknar tillstånd, samt 
införa en tillsynsavgift som gör det 
möjligt att finansiera den utökade 
tillsynen. 

22 Ta fram beredskapsplaner för Kommunerna 2016-
översvämning av de större vattendragen ~ sammarbete 2020 
i Kronobergs län där samhällsviktiga med 
funktioner utpekas samt villrn åtgärder Länsstyrelsen) 
som behöver genomföras för att 
säkerhetsställa dessa. 

23 
SGI testar en modell för att beräkna SGI 2016-
riskerna för översvämning i 2020 
kombination med förorenad mark i 
kommuner i Kronoberg. 

24 
SMHI undersöker nya metoder för SMHI 
skyfallsvarningar genom en pilotstudie i SGI 
Kronoberg. SGI stödjer med Länsstyrelsen 
bedömningar av hur systemet kan 
optimeras för kommunal användning. 

Lokalt 

25 
Kommunerna tar fram heltäckande VA- Kommunerna 2016-

laner där det in år 2020 

513



dricksvattenforsötjning, 
avloppshantering och dagvatten i ett 
kommunalt perspektiv med hänsyn till 
ett förändrat klimat. 

26 Kommunerna använder öppna Kommunerna 2016-
dagvattenlösningar och 2020 
multifunktionella ytor så långt som 
möjligt vid nyexploateringar och vid 
åtgärder i befintligt dagvattensystem. 

27 Alla kommuner bör se över de Kommunerna 2016-
markavvattningsforetag som de är 2020 
delaktiga i eller som de släpper vatten 
till, samt om behov finns, avveckla eller 
ompröva markavvattningsföretagen. 

28 Kommunerna skapar Kommunerna 2016-
vattenskyddsområden för idag 2020 
oskyddade dricksvattentäckter för att 
motverka ökande föroreningsrisker i ett 
förändrat klimat. Koppling till åtgärd 34 
och 35 i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2009-2015. 

29 Kommunerna tillser att vattenverken Kommunerna 2016-
klarar av att rena dricksvatten mot 2020 
ökande föroreningsnivåer och 
mikroorganismer. 

30 Kommunerna tillgodoser att Kommunerna 2016-
vattenreningsverk har tillräcklig 2020 
kapacitet för att klara av att rena större 
vattenmängder utan öka utsläpp av 
föroreningar. 
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4. MÄNNISKORS HÄLSA 

De klimatförändringar som sker påverkar vår hälsa antingen direkt eller indirekt och 

konsekvenserna kan vara både positiva och negativa. Exempel på direkta hälsokonsekvenser är 

fysiologiska effekter i kroppen på grund av förhöjd värme, ökad risk för infektion på grund av 

ökad tillväxt av vissa smittämnen, samt dödsfall och skador på grund av översvämningar, ras och 

skred. De indirekta hälsoeffekterna orsakas av klimatförändringens påverkan på naturliga och 

byggda miljöer.3 Ett exempel är skyfall som kan orsaka att avloppsvatten eller dagvatten tränger in 

i dricksvattensystemet och därmed ökar risken för diarresjukdomar. En förändring i årstidernas 

längd, temperatur och nederbördsmönster påverkar också ekosystemen och de djur och insekter 

som är involverade i spridning av vissa sjukdomar som till exempel borrelias. 

Hur stora hälsokonsekvenserna blir beror både på hur klimatet ändras men även på den lokala 

sårbarheten hos infrastruktur, hälsosystem, befolkningen och ekosystemen. Sårbarhet bestäms av 

hur mycket ett område/ system kommer att påverkas av att klimatet ändras i förhållande till vilken 

förmåga och möjlighet till anpassning som finns3
• 

Region Kronoberg har inte någon särskild strategi för hur de ska arbeta med klimatanpassning på 

Centrallasarettet i Växjö, utan har en kontinuitetsplanering för hur vården ska kunna bedrivas 

oavsett typ av händelse. Dock förs en diskussion om hur förvaring av läkemedel ska ske vid till 

exempel värmebölja. 

I de kommunala verksamheterna vad gäller människors hälsa och hur den påverkas av 

klimatförändringarna är det bara en av de åtta kommunerna som har kartlagt hälsoriskerna 

kopplat till ett förändrat klimat. Resultatet av kartläggningen visar att de kommunala 

verksamheterna har dålig förberedelse och är dåligt anpassade till värmeböljor. Drygt 50 % av 

gruppboendena har problem med för varma lokaler och nästan 90 % saknar luftkonditionering. 

Kartläggningen visar även på au det finns ett stort behov av att utbilda personal i vilka åtgärder 

som ska vidtas vid värmeböljor 4. 

Det är den äldre befolkningen som är den största riskgruppen då de har svårare att anpassa sig 

vid snabbt stigande värme. Äldre personer tillhör dessutom oftare andra riskgrupper med högre 

förekomst av hjärt-, kärl- och lungproblem och det är fler som tar mediciner. Farligast är värmen 

för personer över 75 år, men studier visar på en ökad dödlighet från 35 års ålder för män och 45 

års ålder för kvinnor. I och med att Sverige har en åldrande befolkning kan detta innebära stora 
. 3 utmamngar. 
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4. Åtgärder för Människors hälsa 

Re . 1' CJ!.tona t 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

31 Vid nybyggnad av äldreboenden Kommunerna 2016-
och förskolor anpassas de till 2020 
framtida klimateffekter genom 
innovativa klimatlösningar som 
även gör byggnaderna till 
lågenergihus. 

32 Anordna informationsträffar och Länsstyrelsen 2016-
utbildning till berörd personal (i samarbete 2020 
inom vård, omsorg och skola om med 
vilka åtgärder som ska vidtas vid t landstinget 
ex värmeböljor och och 
sjukdomsutbrott relaterade till kommunerna) 
extremväder. 

33 Kommuner och Regionen Kommuner 2016-
Kronoberg har rutiner för att Region 2020 
bevaka varning för värmebölja Kronoberg 
från SMHI samt har beredskap 
för att hantera konsekvenserna av 
värmebölja i vård och omsorg. 

34 Information till allmänheten (tex Region 2016-
via sjukvårdsupplysningen) om Kronoberg 2020 
vad man bör tänka på vid t ex 
långvarig värmebölja samt 
sjukdomsutbrott relaterade till 
extremväder. 
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5. AREELLA NÄRINGAR 

I<Iimatets förändringar under de närmaste decennierna kommer att påverka förutsättningarna för 

jord och skogsbruket i länet på olika sätt. Vädret blir både varmare och rikare på nederbörd. Där 

det är torrt kan vi förvänta oss att det blir torrare och där det är hög nederbörd kan vi förvänta 

oss att det blir blötare. Ett förändrat klimat kan förlänga odlingssäsongen och kan ge positiva 

effekter om andra negativa effekter inte tar överhand. En utmaning är att berörda aktörer håller 

sig uppdaterade och anpassar både jord och skogsbruket. Frågor som kan uppkomma vid en 

förändring av jordbruket är: vilka nya grödor behövs? Hur ska man utnyttja en längre växtsäsong? 

I<Jarar jordbrukets vattenanläggningar av en större mängd nederbörd? Hur påverkas 

djurhållningen av höga temperaturer? För skogsbruket är det bland annat frågor om förgraningen 

och skadeinsekter som behöver besvaras. 

Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 som är EU:s program för att utveckla landsbygden, och 

där stöden finansieras gemensamt av Sverige och EU, hanteras klimatanpassning som ett 

tvärgående mål i det nationella programmet. De prioriteringar som är mest relevanta för 

klimatanpassning är Jordbrukets konkurrenskraft, Djurvälfärd samt Miljö och klimat. På 

jordbruksverkets hemsida finns mer information om Landsbygdsprogrammet (Länka till 

jordbruksverket: http:/ /www.jordbruksverket.se/2.5abb9acc11c89b20e9e800057.html ). Inom 

landsbygdsprogrammet finns även regionala handlingsplaner som Länsstyrelsen ansvarar för. I 

handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet i Kronobergs län han har man inte prioriterat att 

lyfta frågan om klimatanpassning. 

I ett förändrat klimat blir det viktigare att anpassa jordbrukets vattenanläggningar till ökade 

nederbördsmängder. En viktig pusselbit är hur möjligheterna att avveckla eller ompröva 

markavvattningsföretag förbättras. I dagsläget utgör både kostnader för omprövning och 

processen hinder för detta. 

För skogssektorn bedömer Skogsstyrelsen, IZronobergs distrikt, att hela skogssektorn står vid en 

tröskel inför införandet av klimatfrågorna i den ordinarie verksamheten. En svårighet som 

upplevs är att prognostiseringen kring hur klimatförändringarna verkligen kommer att se ut är 

svår. Men Skogsstyrelsen bedömer att det finns en genuin vilja och ett avsevärt intresse för 

klimatanpassning inom skogen. 

Skogsstyrelsen, IZronobergs distrikt, ser dock att en stor utmaning för skogsbruket är viltbetet, 

som gör det svårt att föryngra aktivt med annat än gran i stora delar av landet. Dock är det 

mycket angeläget att motverka "förgraningen" som viltbetesproblemet redan idag bidrar till och 

skapa mer blandskogar med större lövinslag. Dock innebar stormarna Gudrun och Per ett 

trendbrott på så sätt att ungskogarna i dag består av en stor andel självföryngrad tall och löv. I 

samband med röjningarna av dessa skogar finns nu goda möjligheter att gynna tall och löv för att 

öka deras andel i länets skogar. Skogsstyrelsen arbetar aktivt med rådgivning kring detta. 
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När det gäller arbetet med att minska körskador och deras negativa inverkan på livet i 

skogs bäckar och större vattendrag så pågår ett aktivt arbete ute bland flera skogsaktörer enligt 

Skogsstyrelsen. En policy togs fram gemensamt av skogssektorn för några år sedan. Dock återstår 

det att se om detta arbete är tillräckligt för att dels minska problemens omfattning i dagsläget, 

men också att klara av att möta ett ännu varmare klimat. 

En av kommunerna i Kronobergs län har under 2013-2014 drivit projektet "Möjligheternas skog 

i ett föränderligt klimat". Projektet ska genom ett antal seminarier och exkursioner ge markägare 

och skogliga aktörer verksamma i kommunen, insikt i hur en kommande klimatförändring 

påverkar en långsiktigt hög och hållbar skogsproduktion. 
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5. Åtgärder för Areella näringar 

&' I, eJ!.tona t 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

35 Kunskapsspridning till lantbrukare Länsstyrelsen 2016-
och skogsägare vad ett förändrat och 2020 
klimat kan innebära för deras Skogsstyrelse 
näring. n 

36 Informera om hur god djurhälsa Länsstyrelsen 2016-
kan upprätthålls genom att anpassa LRF 2020 
djurhållningen till ett förändrat Hushållningss 
klimat. ällskapet 

37 Integrera klimatanpassningsfrågan i Länsstyrelsen 2016-
handlingsplanen för 2020 
landsbygdsprogrammet samt tar 
hänsyn till 
klimatanpassningsåtgärder vid 
beslut om stöd. 

Lokalt 

38. Ge ekonomiskt bidrag och Länsstyrelsen 2015-
underlätta för markägare att och 2020 
anlägga våtmarker som kan fungera J ordbruksverk 
som buffert vid översvämningar, et 
men även som vattenreservoar vid 
torka. 
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6. NATURMILJÖ 

Klimatförändringarna bedöms påverka den biologiska mångfalden och ekosystem i mycket stor 

utsträckning. Ett förändrat klimat påverkar naturmiljön både direkt, men också indirekt. Direkta 

effekter är t ex att klimatzonerna flyttar norrut och att främmande arter etablerar sig i området 

och kan konkurrera ut de inhemska arterna. Indirekt påverkas naturmiljön av att vi på grund av 

klimatet anpassar och förändrar markanvändningen och skyddet av samhällsviktiga funktioner, 

vilket i sin tur får konsekvenser för den biologiska mångfalden och naturvårds frågor. För att 

vidhålla en hållbar biologisk mångfald är det viktigt att arbeta för att befintliga ekosystem ska vara 

livskraftiga och motståndskraftiga för att klara klimatförändringarna, vilket kan innebära att man 

identifierar landskapets biotoper, strukturer och element som tillsammans skapar ett ekologiskt 

sammanhang och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och 

främj a ekosystemtjänster. Klimatförändringarna kan också ställa högre krav på en förvaltning av 

skyddade områden på ett större geografiskt område där förflyttningsmöjligheter kan tillgodoses 

Den skötsel som tidigare varit dem mest lämpliga kan behöva anpassas efter de nya 

omständigheter som väntas. När man inrättar nya naturreservat eller ska revidera skötseln av 

befintliga skyddade områden, finns det fler saker att ha i åtanke. I dagsläget tas ingen eller väldigt 

liten hänsyn till klimatanpassning på Länsstyrelsen när nya skötselplaner tas fram eller revideras. 

Här finns ett stort behov av att öka medvetenheten hos handläggarna på Länsstyrelsen och redan 

tidigt i processen av framtagandet av skötselplaner få in klimatanpassning i skötselförslagen. 
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6. Åtgärder för Naturmiljö 

Nationellt 

Nr Åtgärd Ansvarig Tid 
aktör 

39 Kartlägga invasiva arter och ta fram Naturvårdsver 2016 
åtgärder för att förhindra att de ket, -

kommer in i landet och åtgärder för J ordbruksverk 2020 
bekämpning när de redan har et 
etablerat sig i landet. 

Re . it eJ!,tona 

40 Vid framtagandet av nya Länsstyrelsen 2016 
skötselplaner eller revidering av -

befintliga, lyfta in och ta hänsyn till 2020 
klimatanpassade åtgärder. Utarbeta 
en checklista med varje typ av 
förväntad konsekvens och hur man 
kan arbeta för att åtgärda varje 
specifikt klimatförändringsproblem 
genom anpassad skötsel. 

41 Ta fram en behovsanalys om det Länsstyrelsen 2016 
finns behov av en långsiktig -

naturvårdsanpassad strategi över 2020 
vilka områden i länet där det finns 
arter som kräver översvämningar 
för deras fortlevnad. 
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7. KULTURMILJÖ 

Kulturarvet är det spår som vi människor lämnar efter oss i form av byggnader, parker, 

monument, statyer, gravplatser och liknande. De 

klimatanpassningsåtgärder som genomförs i vårt samhälle idag kan också bli delar av vårt 
framtida kulturarvs. De klimatförändringar som vi upplever påverkar även vår kulturmiljö. Gamla 

byggnader av trä, sten och murbruk har ofta redan motstått århundraden av väderpåverkan. Allt 

byggmaterial är utsatt för nedbrytning och slitage över tid, men ett förändrat klimat kan påverka 

hur snabbt och under vilka former detta sker. Även det arkeologiska kulturarvet påverkas av 

klimatförändringarna. Arkeologiska kulturarv i vatten kan påverkas av förändrad vattenkemi, 

översvämningar, ras, skred och förändrade grundvattennivåer. Fört ex ruiner och hällristningar 

är klimatriskerna i stället kopplade till extremväderhändelser, frostsprängningar, luftfuktighet 

samt påverkan från mänskliga anpassningsåtgärder som förändrad markanvändnings. 

Kulturmiljön och kulturlandskapet bör finnas med som viktiga aspekter när övergripande 
klimatanpassningsåtgärder planeras och genomförs. En stor brist vad gäller kulturmiljöer och 

klimatanpassning är otillräcklig kunskap om hur klimatet påverkar kulturarvet. Här behövs mer 

forskning och informationsspridning. 
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7. Åtgärder för Kulturmiljö 

Rc . It CJ!.tona 

Nr Åtgärd Ansvarig aktör Tid 

42 Kunskapsspridning i form av Länsstyrelsen 2016-
workshops om kulturmiljöer i 2020 
ett förändrat klimat. 
I<::.ommuner, museer, 
hembygdsföreningar,svenska 
kyrkan och 
riksantikvarieämbetet bör vara 
deltagare. 

43 Ta fram planeringsunderlag Länsstyrelsen 2019 
för översvämningsrisker för 
kulturvärden. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 
/'.l:? 
[/J 

§ 73 

Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelser och 
nämnder 
Dnr 2016/90 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ändrat reglemente för styrelse och 
nämnder enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunjuristen har fått i uppdrag att ta fram förslag på justerat reglemente 
för styrelse och nämnder. Detta mot bakgrund av det uppdrag och ansvar 
som barn- och utbildningsnämnden har utifrån skollagens (2010:800) 
bestämmelser. Det har framkommit att nuvarande reglemente i viss mån är 
otydligt vad gäller det kommunala uppdraget avseende elevhälsan. 

