
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 11 april 2016, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

1. Upprop

2. Val av justerare

3. 

4. 

I tur att justera är Tomas Blomster

Information från Luftvårdsförbundet
Hasse Bengtsson, vice ordförande och Eva Hallgren
Larsson, sekreterare

Ekonomisk månadsrapport 

5. Information om beslutsärenden Hållbar ekonomi
del 2 - strukturella förändringar

6. Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek

7. Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola

8. Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg

9. Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och
badanläggningar

10. Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet

11. Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar

12. Hållbar ekonomi 1. 7 Samlingslokaler

13. Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik

14. Presentation av utredningar inom hållbar ekonomi
del 3

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 

Kl. 13.00 

Handlingar fre 

Kl. 15.00 
Handlingar smtr 



15. Motion om allmän visstidsanställning 

16. Utvärdering av kommunens interna kontroll 

17. Granskning av kommunstyrelsens förebyggande 
arbete avseende mutor och oegentligheter 

18. Säker inloggning och inpassering 

19. Förfrågan avseende tillköp av mark och 
stallbyggnad på fastigheten Mårslätt 1:2 

20. Avtal för skolplanscher 

21. Information om "Kompetens Kooperation Kraft" -
Utveckling i socialt företagande 

22. Val av ersättare i kultur- och fritidsutskottet 

23. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

24. Kommunledningsförvaltningen informerar 

25. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2016-03-21, 2016-
03-29 samt enligt personalutskottet från 
sammanträdet 2016-02-15. 

Tingsryd 2016-04-06 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Jörgen Wijk 
Sekreterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
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Arende 5 

Information om 

beslutsärenden Hållbar 

ekonomi del 2 -

strukturella 

förändringar 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (50) 

2016-03-29 

§ 58 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige tar emot informationen enligt bilagor. 

2. Synpunkter beträffande förslaget att dela upp kommunen i tre 
geografiska områden läggs som bilaga till protokollet. 

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 §75) 
Kommunchefens slutrapport (överlämnad till KS 2015-02-09) 
Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupade utredningar (KS 2015-03-16 §73) 

VJ Utct.ragsbestyrkande tu-. 2



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

'Jit 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (50) 

2016-03-29 

forts. § 58 Dnr 2014/119 041 

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) 
Kommunstyrelsen§ 52, 2016-03-14 

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) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson ( C) yrkar att synpunkter beträffande förslaget att dela upp 
kommunen i tre geografiska områden läggs som bilaga till protokollet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige godkänner att synpunkter 
beträffande förslaget att dela upp kommunen i tre geografiska områden läggs 
som bilaga till protokollet. 
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Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2016-03-29 
Ärende 19: del 2 rapport Hållbar ekonomi, - strukturella förändringar 

C-enterpartiet ser en felprioritering i strukturella prioriterin~ar. Det är förslaget 
\Om perspektivet att dela kommunen i tre geografiska omraden som ska kunna 
wrtera i olika frågor. 
\Vf tror att om man delar upp vår kommun i tre delar Västra, Mitten och Östra så 
ger det ingen skarp bild hur vi vm att HELA kommunen ska leva. Då delarna inte 
bar någon skarp gräns utan ska vara otydliga och kunna förändras och variera 
1mfrån olika frågor och verksamheter. 
!Nej,. vi vm ha kommunen som en helhet för ung som äldre ska ha samma service 
var man än bor i kommunen. 

Då denna punkt är ett informationsärende vm vi skicka med denna synpunkt. 

For Centerpartiet I Kommunfullmäktige 

Anna Johansson 
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Arende 6 

Hållbar ekonomi 1.1 

Bibliotek 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

(! 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 59 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 61, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 53, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

27 (50) 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M), 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följ ande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

r)t 

f 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

'Jj:f< 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (50) 

2016-03-29 

§ 59 forts. Dnr 2014/119 041 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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Tingsryds 
kommun 

Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

l. 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 Jeppsson 
Konimunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

OYi 
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Arende 7 

Hållbar ekonomi 1.2 

Grundskola 
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r:.:l Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

Ji(L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 60 

Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Jäv 

29 (50) 

Anna Johansson (C) anger jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Mats 
W embo ( C) går in som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.2 Grundskola redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 62, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 54, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Björn Hvomum (TiA), Annelise 
Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om återremiss för fördjupad 
utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/ samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M), 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Besluts gång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Juste rare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 60 forts. Dm 2014/119 041 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande. 