Bakgrund 
Nuvarande reglemente för styrelse och nämnder antogs och fastställdes av 
kommunfullmäktige den 30 juni 2011 (§ 91) och reviderades senast den 26 
januari 2015 (§ 10). Av reglementets bestämmelser framgår att 
Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt HSL. Motsvarande 
reglering saknas i barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde, vad avser 
elevhälsan, vilken regleras enligt skollagen (2010:800) men i viss mån även 
enligt HSL. Av den anledningen finns grund att se över reglementet och 
förtydliga det. 

Arendet 
Av 2 kap. 25 § skollagen framgår att för elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Av specialmotiveringen till bestämmelsen följer att huvudmannen måste se 
till att det finns elevhälsa för varje elev i de angivna skolformerna. Den del 
av elevhälsan som motsvarar dagens skolhälsovård ska även fortsättningsvis 
anses utgöra en självständig verksamhetsgren i förhållande till den övriga 
elevhälsan och den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt (prop. 
2009/10: 165 s. 656) 

vJ I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 
J.-n·7 

{//J ... ~"' /" -----

Forts.§ 73 Dnr 2016/90 003 

I kap. 4 reglemente för styrelse och nämnder i Tingsryds kommun återfinns 
särskilda bestämmelser för barn- och utbildningsnämnden. Här återges bl.a. 
ansvarsområdet för nämnden. Det saknas dock en särskild reglering för 
uppdraget avseende elevhälsan, varför kapitlet bör kompletteras med en 
sådan bestämmelse (se bilaga). 

Beslutsunderlag 
Reglemente för styrelse och nämnder i Tingsryds kommun, med förslag till 
revidering 

I Utdragsbestyrl<ande 
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~Tingsryds 
\!:}kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2016-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändrat reglemente för styrelse och nämnder. 

Beskrivning av ärendet 
Undertecknad har fått i uppdrag att ta fram förslag på justerat reglemente för styrelse 
och nämnder. Detta mot bakgrund av det uppdrag och ansvar som barn- och utbild
ningsnämnden har utifrån skollagens (2010:800) bestämmelser. Det har framkommit att 
nuvarande reglemente i viss mån är otydligt vad gäller det kommunala uppdraget avse
ende elevhälsan. 

Bakgrund 
Nuvarande reglemente för styrelse och nämnder antogs och fastställdes av kommun
fullmäktige den 30 juni 2011 (§ 91) och reviderades senast den 26 januari 2015 (§ 10). 
Av reglementets bestämmelser framgår att Socialnämnden ansvarar för kommunens 
uppgifter enligt HSL. Motsvarande reglering salmas i barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde, vad avser elevhälsan, vilken regleras enligt skollagen (2010: 800) men i 
viss mån även enligt HSL. Av den anledningen finns grund att se över reglementet och 
förtydliga det. 

Arendet 
Av 2 kap. 25 § skollagen framgår att för elever i förskoleldassen, grundskolan, grund
särskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det 
finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofräm
jande. 

Av specialmotiveringen till bestämmelsen följ er att huvudmannen måste se till att det 
finns elevhälsa för varje elev i de angivna skolformerna. Den del av elevhälsan som 
motsvarar dagens skolhälsovård ska även fortsättningsvis anses utgöra en självständig 
verksamhetsgren i förhållande till den övriga elevhälsan och den särskilda elevstödjande 
verksamheten i övrigt (prop. 2009/10:165 s. 656) 

I kap. 4 reglemente för styrelse och nämnder i Tingsryds kommun återfinns särsldlda 
bestämmelser för barn- och utbildningsnämnden. Här återges bl.a. ansvarsområdet för 
nämnden. Det saknas dock en särsldld reglering för uppdraget avseende elevhälsan, 
varför kapitlet bör kompletteras med en sådan bestämmelse (se bilaga). 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kanslichefen Garo Lorfalk 

Beslutsunderlag 
Reglemente för styrelse och nämnder i Tingsryds kommun, med förslag till revidering 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kanslichefen 

-~ ,///) 

___ :- '.}!!Uucdtfi1'&A._/ 
Garo 1Lorfalk 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente 
för samtliga nämnder i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 

Kap 1 Generella bestämmelser 

Nämndens övergripande ansvar 

Nämndens särskilda ansvar och delegation från kommunfullmäktige framgår under re
spektive nämnds specifika bestämmelser. I övrigt gäller följande generella bestämmel
ser för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 
1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 
2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten, 
3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell 

lagstiftning samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, 
4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning, 
5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas. För detta ska nämnden 

tillämpa en effektiv intern kontroll. 
6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som 
befinns påkallade. 

2 § Övrigt ansvar 

Nämnden ansvarar för 
1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden, 
2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet, 
3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd, 
4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde, 
5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet, 
6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin, 

medborgardialogen, delaktigheten och brukarinflytandet. 

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 
1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas, 

samt nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och 
årsredovisning, 

2. årligen i mars månad vid nämndssammanträdet redovisa ärenden som är äldre än sex 
månader och som inte är avgjorda. Redovisningen ska innefatta uppgifter om 
de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. 
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4 § Samråd 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder när så 
erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 

Nämnden beslutar i följande: 
1. för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom nämndens verksamhets

område, 
2. att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde, 
3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens 

verksamhetsområde, 
4. förändringar i nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fastställs i 

delegationsordning för personalärenden, 
5. inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps- och 

upphandlingspolicy godkänna förfrågningsunderlag och anta konsulter, entreprenö
rer och leverantörer 

6. fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamheter i de fall där, av 
fullmäktige antagna, taxor justeras genom uppräkning vid förändringar i basbelopp 
och/eller index, 

7. fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter. 
8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram och som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning. 
9. avtal om förhyrning av lokaler för nämndens verksamhet inom budgetramen med 

en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till 10 prisbasbe
lopp per år. Ovan nämnda rätt avser externt förhyrda lokaler samt lokaler som hyrs 
av kommunala bolag. För hyrestider överstigande fem år eller 10 prisbasbelopp el
ler båda krävs kommunfullmäktiges beslut. 

10. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under 
respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente, 

6 § Delgivning 

Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

7 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 
av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ska ansvara för 
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) 
3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen (1990:782), 
kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering, 
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Arbetsordning 

9 § Sammansättning 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

10 § Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda under 
pågående behandling av ett ärende om inte särskilda skäl föreligger. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäkti
ge mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 

11 § Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämn
dens förvaltning som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan kallats in. 

12 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfäl
ligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordfö
randen har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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13 § Sammanträdena 

Nämnderna sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer. Sammanträdesti
derna ska samordnas så att de anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 

14 § Öppna nämndssammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträ
den ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt of
fentlighets- och sekretesslagen. 

15 § Individärenden 

Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska 
hanteras separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, dag
ordning och protokoll. 

16 § Ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att 
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. För 
kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i§§ 11 - 13. 
Nämndsordföranden bestämmer själv om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. upp 
till tre dagar per tillfälle. 

17 § Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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18 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

19 § Omröstning och beslut 

En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning 
eller i ett beslut. 

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 

En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet 
av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock 
skyldig att rösta för fler än ett förslag. 

Utskott 

20 § Nämnder med utskott 

De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
socialnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i detta 
kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive nämnds specifika 
bestämmelser. 

21 § Ordförande 

Ordföranden i nämnden är ledamot och ordförande i utskottet. Förste vice och andre 
vice ordförande i nämnden är ledamöter och vice ordförande i utskottet i nämnd ord
ning. 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersätta- re 
för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

22 § Mandatperiod 

Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 

23 § Ersättare 

Ersättare i utskott ska vara personliga ersättare. 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. 

Avgår ledamot eller ersättare i utskottet ska fyllnadsval genomföras för den återstående 
tj änstgöringstiden. 
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24 § Sammanträdesdag 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter i utskottet begär det. 

25 § Beslutsförhet 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

26 § Beredning av utskott 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om be
redning behövs. 

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 
När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

27 § Delegation från nämnden 

Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning 
och av de nämndsspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden 
som nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 

28 § Kallelse 

Kallelsen till utskottet bör vara skriftlig och ska om möjligt vara ledamöter och ersättare 
tillhanda senast fyra dagar före sammanträdet. 

Föredragningslista upprättas av ordförande och ska om möjligt jämte handlingar i de på 
listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 

29 § Protokoll 

Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. 

Protokollen ska justeras av ordförande och en ledamot som utskottet utser. 

Utskottets beslut bör anmälas till nämnden genom att utskottets protokoll i sin helhet 
anmäls till nämnden. 

Ordförandeberedning 

30 § Nämndernas beredning 

De nämnder som inte ska ha utskott enligt detta reglemente, ska istället ha en ordföran
deberedning. Socialnämnden ska dock ha både en beredning och ett individutskott. 

De nämnder som ska ha ordförandeberedning är således socialnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
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31 § Sammansättning 

Beredningen består av ordföranden i nämnden och av förste och andre vice ordförande
na i nämnden. Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens samman
träde. 

32 § Sammankallande 

Beredningen sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden. 

33 § Ersättare 

Nämnden ska utse personliga ersättare bland de ordinarie ledamöterna i nämnden att 
tjänstgöra vid beredningen i ordförandens och de två vice ordförandenas ställe. 

Kan någon pga. sjukdom eller annan omständighet inte delta i beredningen ska dennes 
ersättare kallas. Om ersättaren inte kan delta kan beredningen likväl äga rum. Det räcker 
med att ordföranden eller någon av de vice ordförandena har deltagit. 
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Kap 2 Specifika bestämmelser för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

1 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Övergripande ledning och samordning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, 
såväl den som bedrivs i förvaltningsform som den som bedrivs i företagsform. 
Styrelsen ska därvid: 

1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrning av den kommunala verksamheten, 

2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente, 

3. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpan
de uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet, 

4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndspresidier och företagspresidier. 
5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden, i de företag, förbund och organisationer som kommunen 
äger helt eller delvis eller har annat intresse i, 

6. ansvara för att den samrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna 
fullgörs, 540
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7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och 

resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag, samt 
8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter och 

organisationer som berörs av de verksamhetsområden som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 

3 § Inhämtande av uppgifter 

Styrelsen får från övriga nämnder, kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

4 § Utveckling 

Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse med särskild 
tonvikt på åtgärder som rör 
1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och 

näringslivet i kommunen, 
2. turism och inflyttarfrågor, 
3. kommuninformation av övergripande karaktär, marknadsföring och kommunens 

attraktivitet, 
4. övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspoli

tik, folkhälsoverksamhet, jämställdhet, integration och övrigt arbete för hållbar ut
veckling, 

5. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och säkerhetsverksam-
het, 

6. handikappolitiska frågor, tillgänglighetsarbete, 
7. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet, 
8. infrastruktur, 
9. kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ, 
10. övergripande statistik och prognoser inklusive övergripande bostadsförsörjnings-

frågor, 
11. internationellt arbete, 
23. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt, samt 
13. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900). 

5 § Förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt, 
2. arbetet med att reformera det kommunala regelbeståendet, 
3. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system, 
4. kommunens informationssäkerhet, 
5. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
6. att förvalta under kommunens vård ställda donations- och fondmedel, 
7. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt, 
8. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil, 
9. ärenden om kommunens heraldiska vapen, 
10. kommunens upphandlingsfunktion, 
11. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd 

kommun i företag o.dyl (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta), 
12. kommunens handikappråd, 
13. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten, 
14. att allmänheten informeras om verksamheterna, 
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15. kommunens anslagstavla, 
17. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om 
inte yttrandet är av principiell betydelse. 

6 § Ekonomi 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen en
ligt fullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
1. placering och upplåning av medel, 
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar, 
3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid 

samt indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit. 

Föreskrifter om säkerhet ska därvid beaktas, 
2. besluta om konvertering och inlösen av lån, 
3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid företräda kommunen som ägare, 
4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel, 
5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, samt 
6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra 

liknande åtgärder. 

7 § Personal 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyn
dighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som 
rör 
1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 
2. tolkning av lagar och avtal, 
3. kollektivavtal, 
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt 
7. svara för information till kommunens personal. 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområde, 

3. besluta om stridsåtgärd, 
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954: 130), 
5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, samt 
6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen. 

8 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd 
(1994:475). 
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Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003 :778) 
om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att mins
ka sårbarhet och god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd bered
skap. 

Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddnings
tjänsten Östra Kronoberg. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter 
om arkivvården finns i arkivreglemente. 

9 § Kommunfullmäktiges beredningsorgan 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige 
om inte fullmäktige har tillsatt ett beredningsorgan som i vissa frågor som kan få mot
svarande uppgift. 

10 § Förvaltningsorganisation 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande 

11 § Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid och ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen om inte kommunstyrelsens arbetsut
skott godkänner annat. 

12 § Ansvar 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i förvalt

ningsform och i företagsform, 
2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt 

att ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens före

tag, 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat, 
5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe. 

13 § Närvarorätt 

Kommunalråd får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd och utskott, 
men inte delta i besluten. 

Kommunalrådet har också rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

14 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd. 

15 § Ansvar 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
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1. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt de 
övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga, 

2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och verk
samhet, 

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling, 
4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras för 

att kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning och 
kommunstyrelsens reglemente, 

5. ha rätt att på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

16 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett kultur- och fritidsutskott. 

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

17 § Ansvarsområde 

Kultur - och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja allmän
kultur och fritidsverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 

1. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och 
fastställda normer, 

2. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994:1000), 
3. marknadsföra kommunen via evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur 

och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen, 
4. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder, 
5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 

folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer, 
6. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet 

bedriver, genom ett nära samarbete med dessa, 
7. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, 
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Kommunstyrelsens personal utskott 

§ 18 Sammansättning 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett personalutskott. 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare 

§ 19 Ansvar 
Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den yttersta 
arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och arbetsgivarområdet som 
kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i de frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kap 3 Specifika bestämmelser för Socialnämnden 

Socialnämnden 

1 § Sammansättning 

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområden 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och 
familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Socialnämnden ansvarar för: 
1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 
2. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
2. kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

m.m., LSS (1993:287) samt kommunens ansvar för assistansersättning enligt 51 kap 
socialförsäkrings balken 

3. kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst enlig lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 

4. kommunens flyktingmottagning, 
5. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 
6. de föreningsstöd och utdelning av donationsfonder som socialnämnden ansvarar för, 
7. socialnämndens uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, samt 
8. socialnämndens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381). 

Socialnämnden har rätt att besluta i frågor om yttrande till Lotterinspektionen gällande 
automatspel samt hyror i särskilt boende. 

Socialnämnden ansvarar för att samråd sker med Pensionärsråd. 

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till 
det ovan angivna verksamhetsområdet. 545
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3 § Förvaltningsorganisation 

Socialnämndens förvaltningsorganisation är socialförvaltningen. 

Individutskott 

4 § Sammansättning 

Inom socialnämnden ska finnas ett individutskott. 

Individutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

5 § Delegation från socialnämnden 

Individutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland annat 
avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande om
råden: 

1. socialtjänstlagen (SoL), 
2. socialtjänstförordningen (SoF), 
3. lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU), 
5. lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS), samt 
6. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område. 

Individutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstols beslut i enskilda ärenden 
samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet beslutat om. 

Individutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan delegeras till en 
särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden enligt 10 kap 4 § 
socialtjänstlagen. 

Individutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som socialnämnden tilldelar 
utskottet. 

6 § Begränsningar i individutskottets delegation 

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden. 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i sin helhet har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell be

skaffenhet eller annars av större vikt, samt 
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 

Individutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där socialnämnden delegerat be
slutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst individ
ärende, hänskjuts ärendet till individutskottet för avgörande. 
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7 § Beredning av individutskottet 

De individärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av ut
skottet om ej annat beslutas. 

Individutskottet bereder således till exempel frågor i familjerättsärenden där social
nämnden i dess helhet är beslutande. 

Kap 4 Specifika bestämmelser för barn- och 
utbildningsnämnden 

1 § Sammansättning 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
skollagen (2010:800) vad avser pedagogisk verksamhet i form av: 

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
2. det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna inom verksamheterna 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux. 

töver detta ansvarar barn- och utbildningsnämnden även för kommunens u gifte 
enligt skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen vad avser elevhälsa. 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgifter vad gäller uppdrags
utbildning samt ansvarar för skolskjutsverksamheten och kommunens biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamhet. 

3 § Delegation 

Barn- och utbildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden: 
1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler, 
2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet, 
3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor, 
4. fastställa avgift för särskild prövning, 
5. fastställa inackorderingstillägg och resebidrag, 
6. fastställa eventuell ansökningsavgift för gymnasial vuxenutbildning, samt 
7. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor. 

4 § Förvaltningsorganisation 

Nämndens förvaltningsorganisation är barn- och utbildningsförvaltningen. 

30 
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Kap 5 Specifika bestämmelser för samhälls-
byggnadsnämnden 

Allmänna bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
1. kommunens uppgifter gällande planläggning av mark och vatten och om byggande 

som enligt plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag ska fullgöras av bygg
nadsnämnden, 

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken 
(1998:808) och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften 
inte lagts på annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

3. kommunens tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) samt lagen (2007:1455) om de
taljhandel med nikotinläkemedel, 

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004: 168) 
ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och hälsoskyddsom
rådet, 

5. att bevaka kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning 
och förädling av markreserven, 

6. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt, 

7. att ansöka om, utföra och bevaka kommunens talan vid lantmäteriförrättningar där 
kommunen är sakägare samt bevaka kommunens intresse enligt 
fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagama, 

8. kommunens gator och vägar inklusive belysning, grönområden, skötsel av allmän 
platsmark, sjö- och strandvård samt svarar i förekommande fall för kommunens re
presentation i vägföreningar, 

9. kommunens vägråd, 
10. förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse m.m.) av kommunens fastigheter, 

anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark 
11. kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap 8 § miljöbalken, 
12. kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA-verksamhet) enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster, 
13. mätningsteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem. 
14. de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

samt för trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen (1998:1276), 

15. att inom det plan- och byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor 
som rör kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

16. energiplaneringen och främjandet av energihushållningen samt ansvarar för 
kommunens energirådgivning. 
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Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till 
det ovan angivna verksamhetsområdet. 

3 § Trafiknämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd. 

4 § Begränsning i ansvarsområdet och jävsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inte för sådan tillsyn och övrig myndighetsutöv
ning som framgår av§ 2 ovan, vad gäller kommunens egna verksamheter och objekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden får således inte utöva tillsyn över verksamhet som nämnden 
själv bedriver. Samhällsbyggnadsnämnden ska inte heller utöva tillsyn över kommunal 
verksamhet där verksamhetsansvaret ligger under annan nämnd än samhällsbyggnads
nämnden. För dessa ansvarar istället j ävsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därmed inte beslut i byggnads- och tillståndsärenden 
enligt plan- och bygglagen eller enligt annan till byggnadsnämnd hörande speciallag
stiftning för byggnader och anläggningar där kommunen äger eller ansvarar för förvalt
ning och verkställighet av verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar inte heller beslut i tillsyns- och tillståndsärenden 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet där kommunen äger eller ansvarar för förvaltning 
och verkställighet av verksamhet. 

Jävsfrågan kopplad till nämndernas tillsynsansvar ska utvärderas årligen genom intern 
kontroll, som granskas av revisorerna. 

5 § Förvaltningsorganisation 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnadsförvaltning
en. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen har inget verksamhetsansvar för 
plan- och miljöavdelningens myndighetsutövning. Det är istället plan- och miljöavdel
ningens chef som har verksamhetsansvaret för både samhällsbyggnadsnämndens och 
jävsnämndens myndighetsutövning i enlighet med de ärenden som fastställs i nämnder
nas delegationsordningar. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får inte vara ansvarig för eller 
hantera tillsynsärenden och får inte heller vara ersättande delegat i sådant ärende. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får inte vikariera för 
avdelningschefen för plan- och miljöavdelningen. 

Varken handläggarna eller chefen på plan- och miljöavdelningen får arbeta med drift
frågor gällande sådana kommunala verksamheter och objekt som är föremål för plan
och miljöavdelningens tillsyn. 
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Särskild delegation från kommunfullmäktige 

6 § Fastighetsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
1. beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av 

dessa som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd, 
2. beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt 
upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. Som förutsättning härför gäller att det inte avser ärenden av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt eller innebär ekonomiskt åtagande som 
inte finns upptagen i budget. 

3. att upprätta och godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, 

4. uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen, 
5. att upplåta platser för torghandel, 
6. att ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av mark 

enligt plan- och bygglagen, 
7. upphävande av villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 

upptagna i köpebrev för försålda fastigheter, 
8. att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt 8 § lagen om 

exploateringssamverkan (1987: 11 ), 
9. att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen (1973: 1149), 
10. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna använ

das för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningsla
gen (1970:988), 

11. att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om sådan om 
upprättande av sådan plan eller bestämmelser enligt 14 kap 1 § fastighetsbildnings
lagen (1970:988), samt 

12. att ansöka om särskild förvaltning enligt 29 § bostadsförvaltningslagen (1977:792). 

7 § Planfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större 
vikt. 

Som förutsättning härför ska gälla att planen eller bestämmelserna i princip överens
stämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande underlag, att pla
nens genomförandebeskrivning inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen ut
över budgeterade ramar samt att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploate
ringssamverkan. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 
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8 § Övriga uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
1. beslut i socialnämndens ställe i ärenden enligt alkohollagen (1994:1738) som berör 

socialnämndens egen verksamhet, 
2. namngivning för kvarters- och gatunamn, 
3. yttranden som avses i 3 kap 2 § ordnings lagen (1993: 1617) rörande upplåtelse av 

offentlig plats, samt 
4. fatta beslut om flyttning av fordonsvrak, enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall (1982:129). 

Samhällsbyggnadsutskott 

9 § Sammansättning 

Inom samhällsbyggnadsnämnden ska finnas ett utskott bestående av tre ledamöter och 
tre ersättare. 

10 § Ansvar 

Samhällsbyggnadsutskottet ska besluta i de ärenden som framgår av samhällsbyggnads
nämndens delegationsordning samt de övriga ärenden som nämnden på annat sätt över
lämnar till utskottet att handlägga. 

Kap 6 Specifika bestämmelser för jävsnämnden 

1 § Sammansättning 

Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Jävsnämndens ansvar 

Jävsnämnden ansvarar för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter och objekt. Den myndighetsutövning som huvudsakli
gen är aktuell finns reglerad i följande lagstiftning: 

1. Miljöbalken 
2. Livsmedelslagen 
3. Lag om energideklaration av byggnader 
4. Plan- och bygglagen 
5. Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, hissar och ventilation 

3 § Förvaltningsorganisation 

Jävsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Avdelningschefen för plan- och miljöavdelningen är ansvarig för jävsnämndens verk
samhetsområde. 

Förvaltningschefen eller annan anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen får inte 
på något sätt försöka påverka de tjänstemän i förvaltningens plan- och miljöavdelning 
som arbetar med tillsyn, beträffande hur tillsynen ska bedrivas mot kommunen. För det 
fall att en tjänsteman inom plan- och miljöavdelningen upplever att så sker, ska detta 
anmälas till kommunchefen. 

Vid oklarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan samhällsbygg
nadsnämnden och jävsnämnden ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vid oenighet ska kommunstyrelsens arbetsutskotts tolkning av reglemente och delega
tionsordningar gälla. 

Kap 7 Specifika bestämmelser för valnämnden 

1 § Ansvarsområde 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val 
och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

2 § Förvaltningsorganisation 

Valnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kap 8 Specifika bestämmelser för överförmyndaren 

1 § Ansvarsområde 

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i 
enlighet med föräldrabalken (1949:381) samt andra författningar som reglerar frågor 
knutna till denna verksamhet 

2 § Ersättare 

För överförmyndaren ska finnas en ersättare. 

Ersättaren för överförmyndaren skall tjänstgöra som överförmyndare vid ordinarie över
förmyndares frånvaro. 

3 § Förvaltningsorganisation 

Överförmyndarens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

§ 74 

Förslag till arrendetaxor 
Dnr 2016/65 206 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige fastställer arrendetaxa enligt 
samhällsbyggnadsnämndens förslag,§ 9, 2016-01-19 (bilaga 9). 

2. Arrendetaxan börjar gälla från och med 2016-07-01. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns inga fastslagna taxor för de olika arrendeforrnema. Nivån på de 
olika arrendeavgifterna varierar stort och mycket är avgiftsfritt. För att 
kunna göra handläggningen trygg och säker samt lika för alla, så föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden ett införande av arrendetaxor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 9, 2016-01-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) 

2016-01-19 

Justerare 

Ci+l-+ 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§9 Dnr: 2015 2184 261 

Förslag till arrendetaxor. 

Samhälls byggnadsnämndens beslut 

1. Samhälls byggnadsnämnden godkänner förslag till anendetaxa, bilaga 9. 
2016. 

2. Taxan ska börja gälla från och med 1 juli 2016. 
3. Nämnden hemställer att fullmäktige antar förslag till arrendetaxa. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns inga fastslagna taxor för de olika anendeformema. Nivån på 
anendeavgiftema varierar stort och mycket är avgiftsfritt. Generellt sett är 
nivån låg på de avgifter som tas ut. Många av avtalen är gamla och en hel del 
avtal är inte indexuppräknade. För att kunna göra handläggningen trygg, säker 
samt lika för alla så önskas en taxa att kunna hänvisa till. 

Undertecknad har kontaktat samtliga grannkommuner för att få bra underlag 
och så att en likvärdig taxa kan tillämpas även i Tingsryds kommun. 

Förslaget är att ny taxa kan böij a gälla 1 juli 2016. 

Taxan föreslås räknas upp enligt producentprisindex (PPI), vilket mäter 
prisutvecklingen för varor producerade av svenska företag, totalt och för olika 
varugrnpper. PPI beräknas som en sammanslagning av 
hemmamarknadsprisindex och exp01tprisindex. PPI publiceras månadsvis, runt 
den 25 :e månaden efter mätmånaden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från madc- och exploateringsingenjör Anna Hansen, 2015-12-15. 
Förslag till all'endetaxa. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-01-07, § 11. 

Utdragsbestyrlcande 

555



~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 9 forts 

Beslut skickas till 

I(onnnunstyrelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) 

2016-01-19 

Mark- och exploateringsingenj ör 

Justerare 

cHH iM; I 11 556



Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltnlngen 2016-01-19 

Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 

Alla avgifter nedan är inklusive moms om inget annat anges 

Nyttjanderätter 

• Nyttjanderätt som avser mindre markområde (upp till 1000 kvm) t.ex. parke
ringsplats, båtplats, b1ygga, vedupplag, uppställningsplats av husvagn, släpvagn, 
båttrailer eller liknande 500 la/år 

• Nyttjanderätt av mark (upp till 1000 kvm) för byggnad såsom exempelvis :frig-
gebod, båthus, carport, garage eller lilmande 1000 h/år 

• Nyttjanderätt av mai1c (över 1000 kv:m) separat beslut 
Minimiavgift 500 kr/år 

Lägenhetsarrenden (exempelvis sjöbod, lekplats, kolonilott, jalcthydda, idrottföreningars klubbhus 
8 kap 1 § andra stycket j ordbalken) 

• Tingsryds tätort 
• Övriga tätorter i kommunen 
• Övrig kommunal mark utanför detaljplan 
• Lägenhetsarrende för mark inom detaljplan 

( exklusive exploateringsmark) 
Minimiavgift 

100 kr/kvm/år 
50 la/kvm/år 
1 kr/kvm/år 

3 kr/kvm/år 
500 kr/år 

Anläggningsarrenden (exempelvis bensinstation, kiosk, lagerhus 11 kap 1 § Jordaballcen) 

• Anläggningsarrenden för telmiska anläggningar för telekommunikation eller lik-
värdig kommersiell verksamhet 8000 kr/år 

• Anläggningsarrende för teknikbod eller lilmande för telekommunikation anslu-
ten till befintlig mobilmast 3000 la/år 

• Tingsryds tätort 100 lcr/kvm/år 
• Övriga tätorter i kommunen 50 kr/kvm/år 
• Övrig kommunal mark utanför detaljplan 1 kr/kvm/år 
• Anläggningsarrende för mark inom detaljplan 

( exldusive exploateringsmark) 3 kr/kvm/år 
Minimiavgift 500 kr/år 

Samtliga arrendeavgifter ov:an ska årligen från och med andra betalningen regleras med 
100% av PPI. Basmånad är juli 2016. 

{HH 
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Jordbruksarrenden (9 kap 1 § Jordabalken) 

• Betes- och åke1mark 
• Skogsbete 
Minimiavgift 

2016-01-19 

700 kr/ha/år + moms 
300 kr/ha/år + moms 

700 kr/år+ moms 

2(2) 

Samtliga arrendeavgifter ovan ska årligen från och med andra betalningen regleras med 
100% av PPI. Basmånad är 2016. 

Engångsavgift skriftliga servitut (exempelvis väg, avlopp, utfart) 1500 kr 

CHH 
Tingsryds kommun 

BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon 

0477 441 00 (vx) 

fax 

0477 313 00 

e0 post/hemsida 

sam hallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 558
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

/1':Q, 
U-""' 

§ 75 

Svar på remiss gällande granskning av oberoendeaspekten i 
jävsnämndens ärendehantering 
Dnr 2016/638 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har fått en skrivelse från de kommunala 
förtroendemannarevisorerna (revisionen) samt en revisionsrapport från PwC 
rubricerad Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens 
ärendehantering. Ärendet har remitterats till kanslichefen för yttrande. 

Av skrivelsen från revisionen framgår att revisorerna instämmer i PwC:s 
bedömning samt att man önskar svar från bl.a. kommunstyrelsen vad gäller 
bedömningen att det finns en problematik utifrån oberoendeaspekten att 
nämndsekreterarfunktionen hämtas från samhällsbyggnadsnämnden samt att 
strandskyddsdispenser handläggs inom samma funktion. 

Kanslichefens rekommendation 

Av rapporten framgår attjävsnämnden inte specifikt har följt upp 
handläggarnas oberoende vid framtagande av beslutsunderlag och vid 
beslutsfattande på delegation. Ett första steg, vad gäller sekreterarfunktionen 
torde vara att närmare utreda den problematik som PwC har identifierat och 
genom en ordentlig analys kartlägga riskerna och vid behov ta fram förslag 
på alternativa lösningar. Rekommendationen är därför att den identifierade 
problematiken bör utredas närmare, i ljuset av de kommentarer som 
framkommit i PwC:s rapport samt utifrån revisionens synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Revisionens granskning av oberoendeaspekten vid jävsnämndens 
ärendehantering 
Yttrande från kanslichef Garo Lorfalk, 2016-01-08 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
\;!!) kommun 

Kommunlednlngs
förvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2016-01-08 

Dnr 2015/638 007 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande granskning av oberoendeaspekten i jävsnämn
dens ärendehantering 

Undertecknad fick den 9 december 2015 översänt en remiss innehållande en skrivelse 
från de kommunala förtroendemannarevisorerna (revisionen) samt en revisionsrapport 
från PwC rubricerad Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens ärendehante
ring. 

Av skrivelsen från revisionen framgår att revisorerna instämmer i PwC:s bedömning 
samt att man önskar svar från bl.a. kommunstyrelsen vad gäller bedömningen att det 
finns en problematik utifrån oberoendeaspekten att nämndsekreterarfunktionen hämtas 
från samhällsbyggnadsnämnden samt att strandskyddsdispenser handläggs inom samma 
funktion. 

Med anledning av den inlämnade rapporten får undertecknad överlämna följande ytt
rande. 

Rättsliga och andra förutsättningar 
Av 3 kap. 5 § kommunallagen (1991 :900), KL, framgår att en nämnd inte får bestämma 
om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kom
munen som part. Enligt samma bestämmelse får en nämnd inte heller utöva i lag eller 
annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedri
ver. 

Jäv regleras också i 6 kap. 24 och 25 §§KL.I 24 § föreskrivs att en förtroendevald eller 
anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte får delta eller närvara vid handlägg
ning av ärendet. I 25 § definieras när förtroendevald eller anställd är jävig. Särskilt en 
punkt i denna bestämmelse är intressant: "En förtroendevald eller en anställd hos kom
munen[ ... ] är jävig, om 
[ ... ] 
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till 
[ .. .]." 

Enligt bestämmelserna ovan får en nämnd alltså inte utöva i lag eller annan författning 
föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. KL har inte 
några närmare bestämmelser om hur kommunal förvaltning i detta hänseende ska vara 
organiserad. Dock anses det vara en grundläggande princip för både KL-reglerad och 
speciakeglerad kommunal verksamhet att drifts- och tillsynsansvaret ska skiljas åt både 
på nämnd- och förvaltningsnivå. 1 Dåvarande Länsrätten har i en dom bedömt att en för-

1 Se förarbetena till miljöbalken och KL (prop. 1990/91:117, s 41 och prop. 1997/98:45, del 2 s. 268) 
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valtning med skilda myndighetsnämnder (bygg- och miljö) och verksamhetsnämnd 
(tekniska), samt med en förvaltningschef utan verksamhetsansvar och en miljöchef som 
kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för, uppfyller kraven i KL. 