30 (50) 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Göran Mårds (V) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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Tingsryds 
kommun 

Hållbar ekonomi 1.2 Grundskola 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut baserat på utredningens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. F-3-skoloma 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 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

OYI 

12
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Arende 8 

Hållbar ekonomi 1.3 

Äldreomsorg 
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r:.:'I Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Juste rare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 61 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

31 (50) 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 63, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 55, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/ samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M), 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följ ande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

e Ji 'VV 
l1 

Utdrags bestyrkande 
14



r..J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (50) 

Kommunfullmäktige 2016-03-29 

Justerm;.e 
()! j/. 
'/J,t~ 

§ 61 forts. Dnr 2014/119 041 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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Tingsryds 
kommun 

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 inriktningen i utredningen. 

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 trygghets boenden samt ha inriktningen att äldreboendet Sol
haga i Väckelsång i ett tidigt skede av tidsplanen ska omställas till bostäder. 

Tingsryd 2016-03-01 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Ärende 9 

Hållbar ekonomi 1.4 

Idrotts- och 

badanläggningar 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 62 

Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

33 (50) 

Utredning hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.4 Idrotts- och badanläggningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 64, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 56, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/ samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Besluts gång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

18



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (50) 

2016-03-29 

§ 62 forts. Dnr 2014/119 041 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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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 

l. 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 10 

Hållbar ekonomi 1.5 

Kostve rksa m het 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 63 

Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.5 Kostverksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 65, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 57, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

35 (50) 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

_ {vJ Utctragsbestyrkande 

tlJ 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (50) 

2016-03-29 

§ 63 forts. Dnr 2014/119 041 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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T!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 J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Arende 11 

Hållbar ekonomi 1.6 

Fritidsgårdar 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

~z_ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 64 

Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Jäv 

37 (50) 

Cecilia Cato (C) anger jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Mats 
W embo ( C) går in som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.6 Fritidsgårdar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 66, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 58, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/ samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

0/\J Ut ags estyr an e 

[tt 

I I 
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r:.:l Tingsryds 
\:!) kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 64 forts. Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

38 (50) 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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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 12 

Hållbar ekonomi 1.7 

Samlingslokaler 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 65 

Hållbar ekonomi 1.7 Samlingslokaler 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Jäv 

39 (50) 

Barbro Svensson (S) och Lars Nilsson (C) anger jäv och deltar inte i 
behandlingen av ärendet. Greenleaves Andersson (S) och Mats Wembo (C) 
går in som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1. 7 Samlingslokaler redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1. 7 Samlingslokaler 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 67, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 59, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 
I 

f'v\j Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 65 forts. Dnr2014/119 041 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

40 (50) 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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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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Hållbar ekonomi 1.8 

Kollektivtrafik 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justersllj 

/)i/1-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 66 

Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik redovisas. 

Beslutsunderlag 

Hållbar ekonomi 1.8 Kollektivtrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 68, 2016-03-07 
Kommunstyrelsen§ 60, 2016-03-14 · 

Förslag till beslut på sammanträdet 

41 (50) 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Göran Mård (V), Björn 
Hvomum (TiA), Annelise Hed (MP), och Britt-Louise Bemdtsson (C) om 
återremiss för fördjupad utredning. 

Motiveringen är att få fram mer heltäckande underlag och att få mer besked 
om vad som kommer att ske efter eventuella nedläggningar. Det vill säga vad 
resultatet blir i slutändan, ekonomiskt och infrastrukturmässigt av Hållbar 
ekonomi. Vi önskar även få belyst vad besluten inom Hållbar ekonomi får för 
samhällsekonomiska/samhällsstrategiska effekter runtom i kommunen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och 
Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) att ärendet avgörs idag. 

Besluts gång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet ska 
avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande. 
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\:.!) kommun 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (50) 

2016-03-29 

§ 66 forts. Dnr 2014/119 041 

Nej-röst för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande. 

Med 14-nej röster mot 23 ja-röster bifaller fullmäktige Anna Johanssons (C) 
yrkande. Beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler om 
minoritetsåteremiss. 
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Ti11gsryds 
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 J eppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

N 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-02-15 

§ 11 

Motion om allmän visstidsanställning 
Dnr 2015/421 023 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet ställer sig bakom personalchefens skrivelse och 
överlämnar ärendet för behandling i kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

12 (13) 

Vänsterpartiet har översänt en motion gällande allmän visstidsanställning. 
Vänsterpartiet yrkar att Tingsryds kommun inte ska använda sig av 
anställningsformen allmän visstid i framtiden samt att de anställningar som 
idag finns i denna form övergår till andra, tryggare anställningsformer. 