Av reglerna om tillsynsj äv :framgår alltså tydligt att jäv föreligger för en förtroendevald 
eller en anställd hos kommunen för att delta eller närvara vid handläggningen av ett 
ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som vederbörande är knuten till. Re
ge1n omfattar enligt förarbetena all slags kommunal tillsyn över verksamheter som 
kommunen själv bedriver. 

Bedömning 
Syftet med bestämmelserna rörande tillsynsjäv är att förtroendevalda och anställda inte 
ska behandla ärenden som rör tillsyn över kommunal verksamhet som den förtroende
valde eller anställde är knuten till. Omfattningen av bestämmelsen är således tämligen 
bred och bör inte tolkas alltför snävt. 

PwC har identifierat en problematik som hänför sig till att den tjänsteman som är 
nämndsekreterare i jävsnämnden innehar samma funlction inom samhällsbyggnads
nämnden. Denna funlction handlägger även ärenden rörande strandskyddsdispens. 

Inledningsvis ska framhållas att tjänstemännen, enligt revisonsrapporten, själva inte 
upplever att problematiken föreligger och att den generella uppfattningen är att obero
endet kan hållas fullt ut i ärendehandläggningen. Det finns i detta sammanhang inte skäl 
att ifrågasätta att förvaltningen och berörd personal kan upprätthålla ett professionellt 
och objelctivt arbetssätt härvid. Detta innebär dock inte att den problematik som identi
fierats inte föreligger i sig. 

När det gäller en nämnds hantering av ärenden där nämnden företräder kommunen som 
part mot sig själv eller ärenden som rör tillsyn av kommunens verksamhet bör kraven på 
obj elctivitet ställas högt. Det kan därför upplevas som en anmärkningsvärd ordning att 
personer som har samma funlction i båda nämnderna samt även handlägger ärenden rö
rande strandskyddsdispens ska tillåtas ha hand om ärenden som har en direkt koppling 
till båda parterna. Detta kan rubba allmänhetens förtroende för nämndernas saklighet. 
Frågan kan givetvis bli särskilt besvärande för jävsnämnden, som ju ska fungera suve
ränt och oberoende vis-a-vis samhällsbyggnadsnämnden samt som en garant mot just 
denna typ av problematik som PwC har identifierat. 

Rekommendation 
Av rapporten :framgår att jävsnärnnden inte specifilct har följt upp handläggarnas obero
ende vid framtagande av beslutsunderlag och vid beslutsfattande på delegation. Ett 
första steg, vad gäller sekreterarfunlctionen torde vara att närmare utreda den problema
tik som PwC har identifierat och genom en ordentlig analys kartlägga riskerna och vid 
behov ta fram förslag på alternativa lösningar. Rekommendationen är därför att den 
identifierade problematiken bör utredas närmare, i ljuset av de kommentarer som fram
kommit i PwC:s rapport samt utifrån revisionens synpunlcter. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 2015-11-17 

Till 
Jävsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 

För kännedom till 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens ärendehan
tering 

Revisorema i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad 
granskning. 

Vi instämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport och överläm
nar rapporten tilljävsnämnden för yttrande. 

Revisorerna önskar även svar från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
vad gäller bedömningen att det finns en problematik utifrån oberoendeaspekten att 
nämndsekreterarfunktionen hämtas från samhällsbyggnadsförvaltningen samt att 
strandsskyddsdispenser handläggs inom samma funktion. 

Revisorerna emotser svar senast den 17 febrnari 2016. Rapporten lämnas till kommun
fullmäktiges presidium för kännedom. 

För Tingsryds kommuns revisorer 

Sven-Erik Svensson 
Ordförande 

)l 

563



LisaÄberg 
Järn Wahlroth 

November/2015 

pwc 

www.pwc.se 

Revisionsra~~ort 
~~~~~~~~--

564



Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens ärendehantering 

Innehåll 
1. Inlednmg .... ................................................................................ 2 

1.1. Bakgrund ........................................................................................................ 2 

1.2. Syfte och Revisionsfråga ................................................................................. 2 

1.3. Revisionskriterier ........................................................................................... 2 

1.4. Kontrollmål .................................................................................................... 2 

1.5. Avgränsning och metod .................................................................................. 3 

2. Ialrttagelser och bedönmingar .................................................... 4 

2.1. Finns ändamålsenliga rutiner för jävsnämndens ärendehantering? ............. 4 

2.1.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 4 

2.1.2. Bedömning ..................................................................................................................... 5 

2.2. Följer roll- och ansvarsfördelningen för ärendehanteringen gällande reglemente? 
5 

2.2.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 5 

2.2.2. Bedömning ..................................................................................................................... 6 

2.3. Hur säkerställer jävsnämnden handläggarnas oberoende vid framtagande av 
beslutsunderlag och vid beslutsfattande på delegation? .............................................. 6 

2.3.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 6 

2.3.2. Bedömning ..................................................................................................................... 7 

24 Hanteras oldarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan 
jävsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden på ett ändamålsenligt sätt? ................ 7 

2.4.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 7 

2.4.2. Bedömning ..................................................................................................................... 7 

3. Sammruifatt81lde re-v:isionell bedöll11llllg. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

3.1. Rekommendationer ........................................................................................ 9 

November 
Tingsryds kommun 
PwC 

1 av 9 

565



Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens ärendehantering 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Jävsnämnden ansvarar för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter och objekt. Det kan till exempel gälla tillsyn av kommu
nens fastighetsverksamhet men även egna kök eller avlopp. 

Jävsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnadsförvaltningen. Av reglemen
tet för jävsnämnden framgår att avdelningschefen för bygg- och miljöavdelningen är an
svarig för jävsnämndens verksamhetsområde. Vidare framgår att förvaltningschefen eller 
annan anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen inte på något sätt får försöka på
verka de tjänstemän i förvaltningens bygg- och miljöavdelning som arbetar med tillsyn 
beh·äffande hur tillsynen ska bedrivas mot kommunen. I det fallet att en tjänsteman inom 
bygg- och miljöavdelningen upplever att så sker, ska detta anmälas till kommunchefen. 
Vid oklarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan samhällsbyggnads
nämnden och jävsnämnden ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid 
oenighet ska kommunstyrelsens arbetsutskotts tollming av reglemente och delegations
ordningar gälla. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har, utifrån en bedömning av risk och väsentlighet, fun
nit det angeläget att granska huruvida jävsnämnden säkerställer att nämndens ärende
hantering bedrivs oberoende och enligt gällande reglemente. 

1.2. Sy~e och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

• Säkerställer jävsnämnden att nämndens ärendehandläggning bedrivs ändamålsen
ligt utifrån oberoendeaspekt och enligt gällande reglemente? 

1.3. Revisions kriterier 
• Kommunallagen 

• Reglemente och delegationsordning för jävsnämnden 

• Övriga kommunala styrdokument med bäring på granslmingsområdet 

1.4. l(onh~ollmål 
Revisionsfrågan kommer att besvaras utifrån följande kontrollmål: 

• Finns ändamålsenliga rutiner för jävsnämndens ärendehantering? 

• Följer roll- och ansvarsfördelningen för ärendehanteringen gällande reglemente? 

• Hur säkerställer jävsnämnden handläggarnas oberoende vid framtagande av be
slutsunderlag och vid beslutsfattande på delegation? 

• Hanteras oldarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan 
jävsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden på ett ändamålsenligt sätt? 
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1.5. Avgränsning och metod 
Granslmingen har avgränsats till att endast omfatta jävsnämndens handläggning av ären
den utifrån ett oberoendeperspektiv. 

Granslmingen har genomförts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer 
har genomförts med jävsnämndens presidium, avdelningschefen för bygg- och miljöav
delningen, en miljöinspektör, två bygglovshandläggare, en livsmedelsinspektör, nämnd
sekreteraren, samhällsbyggnadschefen, kommunchefen och kommunstyrelsens presi
dium. I dokumentstudien har vi granskat reglementen för jävsnämnden och samhälls
byggnadsnämnden, jävsnämndens delegationsordning, dokumenthanteringsplan samt 
jävsnämndens protokoll för 2014 och 2015. 

Oberoendeaspekten i handläggningen av ärenden har även verifierats genom ett stick
prov. Stickprovet har omfattat följande ärenden: 

Dnr: 2014-1511-237A "Tingsryd 3:13 Olovlig byggnation" och "Tingsryd 3:13 Strand
skyddsdispens - föreläggande att inkomma med ansökan. 

Dnr:2013-1357-4651-465/1 "Väckelsång 9:58 Föreläggande för livsmedelslokalen, Väck
elsångs skola, Skolgatan 3 i Väckelsång" 

Dnr: 2015-0154-427 / 2 "Övertiden 1 Arbetskontoret - Föreläggande att inkomma med 
uppgifter 

Dnr: 2012-1698-465 Linneryds Korrö 1:6 - Föreläggande av livsmedelslokal 

För samtliga ärenden i stickprovet har vi övergripande granskat samtliga handlingar i 
ärendeakten. 

Rapporten har faktaavstämts av bygg- och miljöchefen. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Finns ändamålsenliga 1·utinerför jävsnä1nndens 
ärendehantering? 

2 .1.1 . Iakttagelser 
Som vägledning vid handläggningen av ärenden finns reglementet och delegationsord
ningen. Det finns dock inga dokumenterade rutiner eller närmare anvisningar för 
jävsnämndens ärendehantering. Administrationen eller berörd handläggare på samhälls
byggnadsförvaltningen bedömer om ett ärende ska hanteras av jävsnämnden eller inte. 
Flera av de intervjuade framför synpunkter på att det inte alltid är självklart vilken nämnd 
som ska hantera ett ärende. Vid eventuella oklarheter har förvaltningen valt att låta 
jävsnämnden handlägga ärendet. 

Enligtjävsnämndens reglemente ansvarar nämnden för och fullgör uppgifter som rör 
myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter och objekt. Den myn
dighetsutövning som huvudsakligen är aktuell finns reglerad i Miljöbalken, Livsme
delslagen, Lag om energideklaration av byggnader, Plan- och bygglagen och Föreskrif
ter om enkelt avhjälpta hinder, hissar och ventilation. 

Myndighetsutövningen gentemot de kommunala bolagen och stiftelserna hanteras enligt 
praxis av samhällsbyggnadsnämnden. Motivet som anges är att de är egna juridiska per
soner. 

Jävsnämnden sammanträder cirka elva gånger per år och har i genomsnitt cirka fem 
myndighetsärenden per sammanträde. Inför kallelseutskicket har ordföranden kontakter 
med nämndsekreteraren. Nämndsekreteraren ställer samman dagordningen. Bygg- och 
miljöchefen är inte involverad och har inte några kontakter med ordföranden inför eller 
efter sammanträdena. 

På nämndssammanträdena är handläggarna föredragande i sina respektive ärenden. 
Handläggarna närvarar inte vid själva beslutsfattandet. Nämnden får föredragning i samt
liga ärenden först och därefter sker beslutsfattandet. Även bygg- och miljöchefen deltar 
endast i egenskap av föredragande i ärenden. Vid beslutsfattandet är enbart nämndsekre
teraren närvarande tjänsteman. Då nämndsekreteraren är handläggare av strandskydds
dispenser utgör dessa undantag från ovanstående rutin. Av intervjuerna framkommer att 
handläggarna är med vid beslutsfattande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Stickprovet visar att diarieföringen för jävsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden sker 
i ett gemensamt diarium för samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta medför att det i akter
na förekommer ärenden för såväl jävsnämnden som samhällsbyggnadsnämnden då diari
eföringen är objektsbunden. En dokumenthanteringsplan har upprättats för jävsnämn
den. De handlingar som hanteras för jävsnämnden är protokoll, delegationsbeslut, med
delanden till nämnden (ej fastighetsanknutna), kallelser och föredragningslistor. 

För samtliga ärenden i stickprovet noterar vi att få handlingar i ärendena har försetts med 
stämpel. I ett av ärendena har en inkommande handling försetts med ankomststämpel för 
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samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga granskade ärenden har varit ärenden som enligt 
reglementet ska hanteras av jävsnämnden. 

2.1 .2 . Bedömning 
Vi bedömer attjävsnämndens rutiner för ärendehandläggningen inte fullt ut är ändamåls
enliga. Vi anser att rutinerna för ärendehanteringen bör dokumenteras och det bör tydligt 
framgå av rutinerna, exempelvis genom en checl<lista, villca ärenden som ska handläggas 
av jävsnämnden. Vidare anser vi att in- och utgående handlingar bör ankomststämplas så 
att det tydligt framgår vilket datum handlingen kom in eller upprättades, då det är viktigt 
för myndigheten att kunna visa vilket datum som en skrivelse blir allmän handling. 

Vi bedömer attjävsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bör ha separata diarier, dels 
för att tydliggöra jävsnämndens oberoende till samhällsbyggnadsnämnden, dels för att 
nämnderna är två skilda kommunala förvaltningsmyndigheter. 

Vi noterar att föredragande tjänstemän inte närvarar vid nämndens beslutsfattande. Vi 
rekommenderar att handläggaren närvarar vid nämndens beslutsfattande för att stärka 
rättssäkerheten i nämndens ärendehandläggning. 

2.2. Fö"/jer roll- och ansvarsfördelningen.for ä1·e11de
hanteringe11 gällande 1·eglemente? 

2 .2 .1 . Iakttagelser 
Enligt § 3 i nämndens reglemente är jävsnämndens förvaltningsorganisation samhälls
byggnadsförvaltningen. Avdelningschefen för bygg- och miljöavdelningen är ansvarig för 
jävsnämndens verksamhetsområde. Av samhällsbyggnadsnämndens reglemente framgår 
att varken handläggarna eller chefen på bygg- och miljöavdelningen får arbeta med 
driftfrågor gällande sådana kommunala verksamheter och objekt som är föremål för 
plan- och miljöavdelningens tillsyn. 

Avdelningschefen för bygg- och miljöavdelningen har personalansvar för samtliga hand
läggare som utövar tillsyn förutom för handläggaren för strandsskyddsdispenser och till
lika nämndsekreteraren. Denna funktion sorterar organisatoriskt under samhällsbygg
nadschefen. 

Genom intervjuerna får vi en bild av att jävsnämndens fö1troendevalda främst ser 
nämndsekreteraren som ansvarig tjänsteman för jävsnämndens ärendehantering. Sekre
teraren i jävsnämnden innehar även sekreterarfunktionen i samhällsbyggnadsnämnden. 

I intervjuerna framkommer att bygg- och miljöchefen rapporterar ekonomi- och personal
information till både kommunchefen och samhällsbyggnadschefen. Informationen är den
samma till båda. Kommunchefen har personalansvar för bygg- och miljöchefen och är den 
som håller lönesamtal. Utvecldingssamtal har bygg-och miljöchefen med samhällsbygg
nadschefen. Arbetsmiljöansvaret har delegerats från samhällsbyggnadschefen till bygg
och miljöchefen. I samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp är bygg- och miljöche
fen deltagare, men fungerar emellanåt även som processutvecklare. 

Enligt 4 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente skajävsfrågan kopplad till sam
hällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens tillsynsansvar utvärderas årligen genom 
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intern kontroll, som granskas av revisorerna. Av intervjuerna framkommer att någon 
årlig utvärdering enligt ovan hittills inte har genomförts. Jävsnämnden har inte fattat 
beslut om en intern kontrollplan. 

2.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att roll- och ansvarsfördelningen för ärendehanteringen till stora delar följer 
gällande reglemente. Bygg- och miljöchefens roll gentemotjävsnämnden behöver dock 
ldargöras och huvudsaldigen likna den som gäller för beredningsprocessen i den myndig
hetsutövning som gäller för samhällsbyggnadsnämnden. Vi anser att det i nuvarande han
tering finns en viss otydlighet huruvida vem som är ansvarig tjänsteman för jävsnämn
dens verksamhetsområde. 

Vi konstaterar att någon årlig utvärdering av jävsfrågan kopplad till samhällsbyggnads
nämndens och jävsnämndens tillsynsansvar hittills inte har genomförts. Vi bedömer att 
jävsnämnden utifrån en risk- och väsentlighetsanalys bör anta en internkontrollplan och 
att nämnden inom ramen för arbetet med den interna kontrollen kontinuerligt genomför 
uppföljningar av moment inom ärendehanteringen, exempelvis genom stick.prover. 

Hur säkerställer jävsnämnden handläggarnas 
oberoende vidf,.amtagande av beslutsunde1·lag 
och vid beslutsfattande på delegation? 
Iakttagelser 

Av§ 3 ijävsnämndens reglemente framgår att förvaltningschefen eller annan anställd 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen inte på något sätt får försöka påverka de tjäns
temän i förvaltningens bygg- och miljöavdelning som arbetar med tillsyn, beträffande 
hur tillsynen ska bedrivas mot kommunen. För det fallet att en tjänsteman inom bygg
och miljöavdelningen upplever att så sker, ska detta anmälas till kommunchefen. 

Det finns en samstämmighet hos de intervjuade att oberoendet fullt ut kan hållas i ären
dehandläggningen. Det upplevs inte förekomma någon påverkan från förvaltningschefen 
eller från kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har aldrig varit aktuellt med en 
anmälan till kommunchefen. 

Handläggarna på bygg- och miljöavdelningen delar inte några arbetsuppgifter med övriga 
kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningens andra avdelningar. Som ovan nämnts hand
lägger jävsnämndens sekreterare även tillsynsärenden avseende strandskyddsdispenser, 
men tillhör organisatoriskt samhällsbyggnadsförvaltningens stabsfunktion. Jävsnämnden 
har inte genonomfört någon specifik uppföljning av handläggarnas oberoende vid framta
gande av beslutsunderlag och vid beslutsfattande på delegation. 

I intervjuerna framkommer att det pågår arbete med att hitta tvärsektoriella samverkans
projekt, exempelvis beträffande översiktsplan och VA-plan. Som en synergieffekt av infö
randet av en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning lyfts att det har blivit lättare lmyta 
ihop verksamheterna avseende plan, VA, gata och projektering och att det är ändamålsen
ligt att tjänstemännen fysiskt sitter tillsammans. Detta ger bl.a. bygg- och miljöavdelning
ens handläggare möjlighet att informera om lagstiftning tidigt. I övrigt uppges de kom-
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munala verksamheterna behandlas på samma sätt som övriga verksamhetsutövare och 
fastighetsägare. 

I något enstaka ärende har miljö- och byggchefen blivit kallad till kommunstyrelsens ar
betsutskott för att informera i ett specifikt ärende hos jävsnämnden. 

2.3.2. Bedömning 
Utifrån vårt sticl<prov samt genom intervjuerna gör vi bedömningen att handläggningen 
av jävsnämndens ärenden huvudsakligen kan genomföras oberoende och utan påverkan 
från övriga kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen eller samhällsbyggnadschefen. Vi 
anser dock att det finns en problematik utifrån oberoendeaspekten att nämndsekreterar
funktionen hämtas från samhällsbyggnadsförvaltningen samt att strandsskyddsdispenser 
handläggs på samma funktion. 

Vi bedömer attjävsnämnden inom ramen för sitt interna kontrollarbete bör säkerställa 
handläggarnas oberoende i ärendehanteringen genom återkommande uppföljningar. 

2.4.1. 

Hanteras oldarhete,~ gällandejördelningen av 
verlcsamhetsområden 1nella11jävsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden på ett ändamålsen
ligt sätt? 
Iakttagelser 

Enligt reglementet för jävsnämnden ska, vid oklarheter gällande fördelningen av verk
samhetsområden mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden, samråd ske med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid oenighet ska kommunstyrelsens arbetsutskotts 
tollming av reglemente och delegationsordningar gälla. Av intervjuerna framgår att detta 
hittills inte varit alctuellt. 

Som ovan nämnts hanteras myndighetsärenden gentemot de kommunala bolagen av 
samhällsbyggnadsnämnden mot bakgrund att dessa är egna juridiska personer. Några av 
de intervjuade framför synpunkter på att myndighetsutövningen gentemot de kommunala 
bolagen borde handläggas av jävsnämnden och att gällande ordning inte är tydligt preci
serad i reglementet. Fullmälctige har inte fattat något särsldlt beslut om att tillsynen 
gentemot de kommunala bolagen och stiftelserna ska handläggas av samhällsbyggnads
nämnden. 

2 .4 .2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns en medvetenhet hos samtliga intervjuade hur oklarheter gällande 
fördelningen av verksamhetsområdeµ mellanjävsnämnden och samhällsbyggnadsnämn
den ska hanteras. I syfte att tydliggöra fördelningen av verksamhetsområdena mellan de 
båda nämnderna rekommenderar vi att ansvaret för tillsynen gentemot de kommunala 
bolagen lyfts till fullmälctige för beslut. 
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3. Sammanfattande revisionell be
dömning 

Vi bedömer att jävsnämnden till delar säkerställer att nämndens ärendehandläggning 
bedrivs ändamålsenligt utifrån oberoendeaspekt och enligt gällande reglemente. Vi grun
dar vår bedömning på följande: 

• Rutinerna för nämndens ärendehantering bör dokumenteras och det bör tydligt 
framgå av rutinerna, genom exempelvis en checklista, vilka ärenden som ska 
handläggas av jävsnämnden. 

• In- och utgående handlingar bör ankomststämplas så att det tydligt framgår vilket 
datum handlingen kom in eller upprättades, då det är viktigt för myndigheten att 
kunna visa vilket datum som en skrivelse blir allmän handling. 

• Jävsnämnden och samhällsbyggnadsnämnd.en bör ha separata diarier, dels för att 
tydliggöra jävsnämndens oberoende till samhällsbyggnadsnämnden, dels för att 
nämnderna är två skilda kommunala förvaltningsmyndigheter. 

• Roll- och ansvarsfördelningen för ärendehanteringen följer till stora delar gällande 
reglemente. Bygg- och miljöchefens roll gentemotjävsnämnden behöver dock 
ldargöras och huvudsaldigen likna den som gäller för beredningsprocessen i den 
myndighetsutövning som gäller för samhällsbyggnadsnämnden. 

• Roll- och ansvarsfördelningen för ärendehanteringen följer huvudsaldigen gäl
lande reglemente. Vi anser dock att det finns en viss otydlighet huruvida vem som 
är ansvarig tjänsteman för jävsnämndens verksamhetsområde. 

• Jävsnämnden bör utifrån en risk- och väsentlighetsanalys anta en internkontroll
plan och nämnden bör inom ramen för arbetet med den interna kontrollen konti
nuerligt genomföra uppföljningar av moment inom ärendehanteringen, exempel
vis genom stickprover. 

• Det finns en problematik utifrån oberoendeaspekten att nämnd.sekreterarfunkt
ionen hämtas från samhällsbyggnadsförvaltningen samt att strandsskyddsdispen
ser handläggs inom samma funktion. 

Utifrån vårt stickprov samt genom intervjuerna gör vi bedömningen att handläggning
en av jävsnämndens ärenden huvudsaldigen kan genomföras oberoende och utan på
verkan från övriga kollegor på samhällsbyggnadsförvaltningen eller samhällsbygg
nadschefen. Vidare bedömer vi att det finns en medvetenhet hos samtliga intervjuade 
hur oldarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan jävsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden ska hanteras. 
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3.1. Rel~ommendationer 
• I syfte att tydliggöra fördelningen av verksamhetsområdena mellan jävsnämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar vi att ansvaret för tillsynen 
gentemot de kommunala bolagen lyfts till fullmäktige för beslut. 

• Vi rekommenderar att handläggaren närvarar vid nämndens beslutsfattande i 
ärendet för att stärka rättssäkerheten i nämndens ärendehandläggning. 

2015-11-17 

I , 0 

'12Ae:-7\= 
Projektledare och uppdragsledare 
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Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-19 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 14 Dm: 2015 1066 209 

Granslming av oberoendeaspekten i jävsnämndens 
ärendehantering. Information. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till utskottet att avge slutgiltigt 