Remissvar 
Anställningsformen allmän visstidsanställning regleras i Lagen om 
anställningsskydd och det centrala kollektivavtalet, Allmänna 
Bestämmelser. 

Enligt lag tillsvidareanställs medarbetare som varit anställd i 
anställningsformen allmän visstidsanställning när medarbetaren sammanlagt 
varit anställd mer än två år de senaste fem åren. Kollektivavtalet 
kompletterar detta med en regel där vikariat och allmän visstidsanställning 
räknas samman. Konvertering till tillsvidareanställning sker då 
medarbetaren varit anställd mer än tre år under den senaste femårsperioden. 

I Tingsryds kommun används allmän visstidsanställning restriktivt, ca 40 
medarbetare av totalt ca 1170 tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med 
månadslön innehar denna anställningsform. 

Allmän visstidsanställning används inom samtliga förvaltningar med 
anledning av följande: 

• Tillfälligt vid pågående organisationsförändringar. 
• Tillfällig utökning av verksamheter finansierat med externa medel, t.ex. 
statsbidrag. I Tingsryds kommun är för närvarande ca tio undersköterskor 
och vårdbiträden anställda, finansierade med stimulansmedel riktade till 
Äldreomsorgen. 
• Förstärkt stöd till enskilda barn/elever/elevgrupper där behovet varierar 
och mäts kortsiktigt. 

I 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 

2016-02-15 

• Det finns en målsättning om att höja antalet pedagoger i Tingsryds 
kommun, en svårrekryterad grupp där bristen på sökande med rätt 
kompetens medfört tidsbegränsade anställningar av obehörig personal. 
• Det har också gjorts tidsbegränsade anställningar för att möta upp det 
ökade behovet av medarbetare som arbetar med integration, där 
långsiktigheten är svårt att förutse. 

Sammanfattningsvis kommer Tingsryds kommun även fortsättningsvis 
sparsamt använda sig av anställningsformen allmän visstidsanställning. 
Anställningsformen ger arbetsgivaren möjlighet att tillgodose 
verksamheternas varierande kompetens- och personalbehov. 
Anställningsformen allmän visstid är en förutsättning för att kunna bedriva 
projekt och andra tillfälliga verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson, 2015-12-18 

I Utdrags bestyrkande 
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l'.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 441 40 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

Remissvar på motion om allmän visstid 

Förslag till beslut 
Att motionen avslås. 

Beskrivning av ärendet 

1(2) 

2015-12-18 

Dnr 2015/421 023 

Till kommunstyrelsens personalut
skott 

Vänsterpartiet har översänt en motion gällande allmän visstidsanställning. Vänsterpar
tiet yrkar att Tingsryds kommun inte ska använda sig av anställningsformen allmän 
visstid i framtiden samt att de anställningar som idag finns i denna form övergår till 
andra, tryggare anställningsformer. 

Remissvar 
Anställningsformen allmän visstidsanställning regleras i Lagen om anställningsskydd 
och det centrala kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser. 

Enligt lag tillsvidareanställs medarbetare som varit anställd i anställningsformen allmän 
visstidsanställning när medarbetaren sammanlagt varit anställd mer än två år de senaste 
fem åren. Kollektivavtalet kompletterar detta med en regel där vikariat och allmän viss
tidsanställning räknas samman. Konvertering till tillsvidareanställning sker då medarbe
taren varit anställd mer än tre år under den senaste femårsperioden. 

I Tingsryds kommun används allmän visstidsanställning restriktivt, ca 40 medarbetare 
av totalt ca 1170 tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön innehar denna 
anställningsform. 

Allmän visstidsanställning används inom samtliga förvaltningar med anledning av föl
jande: 

• Tillfälligt vid pågående organisationsförändringar. 
• Tillfällig utökning av verksamheter finansierat med externa medel, t.ex. statsbidrag. 

I Tingsryds kommun är för närvarande ca tio undersköterskor och vårdbiträden 
anställda, finansierade med stimulansmedel riktade till Äldreomsorgen. 

• Förstärkt stöd till enskilda barn/elever/elevgrupper där behovet varierar och mäts 
kortsiktigt. 

• Det finns en målsättning om att höja antalet pedagoger i Tingsryds kommun, en 
svårrekryterad grupp där bristen på sökande med rätt kompetens medfört tidsbe
gränsade anställningar av obehörig personal. 

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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• Det har också gjorts tidsbegränsade anställningar för att möta upp det ökade beho
vet av medarbetare som arbetar med integration, där långsiktigheten är svårt att 
förutse. 