yttrande till revisorerna. 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra 
granslming enligt ovan. 

Revisorerna emotser svar senast 17 februari 2016. 

Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark går igenom ärendet Fö1'valtningen 
har tagit fram förslag till yttrande gällande myndighetsutövning mot 
kommunala bolag och stiftelser. Nämnden ställer sig positiv till att 
myndighetsutövning gentemot kommunala bolag och stiftelser förs över till 
j ävsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Revisonsrapport, Pw C, november 2015. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-01-07, § 20. 

Beslutet sldckas till 

Sarnhällsbyggnadsutskottet 

Utdragsbestyrkande 
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35 (45) 

Justerare 

CH-1+ 

§ 40 Dnr: 2015 1066 209 

Granskning av oberoendeaspekten i jävsnämndens 
ärendehantering 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar avge följande yttrande: 

1. Reglementet lyfts till kommunfullmäktige för fö1tydligande gällande 
myndighetsutövning gentemot de kommunala bolagen och stiftelserna. 

2. Nämnden ställer sig positiv till att myndighetsutövningen gentemot de 
kommunala bolagen och stiftelserna flyttas över till jävsnämnden. Detta bör 
tydligt regleras i reglementet. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ochjävsnämnden ska ha sldlda diarier. Detta 
ska gälla i det nya ärendehanteringssystemet 

4. Frågor som avser strandskydd flyttas från förvaltningsjuristen till 
handläggare på bygg och miljöavdelningen. 

5. Frågan om nämndadministration för j ävsnämnden bör ses över av 
kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns revisorer och PWC har under 2015 genomfört granskning 
enligt ovan. Revisionsrapport, 2015-11-27, har lämnats tilljävsnämnden, 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 17 
februari 2016. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har, utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet, funnit det angeläget att granska huruvida j ävsnämnden 
säkerställer att nämndens ärendehantering bedrivs oberoende och enligt 
gällande reglemente. Granskningen har skett utifrån fastställda kontrollmål. 
Granskning av rapporten i frågor som rör nämndsekreteraren har gjo1ts av 
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsnämnden för att i görligaset mån 
undvika jäv. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 36 (45) 

2016-02-08 

Justerare 

CH/f 

§ 40 fmts 

Granslmingen har genomfö1ts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. 
Stickprovskontroller har gjo1ts i fyra olika ärenden. 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerade i beslut 2016-01-19, § 14 till 
samhällsbyggnadsutskottet att avge slutgiltigt yttrande till revisorerna. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrappo1t, 2015-11-27. 
Samhällsbyggnadsnänmden 2016-01-19, § 14. 
Tjänsteskrivelse från förvaltningsjurist Anna Arvidsson 2016-01-21 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Jonas Weidenmark 2016-01-18 

Beslut skickas till 

Tingsryds kommuns revisorer 
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~Tingsryds 
~kommun 
Jävsnämnden 

,;}C')\S°/~68 ()O+ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

2016-01-21 

JÄVSNÄMNDEN 

§2 Dm: 2015 1113 007 

Revision. Granskning av oberoendeaspekten i jävnämndens 
ärendehantering. PWC. 

Jävsnämndens beslut 

1. Jävsnämnden har gått igenom sammanfattande revisionell bedömningen och 

kommer att åtgärda de problem som är uppställda i bedömningen. 

2. Jävsnämnden kommer att lämna en skrivelse till fullmäktige angående 
myndighetsutövningen gentemot de kommunala bolagen och stiftelserna. 

3. Jävsnämnden ställer sig bakom förslaget att tjänstemän närvarar vid 
beslutsfattandet för att stärka rättsäkerheten. 

4. Jävsnämnden anser att nuvarande sekreterarskap har fungerat väl. Nämnden 
hävdar att några j ävspro blem hittills inte uppstått och uttrycker att om en 
jävssituation skulle uppstå, kommer en annan sekreterare att tjänstgöra i det 

ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Tingsryds kommun har, utifrån en bedömning av risk och 
väsentlighet, funnit det angeläget att granskahuruvidajävsnämnden 
säkerställer att nämndens ärendehantering bedrivs oberoende och enligt 
gällande reglemente. Granskningen har skett utifrån fastställda kontrollmål. 
Granskningen har genomfälts med hjälp av dokumentstudier och intervjuer. 
Stickprovskontroller har gjmts i fyra olika ärenden. 

Revisionsrapport, 2015-11-27, har lämnats till j ävsnämnden, kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 17 februari 2016. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Jävsnämnden 

Justerare 

q~ 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 4 (9) 

2016-01-21 

§ 2 forts 

Beslutsunderlag 

Revisionsrappmt gällande granskning av o beroendeaspekten i j ävsnämndens 
ärendehantering 

Beslutet skickas till 

Tingsryds kommuns revisorer 

I Utdrng,boslydamdo 
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Arende 33 

Motion - gör 

ersättningen till 

förtroendevalda 

politiker laglig 
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~Tingsryds 
\:!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 76 

Motion - gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Dnr 2015/162 024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen och personalchefen har fått översänt en remiss innehållande 
motion från Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) vari föreslås att 
kommunen ska anta nya bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda i kommunen som bättre överensstämmer med 
kommunallagens bestämmelser. 

De båda cheferna avger remissvar och föreslår samtidigt att fullmäktige tar 
ställning till ett nytt reglemente. För vidare information, se skrivelse enligt 
nedan. 

Beslutsunderlag 

Motion - gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson och kanslichef Garo 
Lorfalk, 2016-02-19 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\.!) kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

REMISSYTTRANDE 1 (1) 

2016-02-19 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande motion från Jörgen Forsberg och Göran Mård (v) 
angående att göra ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar förslag till bestämmelser om ersättning 
för förtroendevalda enligt vad som förordas i Alt 4 i denna tjänsteskrivelse. Fullmäktige 
beslutar även att nuvarande bestämmelser om ersättning till förtroendevalda upphör att 
gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Undeitecknade har fått översänt en remiss innehållande motion från Jörgen Forsberg 
och Göran Mård (v) vari föreslås att kommunen ska anta nya bestämmelser om ekono
misk ersättning för förtroendevalda i kommunen som bättre överensstämmer med kom
munallagens bestämmelser. 

Sammanfattningsvis sägs följande i motionen: nuvarande bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till fö1troendevalda blandar ihop de olika ersättningsformer som finns; obliga
toriska ( ersättning för förlorad arbetsinkomst) och :frivilliga (övriga arvoden). Förtroen
devald som kan visa att arbetsinkomst inträffar vid sammanträde har, enligt nuvarande 
regelverk, rätt till mellanskillnaden mellan det erhållna arvodet och den förlorade ar
betsinkomsten. Här har en sammanblandning har skett mellan obligatorisk och frivillig 
del. Rätt förfarande är att förlorad arbetsinkomst ersätts upp till det maximala beloppet 
2 297 kr1 samt att sammanträdesarvode (med 195 kr/timme2

) ska kunna lyftas utöver 
detta för det antal timmar som den fö1troendevalde utför uppdraget, istället för att som 
idag endast mellanskillnaden betalas ut. Ersättningsbestämmelsema, som de ser ut idag, 
inte är förenliga med kommunallagens bestämmelser. 

Remissyttrande 
Med anledning av den inlämnade motionen överlälllllas följande yttrande. 

Rättsliga och andra förutsättningar 
Av 4 kap. 12 § kommunallagen framgår att förtroendevalda har rätt till skälig ersättning 
för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdra
get. Denna rätt gäller dock inte fchtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en 
betydande del av heltid. 

1 Enligt 2015 års nivå 
2 Se ovan 
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Bestämmelsen innebär att kommuner är skyldiga att ersätta de arbetsinkomster och eko
nomiska förmåner som fö1troendevalda förlorar på grund av uppdraget. Med ekono
miska förmåner avses förlorade pensions- och semesterförmåner samt t.ex. förlorad ar
betslöshetsersättning och föräldrapenning som den fö1troendevalde förlorar på grund av 
uppdraget. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. 

En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den fö1troendevalde kan 
styrka att han eller hon verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Pas
siva ägare till t.ex. ett företag kan inte anses förlora arbetsinkomst rörelsen på grund av 
ett kommunalt förtroendeuppdrag. Eventuellt utebliven inkomst av kapital kan inte hel
ler åberopas som grund för att få ersättning. 

Kommunerna avgör efter vilka principer ersättningens nivå ska beräknas. För att inte 
systemet ska bli för krångligt får ersättningen schabloniseras. Ersättningsbeloppet kan 
grundas på t.ex. den fö1troendevaldes timlön enligt avtal, sjukpenninggrundande in
komst, taxerade inkomst eller något annat underlag som är lätt tillgängligt. 

Ersättningen ska enligt KL:s bestämmelser vara skälig. Detta innebär att det finns både 
en lägsta och högsta gräns för ersättningen. I begreppet skälig ligger också att ersätt
ningen delvis får vara schablonmässig. Det är möjligt att relatera ersättning till timlön 
enligt avtal, sjukpenninggrundande inkomst, taxerad inkomst eller något annat underlag. 

Kommunfullmäktige har enligt 4 kap. 14 KL även rätt, men inte skyldighet, att besluta 
att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning utöver förlorad arbetsinkomst. 
Det handlar här främst om arvode för det arbete som är förenat med uppdraget samt er
sättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. 

Särskilt om förtroendevalda sysselsatta på heltid eller betydande del av heltid 
Föitroendevalda som är sysselsatta på heltid eller betydande del av heltid har inte rätt 
till ersättning enligt ovan kan tillerkännas arvoden, kostnadsersättningar, pension och 
andra förmåner. Förtroendevalda med denna sysselsättningsgrad har inte rätt till semes
ter men kan få en ledighet med bibehållet arvode under en period som motsvarar semes
ter. 

Bedömning 
Utifrån vad som framkommit i lagstiftning och praxis är det undertecknades bedömning 
att nuvarande regelverk om ersättning till förtroendevalda, som det är formulerat idag, 
inte är förenligt med kommunallagens bestämmelser. Nedan presenteras ett antal hand
lingsalternativ samt kostnadsberäkningar. 

Alt 1. F01tsatt tillämpning av regelverket med nuvarande formulering samt oförändrade 
kostnader. Detta alternativ bedöms som olämpligt. Regelverket bör givetvis följa den 
lagstiftning och praxis som finns. 

Alt 2. Revidering av regelverket på så sätt att bestämmelsen om mellanskillnad tas bo1t 
samt att sammanträdes/timarvode betalas ut. Förtroendevald ska då precisera inkomst
förlust från arbete med hjälp av t.ex. lönespecifikation. Nivån på timarvodet behålls på 
nuvarande nivå. Alternativet innebär sannolikt en kostnadsökning (se kostnadsberäk
ning nedan). 
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Alt 3. Samma som ovan med skillnaden att nivån på timarvodet sänks för att kompen
sera den ökade kostnad som justeringen i arvodes bestämmelserna kommer att medföra 
(se kostnadsberäkning nedan). 

Alt 4. Revidering av regelverket på så sätt att bestämmelsen om mellanskillnad tas bmt. 
Förtroendevald ska även då precisera inkomstförlust från arbete med hjälp av tex. löne
specifikation. Utöver detta utgår ersättning för sammanträde enligt följande: vid sam
manträde upp till 4 timmar per dag utgår ett halvdagsarvode, 600 kr/sammanträde. Vid 
sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 900 ler/sammanträde. 
Ersättning utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen inkluderar arbetet med 
inläsning av handlingar samt restid. Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett 
halvdagsarvode på 600 kr/sammanträde oavsett tidigare arvode under dagen. Underteck
nade förordar detta alternativ. Det har under utredningens gång även :framkommit att be
hov finns att se över och förtydliga nuvarande reglemente, utifrån ett helhetsperspektiv. 
Förslag till omarbetade bestämmelser för ersättning till förtroendevalda bifogas därför 
detta yttrande. 

Kostnadsberäkning för förlorad arbetsinkomst utifrån Alt 2, 3 och 4: 
Undertecknade har beräknat vad kostnadsökningen skulle bli om föreslagen justering 
enligt Alt 2, 3 eller 4 genomförs i reglementet. Beräkningen bygger på att kommunen 
inte har några ökade kostnader för förlorad arbetsinlcomst i fullmäktige. Detta då sam
manträdena sker på kvällstid och de flesta ledamöter (som generell utgångspunlct) arbe
tar dagtid. Någon enstaka ledamot jobbar möjligen kväll/natt. Dock har det under senare 
år endast inkommit en begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst avseende leda
mot i fullmäktige. 

Utgångspunlcten för kostnadsberäkningen är därför sammanträdena med nämnder och 
kommunrevision då dessa hålls på dagtid. Här har ju grundarvode enligt nuvarande re
gelverk utgått för de första tre timmarna istället för en reell ersättning för förlorad ar
betsinkomst plus timarvode. Om man enbart räknar på den ersättning som skulle till
komma och utgår från ledamöter som är under 65 år, dvs antas vara förvärvsarbetande 
(och därmed ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst) så blir resultatet följande 
(utifrån sammanställning av faktiskt antal timmar per närnndsledamot under 2015): 

Totalt antal arvodesberättigande timmar januari: 160,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar februari: 208 
Totalt antal aivodesberättigande timmar mars: 238,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar april: 161,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar maj: 207 
Totalt antal arvodesberättigande timmar juni: 133,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar augusti: 157 
Totalt antal arvodesberättiga11de timmar september: 208 
Totalt antal ai-vodesberättigande timmar oktober: 183,5 
Totalt antal arvodesberättigande tinlmar november: 190,5 
Totalt antal arvodes berättigande timmar december: 86 
Ungefärligt Snitt /månad: 181 tinlmar 
181 timmar/mån x 200 kr (för förlorad arbetsinlrnmst)/timme=36 200 kr 
36 200 lax 11 mån/år=398 200 kr 
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Sammanlagt skulle alltså en ändring i reglementet så att det samstämmer med kommu
nallagens bestämmelser teoretiskt sett leda till ökade utgifter för förlorad arbetsinkomst 
med ungefär 400 000 kr såvida inte timarvodet sänks till en nivå som innebär åt
minstone kostnadsneutralitet. I denna beräkning används 200 kr/timme som ett medel
värde. 

Utgår man i beräkningarna från kommunstyrelsen samt de tre stora nämnderna får man 
fram att kommunen under 2015 betalade ut nästan 970 000 kr i sammanträdesarvoden 
och timarvoden till dessa fyra nämnder. Enligt Alt 4 samt det förslag till omarbetade be
stämmelser som tagits fram så är prognosen att fil'Vodeskostnadema för dessa nämnder 
hamnar på ca 500 000 kr. Tillkommer gör den berälmade kostnadsökningen på 400 000 
kr för förlorad arbetsinlmmst, som blir en följd av att regelverket ändras för att överens
stämma med kommunallagen. Prognosticerade sammanträdesai'Voden, timai'Voden samt 
ersättning för förlorad arbetsinlmmst blir då ca 900 000 kr. Utöver dessa kostnader till
kommer fasta årsarvoden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av personalchefen Helena Clemedtson och kanslichefen Garo Lor
falk 

1!(&uh~ 
Helena Clemedtson 
Personalchef 

Bilaga: förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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Bestämmelser om ekonomisk ersättning för 2016 till 
förtroendevalda i Tingsryds kommun 

Allmänna bestämmelser 

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för fö1troendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen samt för 
ledamöter i styrelserna för kommunens helägda aktiebolag, lekmannarevisorer i kommunens 
helägda aktiebolag samt överförmyndare. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid gäller endast 7-8 §§ samt 10 §, 13 § och 15-21 §§. 

2 § Ersättningsberättigade sammanträden 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-6 §§, 8-9 §§ och 11-20 §§. 

1. Protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga 
nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar samt vid revisorernas sammanträden. 
Som sammanträde räknas också styrelsemöten med kommunens helägda aktiebolag. 

2. Sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3. Konferens, inf ormationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
förhandling, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har direkt 
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. För att ersättning ska betalas 
gäller att ordföranden skriftligen har godkänt aktiviteten. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den fö1troendevalde 
själv tillhör. 

5. Sammankomst med kommunalt sarnrådsorgan/intressesanunansatt organ eller dylikt. 

6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation under förutsättning att 
ordföranden skriftligen har godkänt överläggningen. 

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt mom 3. ovan. Vid deltagande i 
aktivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och omfattning. 

Föitroendevalda som är arvoderade med sammanlagt minst 40 % är inte berättigade till 
ersättning för tjänstgöring enligt 2 §. 
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E1·sättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Föiiroendevald som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förlorad arbetsinkomst får inte tas ut för uppdrag som utförs när inarbetad tid tas i anspråk 
hos ordinarie arbetsgivare. 

Kommunen betalar ersättning enligt 3-5 §§ för den del av förlorad arbetsinkomst som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande samt tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, tex. omklädnad. 

Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Förtroendevald som 
fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån. 

Ersättningen utbetalas kontant motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Den årliga ersättningen är högst 4,5 % av den sammanlagda ersättning för 
förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs 
att den förtroendevalde kan styrka att fullgörande av det kommunala förtroendeuppdraget 
medfört förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning 
gäller att förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning 
för förlorad pensionsfönnån med verifierat belopp. Ersättningen, som utbetalas kontant, är 
maximerad till 4,5 % av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst under året 
som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av fö1troendeuppdrag i kommunen. 

Genom den kontanta utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
fö1iroendevald för förlorad pensionsförmån. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. 

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden, m.m. 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt 
att den fö1iroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
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Förtroendevald har inte rätt till ersättning för stydct förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- och/eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats föt 
den förlorade inkomsten eller de förlorade fö11nånerna. 

Arvoden m.m. 

7 § Årsarvode 
Föitroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 

Heltidsarvoderad har inte rätt till andra arvoden från kommunen eller kommunägda bolag 
utöver månadsarvodet. 

Årsarvoderade fö1troendevalda har möjlighet till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheter ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

Sammanträdesarvode enligt 11 § betalas inte till årsarvoderade enligt denna paragraf för några 
sammanträden, fö1Tättningar eller dylikt med kommunen eller med bolag som kommunen 
äger. 

8 § Kommunal pension 
För årsarvoderade förtroendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet 
"Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda - PBF". 

För förtroendevalda som tidigare inte omfattats av PBF samt nytillträdda i samband med valet 
2014 gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionsreglementet "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda -
OPF-KL". 

9 § Begränsat årsarvode 
Föitroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till begränsat 
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

10 § Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 
Avgår fö1troendevald som är berättigad till fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) 
under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i 
hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

När fchtroendevald med fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som 
överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande grad. När fö1troendevald med fast 
arvode varit frånvarande från sitt uppdrag mer än en månad ska arvodet istället utgå till den 
som fullgör uppdraget. 

Det sammanlagda arvodet per månad för förtroendevald får inte överstiga heltidsarvode enligt 
dessa arvodesbestämmelser. 
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11 § Arvode för sammanträden m.m. 
Föiiroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt 7 §, har rätt till ersättning per sammanträde 
eller motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Arvodet inl<luderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid protokollsjustering utbetalas endast ersättning för resekostnader enligt 13 §. Inget arvode 
utbetalas. 

12 § Ersättning till ersättare 
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglema som om de vore ordinarie ledamöter. 

Ersättning för kostnader 

13 § Resekostnader 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med ett belopp per 
mil som motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som obeskattad reseersättning. 
Förntsättningen för reseersättning är att avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) 
och sammanträdes-/fönättningsstället är mer än 3 km. 

För förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid 
(årsarvoderad) utgår inte reseersättning för resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) 
och den arvoderades arbetsplats. För ersättning för övriga resor för årsarvoderade laävs 
slaiftligt godkännande av kommunstyrelsens ordförande. Övriga resor som 
kommunstyrelsens ordförande själv begär ersättning för ska godkännas slaiftligen av 
kommunstyrelsens vice ordförande. 

Vid resa med kollektivtrafik utbetalas ersättning för verifierad kostnad, enligt samma regler 
som ovan. 

14 § Barntillsynskostnader 
Ersättning kan utgå till förtroendevald med bam för skäliga kostnader som föranletts av 
uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den fö1iroendevaldes familj. Ersättning 
utgår endast till fö1iroendevald med uppdrag mindre än 40 % av heltidsarvode, för nödvändig 
barntillsyn. 

Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem och/eller förälder utför tillsynen eller 
för tid då barnet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst uppgå till 
100 la/tim och maximalt 800 la/dygn, och gäller endast för barn under tio år. Kostnaderna ska 
styrkas. 

15 § Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till förtroendevald med funl<tionsnedsättning för de särskilda styrkta 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader fört.ex. ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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Gemensamma bestämmelser 

16 § Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 3-6 § § och 11-15 § § ska den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska skriftligen anmälas till fullmäktiges eller 
styrelsens/nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt 7-10 §§ utbetalas utan föregående anmälan. 

17 § Tidsgränser för yrkande om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom tre månader 
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas under innevarande år eller 
senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas under innevarande år eller 
senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

18 § Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs och bestäms av 
Kommunstyrelsens m·betsutskott. 

19 § Utbetalning 
Årsarvoden enligt§§ 7 och 9 betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 
förmåner utbetalas nonnalt en gång per månad. 

20 § Årlig uppräkning av ersättningar 
Uppräkning av arvoden och övriga ersättningar ska följa grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Uppräkning av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga 
ersättningar görs när grundarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 
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Bilaga 1 till 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Arvodena fastställdes av fullmäktige ..... 

Nedanstående arvoden och ersättningar gäller för år 2016. 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst 285 kr/tim eller 
högst 2.280 kr/dag. 

4 § Förlorad pensionsförmån 
Efter yrkande utbetalas faktisk, styrkt förlust i kontant ersättning, motsvarande högst 4,5 % av 
styrkt förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde ombesörjer själv inbetalning till 
pensionsförsäkring. 

5 § Förlorad semesterförmån 
Ersättning utbetalas för verifierat belopp, högst 12 % av den ersättning som utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst. 

7 § Årsarvode 
Organ Ersättning, 

kr per månad 
Kommunstyrelsen 
Ordförande (100%) 52390 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande ( 40%) 20956 
Socialnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 

9 § Begränsat årsarvode 
Ersättning, kr per månad 

Styrelse/nämnd Ordförande 1 :e vice ordf 2:e vice 
ordf 

Kommunfullmäktiges presidium 7858 1965 1965 
Kommunstyrelsen 0 7858 7858 
Barn- och utbildningsnämnden 0 3143 3143 
Socialnämnden 0 3143 3143 
Samhällsbygggnadsnämnden 0 3143 3143 

Ordförande Vice ordf Ledamot 
eller 

annan 
Kultur och fritidsutskottet 2620 0 0 
Personalutskottet 1048 0 0 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2 st) 3143 
Kommunstyrelsen (8 st) 1048 
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Revisorer (1 + 5 st) 3143 0 1257 
Tings1ydsbostäder AB/Stiftelse 2620 655 0 
Tings1yds Energi AB 2620 655 0 
Tufab/Industristiftelsen 2620 655 0 
Valnämnden 786 197 0 
Överförmyndare 7858 1179 
Tikab 9382 262 0 
Jävsnämnd 9382 0 

11 § Arvode för sammanträde m.m. 
Ersättning för sammanträde (eller motsvarande) utgår enligt följande: 
Vid sammanträde upp till 4 timmar per dag utgår ett halvdagsarvode, 600 ler/sammanträde. 
Vid sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 900 kr/sammanträde. 
Ersättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen inkluderar arbete med 
inläsning av handlingar samt restid. 
Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett halvdagsarvode på 600 kr/sammanträde, 
oavsett tidigare arvode under dagen. 

13 § Resekostnader 
Reseersättning utgår med 18,50 kr per mil (motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som 
obeskattad reseersättning). 

14 § Barntillsynskostnader 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 
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ARVODERADE TIMMAR ÅR 2015 

Obeservera att timmarna endast avser ledamöter som är under 65 år 
2015 KS/ Au (10}1 BUN (8) I SBN (5) I SN (8) I 

-
jan 57 '54 16 6 

I 
feb 81,50 55., 30,5 32 

mar I 102,?0 52 3Ö,5 . 25 

apr 44 30 30,5 . 54,00 
maj 134,50 49 25 23,5 
jun I 76,50 6 26,5 22,5 

jul t 2 

aug I 56,50 65 26 
" 

28,5 

sep 79,50 58,5 40 27,5 

okt 75,00 52 18,5 30 
nov 115,50 17,5 23 25 
dec 23,00 _ 20 23 19 

SUBTOT ! 855,00 473 289 271,5 

Snitt/led o år ! 85,50 59 58 34 

Snitt/led o mån 8,00 r5 5 3 
~ 

TOTAL 2832,00 

Medel/mån I 236 Medel/11 mån 257 

Endast Nämnd 1997,00 
Medel/mån 166 Medel/11 mån 182 

I I 

JN (1) I REV (2) I KoFu (2) I KF {33) 
-3 24,5 105 
2 7 8 96 
2 27 114 
1 2 27 

7 62,5 
2 8 78 

2 5 40,5 
2,5 5 64 
8 142 

9,5 1,5 
1 - 6 80,5 

12 96,5 24 811 
12 48 12 25 
2 5 3 2 

I . I 

i 
I 
I 

i 
i 

~ 

j 

ink KF Ex KF Ex KoFu 
265,5 160,5 I 160,5 

312,00 I 216,00 I 208,00 
352,50 238,50 I 238,50 

I 188,50 161,50 161,50 
301,50 I 239,00 239,00 
219,50 I 141,so 141,50 

2 2 2,00 
223,50 183,00 178,00 
277,00 213,00 208,00 
325,50 183,50 183,50 
192,00 190,50 190,50 
172,50 92,00 86,00 

I 2832 2021,00 1997 
I 

l 

V) 
\...r' 
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Tingsryds Kommunfullmäktige 

Motion ang.; 

Gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 

Tingsryds kommuns reglering av hur ersättning utgår till de förtroendevalda i kommunen 
strider mot kommunallagen. Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun ska besluta att anta nya lagliga bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda i kommunen. 

Ekonomiska villkor för förtroendevalda i kommuner och landsting regleras i dag i 4 kap. 12-
15 a §§ i kommunallagen (1991:900}, KL. Regelverket består av två delar: en för 
kommunen/landstinget obligatorisk del och en frivillig del. Den obligatoriska delen som 
återfinns i 4 kap. 12 § KL, anger att förtroendevalda som inte utför uppdragen på heltid eller 
en betydande del av heltid, har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Hur ersättningen ska 
beräknas beslutar fullmäktige. Förtroendevalda som utför sitt uppdrag på heltid eller en 
betydande del av heltid ersätts istället genom årsarvoden. Fullmäktige får därtill frivilligt 
besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få bl.a. arvode för det arbete som är 
förenat med uppdraget, se 4 kap. 14 § KL. Om fullmäktige beslutar att arvode ska betalas 
ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag för förtroendevalda som inte utför 
uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid, se 4 kap. 15 § Kl. Regeringsrätten har: 
uttalat bl.a. följande vad gäller hur bestämmelserna ska tillämpas. Innebörden av 
regleringen är att fullmäktige måste skilja på ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 
arvoden och att inte heller beslutad ersättning för förlorad arbetsförtjänst till någon del kan 
innefatta arvode för det arbete som är förenat med uppdraget som förtroendevald. 
Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst medför endast att den förtroendevalde som 
förlorat inkomst försätts i samma ekonomiska situation som den som behållit sin ordinarie 
inkomst. Att utbetala arvode för den ifrågavarande tiden till den som också får ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för samma tid innebär därför inte någon dubbelkompensation 
vid jämförelse med den som i stället uppbär ordinarie lön för denna tid. Se prop. 
1990/91:117 s. 69 och Regeringsrättens dom den 24 september i mål nr 2266-96, refererad 
i RÅ 1998 ref 33. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har beslutat att anta "Bestämmelser om 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015", där man har blandat ihop ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och arvode. I dessa bestämmelser anges bl.a. följande. 

§ 1, andra stycket. Vid fullmäktiges sammanträden utgår ett grund arvode enligt belopp som 
framgår av beloppsbilagan till varje tjänstgörande ledamot. Inget timarvode utgår. 
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I anvisning till§ 1 anges vad gäller detta följande. För fullmäktige. gäller att reseersättning 
och ett grundarvode utgår vid kommunfullmäktiges sammanträden. 

§ 3, första stycket. Kommunfullmäktige fastställer skälig ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och semesterersättning till belopp enligt bilaga. 

§ 3, andra stycket. För förtroendevald som kan visa att förlorad arbetsinkomst inträffar vid 
sammanträde eller motsvarande, utgår ersättning motsvarande mellanskillnaden. Totalt kan 
dock maximalt belopp utgå per dygn enligt bilaga 2. 

I anvisning till § 3 anges bl.a. följande. 

Fullmäktige har fastställt skälig generell ersättning för förlorad arbetsförtjänst till 195 kronor 
per timme år 2015. Vid sammanträde i nämnd eller utskott utgår ett grundarvode för första 
timmen, som inkluderar restid och förberedelser för sammanträde. Grundarvode för 2015 
är 585 kronor. 

Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendeman som kan visa att löneavdragen i arbetet är större än den utbetalade . 
ersättningen erhåller ersättning för förlusten. Ersättning för år 2015 är maximerat till 2 297 
kr per dygn för förlorad arbetsförtjänst. 

Skillnaden mellan förrättningsarvode och sammanträdesersättning (som ger grundarvode 
för 1:a timmen) 

Några exempel: 

Typ av sammanträde 

Protokollfört sammanträde i nämnd 

Protokollfört sammanträde i kommun
styrelsens Au 

Arbetsgrupp inom nämnd med eller 
utan protokoll 

Ersättningsregler 

Grund arvode första timmen inkl restid och 
förberedelser 

Grundarvode första timmen inkl restid och 
förberedelser 

Timarvode som utgår från det man lämnar 
hemmet/ arbetsplatsen och återvänder dit 

Det är tydligt att kommunfullmäktige har blandat ihop begreppen ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst (vilken är obligatorisk för de förtroendevalda som har en anställning som de 
begär ledighet från om arbetstiden sammanfaller med tiden för förtroendeuppdraget - där 
även ersättning för förlorad semesterersättning ska ingå och för beloppet pensionspengar 
ska avsättas) och sådant arvode som fuilmäktige frivilligt får besluta om, vilket ska vara lika 
för alla. En sådan ordning som fullmäktige beslutat har inte stöd i lag och måste ändras för 
att vara i enlighet med kommunallagen. Fullmäktige får besluta om schablonbelopp för 
förlorad arbetsförtjänst. Det strider alltså inte mot lagen att besluta om sådan skälig 
ersättning. Det framgår emellertid av dels§ 3 andra stycket i fullmäktiges 
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ersättningsbestämmelser, dels den faktiska tillämpningen av bestämmelserna, att den 
generella ersättningen för förlorad arbetsförtjänst om 195 kr utgår till samtliga 
förtroendevalda oavsett om de har en anställning eller inte. Om det är meningen att alla 
förtroendevalda ska få ersättningen om 195 kr/timme för vissa typer av uppdrag borde 
fullmäktige ha beslutat det som ett arvode inte som förlorad arbetsförtjänst Utöver ett av 
fullmäktige beslutat arvode har enligt 4 kap. 12 § KL de som har anställning rätt till skälig 
ersättning för den inkomst, semesterersättning och pension som de förlorar för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Som ersättningsbestämmelserna ser ut i kommunen idag får inte de 
förtroendevalda som har en anställning annat än det s.k. grundarvodet om 585 kr vid 
fullmäktigesammanträden. Inte heller verkar det utgå ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
vid protokollfört sammanträde i nämnd eller protokollfört sammanträde i 
kommunstyrelsens Au. De som har en anställning som de måste ta ledigt från vid dessa 
tillfällen ska enligt kommunallagen ha rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
Om ett arvode utgår till alla ska enligt lagen de med förlorad arbetsförtjänst även få detta. 

De ersättningsbestämmelser som kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har beslutat om 
gynnar de som inte har en anställning som de tar ledigt från och missgynnar de som tar 
ledigt från en anställn[ng för att kunna utföra sitt politiska uppdrag. Med de bestämmelser 
som Tingsryds kommun har, kan en fritidspolitiker uppbära både pension plus i de fall s.k. 
timersättning utgår -195 kr i timmen. En hyfsad extra inkomst alltså. De som tar ledigt från 
sitt arbete får ut den ersättning de förlorar från arbetsgivaren upp till ett visst belopp, dvs. 
ingen extra inkomst för det politiska uppdraget om vederbörande tjänar 195 kr eller mer i 
timmen. Vidare utgår endast det s.k. grundarvodet vid ex. fullmäktigemöten. Att 
fullmäktigemötena i huvudsak har förlagts till kvällstid innebar inte att det inte finns 
personer som kan ha förlorad arbetsförtjänst kvällstid. Därtill förloras semesterdagar på 
grund av frånvaro från arbetsplatsen. Anledningen till att regeringen föreslog riksdagen att 
rösta igenom kommunallagen med den ändring som innebar obligatorisk ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst var att man ville få in folk även från arbetslivet i politiken. Med de 
olagliga bestämmelser som fullmäktige har beslutat om motarbetas det incitamentet. 

Vänsterpartiet yrkar därför att kommunfullmäktige i Tingsryds kommun ska besluta att anta 
nya lagliga bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i kommunen. 

Vänsterpartiet Tingsryd 

2015.03.22 

'CJ9."1~,~~"6h'·· 
Jörgen Forsberg, Kf-ledamot Göran Mård, Kf-ledamot 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 
plats och tid 

Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsen sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 7 mars 2016, kl. 13.00 - 18.20 

Patrick Ståhlgren (M), ordf. 
Barbro Svensson (S) 
Tomas Blomster (S) 
Anna Johansson (C) 
Lennart Fohlin (C) 

Laila Jeppsson 
Jörgen Wijk 
Jan-Olof Colleen § 42 
Lars Isacsson §-4 2 
Jonas Weidenmark § 42 

Barbro Svensson 

Carl-Henrik Henmalm 
(M) § 42 
Helen Östman § 46 
Helena Clemedtson 
§ 76 

Kansliavdelningen, tisdag 8 mars kl. 08.30 

-· \_;:: 
. 

~~iJk·········o:···········~·········· 

/-

) /~· . '-"j' 
.I' ,::Y ... • /'. . ~- / -d~ ~/,<~------~ ......................................... 0 ... 

Patrick Ståhlgren 

(JJ~~ 
Barbro Svensson 

Daniel Gustafsson § § 
47-68 
David Gustafsson § § 
47-59 
Garo Lorfalk § 7 6 

Paragrafer §§ 42-83 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

Datum då 
anslaget sätts upp 
Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

2016-03-07 

2016-03-09 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Datum då 
anslaget tas ned 

~-
···· .· ..................................... . 
Jö~) jk 

2016-03-31 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

Justerare 

§ 42 

Besök från Tingryd Resort, Jan-Olof Collen 
Dnr 2016/104 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 

i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
snarast undersöka förutsättningarna för ett planuppdrag för 
Mårslyckeområdet. 

3. I utredningen ska också göras förslag till prioriteringsordning med 
detta och övriga planuppdrag. 

Beskrivning av ärendet 

Jan-Olof Collen, Tingsryd Resort och Lars Isacsson, VD för Svensk 
Camping besöker arbetsutskottet för samtal om Tingsryd-Resort. Jan-Olof 
Colleen framför sina visioner för Tingsryd Resort och Lars Isacsson berättar 
om Svensk Campings arbete för sina medlemmar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
snarast undersöka förutsättningarna för ett planuppdrag för 
Mårslyckeområdet. 

2. I utredningen ska också göras förslag till prioriteringsordning med 
detta och övriga planuppdrag. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 
Tingrsyd Resort, Jan-Olof Colleen 
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2013/145 312 

2015/102 818 

2014/340 379 

2014/340 379 

2015/188 439 

2016/41 828 

2015/59 432 

Justerare 

§ 43 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Växjö kommun 
Fortsatt engagemang i cykelledsprojektet Sydostleden 2016-2018 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen, 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Överenskommelse om förlängning av avtal mellan Tingsryds kommun och 
Kulturverkstan 

Emmaboda kommun, Åsa Albertsson 
Rapport gällande kommuners och övriga aktörers hantering av Svenska 
Kraftnäts projektering av 400 kV kraftledning mellan Nybro- Hemsjö 

Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare 
Information om antal fastighetsägare längs sträckan för projekterad 
kraftledning mellan Nybro- Hemsjö 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Christer Kaisaj untti 
Ansökan orri bidrag från havs- och vattenmilj öanslaget 1 : 12 till fortsatt 
bekämpning av invasiva vattenväxten sjögull med Tingsrydsmetoden i del, 
av Asnen, Brändeborgs- och Hönshyltefjorden m.m - underskriven av 
kommunstyrelsens ordförande 

Region Kronoberg, 
nyhetsbrev januari 2016 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 
Brev till svenska hockeyförbundet gällande krav på Tingsryds AIF vid 
eventuellt avancemang till SHL 

8. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 
Brev till Postnord gällande försämrad postservice 

9. Bräkneåns vattenråd 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016- 31 mars i Bräkne-Hoby 
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2016/78 212 

2016/72 000 

2016/66 130 

2015/599 049 

2016/82 042 

2015/599 049 

2015/599 049 

Justerare 

§ 43 forts. 

10. Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Nyhetsbrev 1 2016 
Skadeanmälan mm. 

11. Samhälls byggnadsnämnden, 
Yttrande gällande översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad- Utställning 

12. Barn- och utbildningsnämnden, 
Protokoll från sammanträde 2016-02-24 

13. Rydrepresentanter, 
Möte med Rydrepresentanter angående aktuella frågor på orten, 
Mejlväxling mellan Rydrepresentanter och kommunstyrelsens ordförande 
Mikael J eansson 

14. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Beslut gällande ansökan om kameraövervakning AB Knut Lindgren 

15. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 
Meddelande om att dom vunnit laga kraft. Ansökan om upphävande av 
vattenförrättningen för torrläggningsföretaget Knällsberg och 
Gummegölsmåla av år 1906 

16. Växjö kommun, .Alvesta kommun, Lessebo kommun, Tingsryds 
kommun och Uppvidinge kommun, 
Avsiktsförklaring gällande projektet Kompetens för framtiden 

17. Samhällsbyggnadsnämnden, 
Rutin för hantering av över- och underskott 
SBN § 5/2016 

18. Samhällsbyggnadsnämnden, 
Rutin för budgetuppföljning 

19. Socialnämnden, 
Rutin för hantering ekonomisk rapportering 
SN § 39/2016 

20. Barn- och utbildningsnämnden, 
Förslag till ändring i rutin för ekonomisk rapportering inom BUN 
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2016/71 002 

2016/73 002 

2016/74 002 

2015/17 055 

2016/69 002 

Justerare 

§ 44 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende Delegat 

A vtalsförlängning Mikael Jeansson 
F örpackningsmaterial matdistribution 

2016-02-04 