Sammanfattningsvis kommer Tingsryds kommun även fortsättningsvis sparsamt an
vända sig av anställningsformen allmän visstidsanställning. Anställningsformen ger 
arbetsgivaren möjlighet att tillgodose verksamheternas varierande kompetens- och per
sonalbehov. Anställningsformen allmän visstid är en förutsättning för att kunna bedriva 
projekt och andra tillfälliga verksamheter. 

Ärendets beredning 
Remissen har beretts av Ingrid Hultberg, personalspecialist, Vendela Olofsson, 
personalspecialist, och Helena Clemedtson, personalchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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Tingsryd Kommunfullmäktige 

Motion om allmän visstid 

Allmän visstid är den allra otryggaste formen av tidsbegränsad anställning och innebär i 
praktiken att arbetsgivare helt godtyckligt kan låta bli att erbjuda fasta anställningar. Detta 
drabbar främst kvinnor inom arbetaryrken. Så kan vi inte ha det. Vänsterpa1tiet vill avskaffa 
anställningsformen allmän visstid. Det kan göras genom en enkel lagändring. 

Det är dock inte helt säkert att en sådan lagändring går igenom riksdagen. Vi vill då gå före 
och visa att vi tar vårt ansvar som arbetsgivare inom kommuner och landsting. 

Vi vet vilka konsekvenser otrygga jobb får för människor liv. Det gör att man vare sig kan få 
ett hyreskontrakt eller ett banklån för att köpa bostad. Otryggheten innebär oro och stress. 
Unga vuxna som fastnar i visstiderna får svå1t att planera sitt liv och bilda familj. 

Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade till arbetsgivaren. När man inte 
vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller om 
man behandlas dåligt. För kvinnor i arbetaryrken är sexuella trakasserier nästan 50 procent 
vanligare för den som har ett tidsbegränsat jobb än den som har fast. Otrygga jobb gör också 
facklig organisering svårare, vilket i förlängningen drabbar breda grnpper arbetstagare. 

Anställningsformen Allmän visstid i sig leder till missbrnk av tidsbegränsade anställningar. 
Vänsterpartiet anser att tidsbegränsade anställningar i många fall kan behövas, till exempel 
vid vikariat eller säsongsanställningar. Men vi tycker att det ska finnas objektiva skäl för 
dem. Därför vill vi avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

Vänsterpartiet arbetar för att Tingsryds kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett 
föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha 
goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de bästa föt'utsättningarna för nöjda 
medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens alla verksamheter. 

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunen inte ska använda sig av anställningsformen 
allmän visstid i framtiden samt att de anställningar som idag finns i denna anställningsform 
övergår till andra tryggare anställningsformer. 

Vänsterpartiet yl'lcar 

Att Tingsryds kommun ej sim använda anställningsformen Allmän visstid vid 
,rnställning av personal 

Att nuva1·ancle personal som är anställda med Allmän visstid ska erbjudas andra 
h-yggare anställningsforme1· 

Göran Mård, l<f-ledamot V Jörgen Forsberg, Kf-ledamot V 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 

Justerare 

§ 89 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 
Dnr 2014/480 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av 
kommunens interna kontroll 2015" samt överlämnar rapporten till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

2. Kommunstyrelsen vill understryka vikten av ett välfungerande 
arbete med intern kontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 
kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporteras till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Kansliavdelningen har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. 
Utvärderingen är gjord utifrån de granskningsrapporter som lämnats in till 
kommunledningsförvaltningen samt utifrån kansliets erfarenheter av. 
processen med intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från vikarierande säkerhetssamordnare Andreas Poppius, 
2016-02-29 
Rapport, "Utvärdering av kommunens interna kontroll 2015" 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 
Mikael Jeansson (S): 

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av ett välfungerande arbete med 
intern kontroll. 
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2016-02-29 

RAPPORT 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2015 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Reglementet säger vidare att alla nämnder/styrelser inför varje kalenderår ska fastställa 
en handlingsplan för sin interna kontroll samt följa upp kontrollen i en granskningsrap
port. Det är dessa uppföljande granskningsrapporter från nämnder/styrelser som ligger 
till grund för denna utvärderingsrapport. 