Borgen för omsättning av lån Tingsyds Energi Daniel Gustafsson 
AB 

Borgen för omsättning av lån för stiftelsen om 
för Tingsryds Energi om 20 mkr hos 
Kommuninvest, inom ramen för fullmäktiges 
beslut om borgensram om 60 mkr. 

2016-02-08 

Underskrift villkorsförändring avseende lån för Daniel Gustafsson 
bollhallen Tingsryd ek förening. Återstående 
kapitalskuld 612 500 kr. 

Avtal psykosociala tjänster 
Arbetslivsresurs AB 

2016-02-22 

Helena Clemedtson 

Avtal. Glasögon för arbete vid bildskärm. Optik Laila Jeppsson 
Smart Eyes AB. 

2016-02-26 
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Justerare 

§ 45 

Statistik 
Dnr 2016/13 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för februari månad gällande arbetslöshet, varsel samt 
lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder redovisas för arbetsutskottet, 
redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för februari månad gällande arbetslöshet, varsel samt 
lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 
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Justerare 

t/T:3 

§ 46 

Förfrågningsunderlag leasing personbilar 2016 
Dnr 2016/103 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förfrågningsunderlag nu 
i fråga om 10 bilar med de viktningar och miljökrav som där anges. 

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda fördelar och 
nackdelar med att leasa bilar jämfört med att köpa. 

3. Resterande 9 bilar ska avvakta begärd utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att Tingsryds kommun leasar 19 personbilar i olika klasser, 
leasingperioden upphör 2016. Tingsryds kommuns upphandlare har tagit 
fram en kravspecifikation tillsammans med representanter från de 
avdelningar som har behov av bilarna. 

Beslutsunderlag 

F örfrågningsunderlag gällande leasing av personbilar 

Beslutet skickas till 
Upphandlingssamordnare Helen Östman 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07 

usterare 

§ 77 

Val av ledamot i referensgruppen Sydostleader 
Dnr 2015/211 910 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott nominerar Ronni Nilsson till ledamot i 
referensgruppen Sydostleader. 

Beskrivning av ärendet 

Sydostleader hemställer om att Tingsryds kommun nominerar en person till 
ledamot i den kommunala referensgruppen för Sydostleader. 

Kommunstyrelsen delegerade till kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 
§33/2016) att göra nomineringen efter inhämtande av uppgift om personen 
ska vara politiker. 

Ursula Hass, 2:e vice ordförande i Sydostleader, anger att personen inte 
behöver vara politiker. 

Beslutsunderlag 

Hemställan från Sydostleader om nominering av ledamot i referensgrupp 
Sydostleader 

Kommunstyrelsen§ 33, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Sydostleader 
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Justerare 

§ 78 

Administrativ funktion i Bräkneåns vattenråd 
Dnr 2015/59 432 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda Bräkneåns 
Vattenråd administrativt stöd i enlighet med beskrivning nedan. 

2. Överenskommelsen ska gälla innevarande mandatperiod med årlig 
revidering av kompensation kontra kommunens kostnader. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att mot 
överenskommen kompensation erbjuda Bräkneåns Vattenråd administrativt 
stöd i form av en sekreterarfunktion, inkluderat kommunala kostnader för 
kopiering och diverse utskick, främst i förbindelse med vattenrådets 
styrelse- och årsmöte. 

Beskrivning av ärendet 

I skrivelse av 2015-12-09 efterfrågar Bräkneåns Vattenråd administrativt 
stöd från Tingsryds kommun "ytterligare några år från årsstämman 2016". 
Den ekonomiska kompensation som erbjuds för tjänsten är 38 000 kr per år 
samt avgiftsbefrielse med 26 000 kr per år, totalt 64 000 kr per år. 

Kompensationen motsvarar ca 12 procent av en specifik tjänst (20 timmar 
per månad), exklusive OH-kostnader samt kostnader för kopiering och 
utskick i förbindelse med styrelse- och årsmöten. En försiktig bedömning av 
kopiering och utskick är ca 13-16 000 kr per år, motsvarande ca 2,5 procent 
av tjänst enligt ovan. 

Ersättningen Bräkneåns Vattenråd erbjuder motsvarar således ca 10 procent 
tjänst (16,5 timmar) per månad, inklusive OH-kostnader, kopiering och 
utskick. Överenskommelsen föreslås gälla under innevarande mandatperiod 
med årlig revidering av kompensation kontra kommunens kostnader. 

Beslutsunderlag 
Begäran om fortsatt administrativt stöd för Bräkeåns vattenråd 
Skrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2016-02-24 

Beslutet skickas till 
Bräkneåns vattenråd 
Utvecklingschef Eva Palmer 
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Justerare 

§ 79 

Tingsryds nattpatrulls ansökan om bidrag till omkostnader 
för nattpatrullens verksamhet 2015 
Dnr 2016/17 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Tingsryds nattpatrull det 
sökta bidraget för verksamhetsåret 2015. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveclding. 

Beskrivning av ärendet 

Tingrsyds nattpatrull har i skrivelse 2015-12-15 ansökt om 5000 kr i bidrag 
för de omkostnader som uppkommit för att genomföra Nattpatrullens 
verksamhet 2015. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds nattpatrulls ansökan om bidrag till omkostnader för nattpatrullens 
verksamhet 2015 
Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-02-15 

Beslutet skickas till 
Tingsryds nattpatrull 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
Ekonomiavdelningen 

yr I 
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Justerare 

§ 80 

Information om hantering av förfrågan om 
nyttjanderättsavtal för anslutsningsvägar till 400 kV ledning 
sträckan Ekhyddan - Nybro - Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt nedan. 

Kommunstyrelsens ordförandes yttrande 

Svenska kraftnät planerar sedan sommaren 2014 att anlägga en ny 400 kV 
kraftledning (luftledning) mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö. 

Svenska Kraftnät har i informations brev 2016-02-17, se bilaga, bett 
Tingsryds kommun om att skriva under nyttjanderättsavtal för att nyttja 
befintliga anslutningsvägar under den tid som inventeringar och 
markundersökningar sker samt vidare för byggnation och underhåll. 

Svenska kraftnäts planerade luftledning mellan ovanstående orter kommer 
att ha en avsevärd negativ påverkan på människors möjligheter att kunna 
driva verksamheter på landsbygden. Det finns en stark opinion emot den 
planerade luftledningen. En mängd organisationer och myndigheter har varit 
starkt kritiska till Svenska kraftnäts planer. 

Med hänsyn till att kommunens agerande i olika frågor som direkt eller 
indirekt påverkar våra kommuninnevånares vardag samt det faktum att ett 
kommunalt agerande kan vara vägledande för många organisationer men 
även för privatpersoner rekommenderar undertecknad att Tingsryds 
kommun inte signerar bifogade nyttjanderättsavtal. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson, 2016-03-04 

Beslutet skickas till 
Mikael Jeansson 
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usterare 

§ 81 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Inga punkter togs upp under ärendet. 
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Justerare ;J--a 17·':_/' 

§ 82 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila Jeppsson informerar om att medborgardialog kommer 
att hållas 2-4 maj i Konga, Tingsryd och Urshult. 

Vidare informerar hon om att kommunledningsförvaltningen kommer att 
anordna Öppet Hus 30 april. 
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Justerare 

~~ 
{/ :-__..-· 

§ 83 

Information från medborgare med synpunkter gällande 
besparingsförslag inom Hållbar ekonomi 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen om följande brev 

från medborgare med synpunkter gällande besparingsförslag inom ramen för 
utredningsuppdraget Hållbar ekonomi. 

1. Linneryds bad- och motionsförening, 
Skrivelse om hållbar ekonomi 

2. Gunnel Fransson, 
Hållbar ekonomi 

3. PRO Väckelsång, Dråsa, Jät 
Brev gällande förslag om minskning av bidrag till samlingslokalen 
Björkeborg 

4. Ludwig Kulms, 
Brev gällande förslag om nedläggning av bibliotek i Urshult 
Svar från kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson 

5. LRF:s lokalavdelning i Älmeboda, 
Brev gällande förslag i hållbar ekonomi 

6. Linneryds sockenråd, 
Namninsamling mot effekterna av förslag i Hållbar ekonomi 

7. Irene Danielsson, 
Frågor om hållbar ekonomi 

8. Anonym brevskrivare, 
Synpunkter på eventuell nedläggning av Lindegården 
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Kultur-och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

2016-02-24 

Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd 
Onsdagen den 24 februari 2016, kl. 13.30- 16.00 

Kenneth Görtz (M), ordf 
Johan Johansson (S) 
Eva Hagelberg (C) 

Kenth Andersson 
Jörgen Wijk 

Eva Hagelberg 

Kansliavdelningen 2016-03-02 kl. 08.30 

Kenneth Görtz 

... i!;Jfd/;{//jri!l?P.~ .............. . 
Eva Hagelberg'./ 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 
Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

2016-02-24 

2016-03-03 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Datum då 

anslaget tas ned 

~~ --' '' .Y.\.'.' ' ... '.'.'' .. ~ .~~):1.-~. '.'' ' .... 
Lisbeth Högberg I 

Paragrafer §§ 12-25 

2016-03-29 
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Justerare 

-r 

§ 12 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 
Dnr 2016/29 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från sammanträdet 2016-01-27 redovisas för kultur- och 
fri tidsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2016-01-27 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare . 

1 

§ 13 

Meddelanden 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Smålandsidrotten, nyhets brev nr 1 2016 

2. Smålandsidrotten, 
Inbjudan till avtackning av distriktsidrottschef 

3. Svenskt Trav, Svensk Galopp och ATG, 
Spelpolitiskt nyhetsbrev 

4. Sead Serifi - Sejo, 
Information om tidskriften Magazin Rom 

5. Destination Småland, nyhetsbrev januari 2016 

6. Kommunstyrelsen, 
Protokoll § 11, 2016-01-18 

7. Destination Åsnen, nyhetsbrev februari 2016 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare 

§ 14 

Budget 2016 
Dnr 2014/535 041 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Avd chef fritid Kenth Andersson redovisar kultur- och fri tidsutskottets 
budget för innevarande år. Denna är i princip densamma som för år 
2015. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets budget år 2016. 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

uster~/ 

~ 
7 

§ 15 

Ansökan om investerings/renoveringsbidrag från 
Björkeborgs byggnadsförening 
Dnr 2016/34 804 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av offert knuten till ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening ansöker om bidrag för byte av värmepump i 
föreningens lokal Björkeborg i Väckelsång. Kostnaderna beräknas uppgå till 
180 000 kr och man räknar med att driftskostnaderna därmed ska minska 
med ca 10 000 kr per år. 

Enligt riktlinjer för bidrag till underhåll, renovering och investering av 
föreningsägda anläggningar, tidigare fastställda av kultur- och 
fritidsnämnden, kan bidrag beviljas med högst 30 % av redovisade 
kostnader dock maximalt 30 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om investerings/renoveringsbidrag från Björkeborgs 
byggnadsförening, 2016-01-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar på beviljande av ansökan i befintligt skick. 

Kenneth Görtz (M) yrkar på återremiss i ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av offert knuten till ansökan. 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att utskottet 
beslutar om återremiss. 

Beslutet skickas till 
Avd chef fritid Kenth Andersson 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare 

~ y 

§ 16 

Studieförbundens anslag 
Dnr 2016/54 868 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beviljar studieförbunden grundbidrag för år 2016 
med fördelning enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Studieförbundens fasta anslag för år 2016 fördelas enligt principer som 
antagits av kultur- och fritidsnämnden 2004-04-21, § 36. I budgeten för år 
2016 är anslaget 500 000 kr till studieförbundens verksamhet. Av denna 
summa är 50 000 kr ämnade för s.k. riktat bidrag till allmänkulturella 
program. I fast anslag för år 2016 föreslås utbetalning med 225 000 kr enligt 
bilaga 1. 

Besluts underlag 
Fast bidrag till studieförbunden 2016 grundat på de tre senaste årens 
kommunbidrag. 

Beslutet skickas till 
Respektive studieförbund 
Ekonomiavdelningen 
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I Otdragsbestyrkande 

615



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare , 

1 

§ 17 

Skrivelse avseende studieförbundens riktade bidrag 
Dm 2016/7 868 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ansöker hos Tingsryds Utvecklings och 
Fastighets AB om 50 000 kr till studieförbundens verksamhet från 
ramprojektet Näringsliv i utveckling. 

2. Kultur- och fritidsutskottet ger avdelningschef fritid i uppdrag att ta 
fram underlag för ovanstående ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet i Tingsryds kommun har i skrivelse till kommunstyrelsen 
föreslagit att kultur- och fritidsutskottet får i uppdrag att hos Tingsryds 
Utvecklings och Fastighets AB ansöka om medel till studieförbundens 
verksamhet med 50 000 kr. Detta belopp motsvarar den minskning som 
gjordes under år 2015 för denna verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Centerpartiet i Tingsryds kommun 2016-01-07. 
Remiss från kommunstyrelsen 2016-01-19 

Beslutet skickas till 
Avd chef fritid Kenth Andersson 

I OWragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

§ 18 

Bidrag till samlingskolsägande föreningar 2016 
Dm 2016/80 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja de 
samlingslokalsägande föreningarna bidrag för år 2016 enligt 
bilaga 1. 

2. Bidrag upp till 10 000 kr utbetalas snarast möjligt och övriga 
med 50 % av bidragsbeloppet snarast möjligt och resterande 
belopp under juli månad. 

Beskrivning av ärendet 

I budgeten för år 2016 finns 625 000 kr avsatta för driftsbidrag till de 
sarnlingslokalsägande föreningarna i kommunen. Bidraget fördelas till de 
större föreningarna enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden med 85 kr per 
kvm enligt tidigare mätning med respektive förening samt en ersättning per 
aktivitetstillfälle. Detta belopp fastställs för varje år beroende på budget och 
antal tillfällen. De mindre föreningarna erhåller samma aktivitetsbidrag samt 
ett fast belopp enligt praxis till driftskostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Samlingslokalsägande föreningar, större lokaler, bidrag år 2016. 
Sarnlingslokalsägande föreningar, mindre lokaler, bidrag år 2016. 

Beslutet skickas till 
Respektive förening 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare 

§ 19 

Anslag till kulturföreningar 2016 
Dm 2016/57 804 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja 
kulturföreningarna bidrag för år 2016 enligt bilaga 1. 

2. Bidrag upp till 10 000 kr utbetalas snarast möjligt och övriga 
med 50 % av bidragsbeloppet snarast möjligt och resterande 
belopp under juli månad. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

I budgeten för år 2016 finns 275 000 kr avsatta för driftsbidrag till 
kulturföreningarna i kommunen. Förslaget innebär att totalsumman något 
överstiger budgeterat belopp. 

Besluts underlag 

Anslag till föreningar och organisationer 2016. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar om en jämn fördelning av minskning gällande 
bidrag för 2016 (bilaga 2). 

Kenneth Görtz (M) yrkar enligt liggande förslag (bilaga 1 ). 

Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att utskottet 
beviljar enligt liggande förslag (bilaga 1 ). 

Beslutet skickas till 
Respektive förening 
Ekonomiavdelningen 

rV\/ 
I Otdragsbestydiande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Juste0 / 

lf 

§ 20 

Bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar 2016 gällande 
lokal- och driftbidrag 
Dnr 2016/61 805 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja ungdoms- och 
idrottsföreningarna lokal- och driftsbidrag för år 2016 enligt 
bilaga 1. 

2. Bidrag upp till 10 000 kr utbetalas snarast möjligt och övriga 
med 50 % av bidragsbeloppet snarast möjligt och resterande 
belopp under juli månad. 

Beskrivning av ärendet 
I budgeten för år 2016 finns 905 000 kr avsatta för lokal- och driftsbidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningarna i kommunen. Bidrag fördelas enligt 
fastställda normer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Lokal- och driftsbidrag år 2016. 

Beslutet skickas till 
Respektive förening 
Ekonomiavdelningen 

I CJtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

§ 21 

Bidrag till kultur- och fritidsutskottets förfogande 2016 
Dnr 2016/58 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja bidrag till kultur- och 
fritidsutskottets förfogande enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

11 (15) 

I budgeten för år 2016 finns 40 000 kr avsatta för utskottets 
förfogandebidrag. Bidrag beviljas efter genomgång av respektive ansökan. 

Justerare 

Beslutsunderlag 

Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande 

Beslutet skickas till 
Respektive förening 
Ekonomiavdelningen 

&W (_;Ct 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 

Kultur- och :fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare 

§ 22 

Avtal med Tingsryds konstförening avseende utställningar 
Dnr 2016/60 861 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger ordförande och avdelningschef i uppdrag ta 
kontakt med representant för Konstföreningen för att förhandla fram avtal 
inom ramen för gällande budget. 

Beskrivning av ärendet 
Utställningarna på Tingsryds bibliotek har under många år administrerats av 
bibliotekschefen. Vid fyra perioder per år har utställare utsetts av Tingsryds 
Konstförening som haft kontakt med respektive utställare och tagit emot 
konstnären och varit behjälplig i samband med utställningen. Övriga 
utställningar har skötts via biblioteket. 

Vid de utställningar Konstföreningen varit engagerad har det utvecklats en 
praxis som innebär att kultur- och fritidsnämnden köpt in ett konstverk 
alternativt gett ett bidrag till Konstföreningen. Något avtal för denna 
hantering har inte gått att finna. 

Skrivelse i ärendet har inkommit från Tingsryds Konstförening. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 
och genom samråd med representanter för Tingsryds Konstförening. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tingsryds Konstförening, Roger Simonsson, 2016-02-16. 

Beslutet ska skickas till 
Avd chef fritid Kenth Andersson 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 

Kultur- och :fritidsutskottet 2016-02-24 

usterare 

§ 23 

Information om friluftsleder och motionsspår 
Dnr2016/62 312 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och :fri tidsutskottet tar emot informationen. 

2. Kultur-och fritidsutskottet bjuder in turismsamordnare Johan 
Söderlund till nästa sammanträde för utskottet. 

Beskrivning av ärendet 
I ärendeplaneringen för kultur- och :fritidsutskottets sammanträde i februari 
finns en punkt med om presentation av :frilufts leder. Avd chef fritid Kenth 
Andersson informerar om friluftsleder och motionsspår i kommunen. 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

Justerare 
\._/}'' 

h1 

§ 24 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 
konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och :fritidsutskottet tar emot informationen. 

2. Kultur och fritidsutskottet beslutar att ordförande representerar 
utskottet på konferensen Växjö cultural planning process. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Kenneth Görtz (M) och avdelningschef Kenth Andersson deltog 
i en föreningsmässa i Ljumgby. Huvudsyftet var att låta ett brett spektra av 
föreningar visa upp sin verksamhet, men det blev också tillfälle för 
kommunen att låta allmänheten besöka den nyrenoverade ishallen. 

Det föreslås att Kenneth Görtz (M) deltar på konferensen Växjö cultural 
planning process. 

I Utdragsbestyrkande 
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GJTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-02-24 

§ 25 

Avdelningschef fritid informerar 
Dm 2016/39 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns ett renoveringsbehov gällande Tinghallen. Hallen har en hög 
nyttjandegrad, bland annat beroende på att AMB och Wasaskolan i allt 
större utsträckning använder lokalerna. 

Till den utbildning för idrottsföreningar gällande integration som 
anordnades av utskottet kom 7 föreningar. Eftersom det var få deltagare 
ställdes besöket från en integrationssatsning i Vimmerby in och samlingen 
genomfördes i en något komprimerad version. 

Gällande Stureplan i Ryd. Rydkampen ska redovisa vilka åtgärder de ska 
göra för att inte olägenheter ska drabba grannar. 

Kultur- och fritidsutskottet har fått ett uppdrag från kommunstyrelsen att 
kontakta markägaren för en fortsatt dialog i ärendet som gäller elljusspår i 
Väckelsång. Kommunstyrelsens beslut är dock i övrigt enligt kultur- och 
fritidsutskottets förslag. 

I Dtdragsbestyrkande 
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