Arbetet med intern kontroll 2015 

Arbetet med intern kontroll 2015 påbörjades redan under hösten 2014 med risk och vä
sentlighetsanalyser. Samtliga nämnder och styrelser har sedan beslutat om en hand
lingsplan för intern kontroll innan utgången av januari månad 2015. Meningen är att 
granskningarna sedan utförs under perioden februari t.o.m. november, d.v.s. c:a 10 må
nader. Så har också skett förutom i några fall där nämnden/styrelsen av olika anledning
ar inte fått in rapport från granskaren förrän ett stycke in på år 2016. 

När granskningarna är klara ska varje nämnd/styrelse redovisa resultatet i den ovan 
nämnda granskningsrapporten. Rapporten bör lämpligen redovisas med hjälp av en 
framtagen mall för ändamålet och ska innehålla en åtgärdsplan samt en självuppskatt
ning över hur arbetet med intern kontroll fungerat. Åtgärdsplanen ska innehålla de åt
gärder som nämnden/styrelsen ska vidta med anledning av granskningsresultatet. Alla 
nämnder/styrelser har dessvåJ.Te inte använt mallen för granskningsrapport och därmed 
varken redovisat en åtgärdsplan eller gj01t någon självuppskattning av arbetet. 

Av sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 
upptagna granskningarna som respektive nämnd/styrelse har genomfört samt hur många 
som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att 5 st. (25%) av utdelade gransk
ningsuppdrag av olika anledningar inte har blivit genomförda. Det framgår också hur 
många åtgärder som upptagits i åtgärdsplanerna med anledning av granskningsresulta
ten samt varje nämnd/styrelses samlade bedömning över hur arbetet med intern kontroll 
har fungerat under år 2015. Bedömningen sker utifrån skalan svag - tillfredsställande -
god. 
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Genomförda Uteblivna Åtgärder till Bedömning av 
Nämnd/styrelse gransknin2ar 2ranskningar åtgärdsplan arbetet 2015 
Kommunstyrelsen 2 1 3 Ej svar 

Socialnämnden 1 2 - Ej svar 

Bam- och utbildningsnämnden 3 0 3 God 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 0 2 Tillfredsställande 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2 1 1 Ej svar 

Tingsrydsbostäder AB 2 0 1 Tillfredsställande 

Tingsryds Energi AB 3 0 2 Ej svar 

TUFAB 0 1 - Ej svar 

Summa 15 5 

Kommunövergripande kontrollmål 

Årligen fastställer kommunstyrelsen kommunövergripande kontrollmål för samtliga 
nämnder och styrelser. Under 2015 valde kommunstyrelsen att kontrollera "att kommu
nen följer ingångna avtal när det gäller upphandling, av varor och tjänster, eller om det 
förekommer otillåten upphandling." 

Granskningen visade att kommunen väl följer ingångna avtal när det gäller upphandling 
av varor och tjänster, även om det i vissa delar behöver utarbetas tydligare rutiner. I 
vissa fall är tjänsterna så pass specifika att utbudet av leverantörer begränsar till exem
pel antalet offertförfrågningar. Ingen av de inlämnade rapporterna har visat att det före
kommer otillåten upphandling. 

De i granskningen framkomna åtgärds behoven rör endast vissa verksamheter och där 
efterfrågas tydligare dokumentation som till exempel skriftliga rutiner/riktlinjer för ut
betalningar. I ett fall föreslås en djupare analys för att säkerställa att det inte sker otillå
ten upphandling. 

Utvärdering 

Från nämnder och styrelsers utvärdering kan följ ande noteras: 

• Att förbättra informationen till de kontrollanter som får uppdraget att genomföra in
tern kontroll. 

• Rapporter från granskarna avseende 2015 års kontrollmål har i några fall även detta 
år inte inkommit inom utsatt tid trots skriftliga instruktioner till respektive 
granskare. 

• Vissa granskningsrapporter har inkommit efter det att underlaget till Årsredovis
ning 2015 för Tingsryds kommun lämnats in, varför utvärderingen visar en något 
bättre bild än årsredovisningen. 

Ytterligare erfarenheter från hur arbetet med intern kontroll för 2015 har fungerat: 

• Beslutet om det kommungemensamma kontrollmålet för 2015 togs redan i oktober 
2014 (att jämföra med det kommungemensamma målet för 2014 som togs i januari 
2014) vilket är en klar förbättring. 
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• Av de kontrollmål som skulle ha genomfö1ts under 2015 har 5 st. inte blivit genom
förda. En del av detta kan härledas till en viss personalomsättning där utsedda 
granskare slutat och överlämningen inte varit tilhäcklig. 

• Flera nämnder/ styrelser har inte använt den gemensamma mallen för den gransk
ningsrapport som nämnden/styrelsen är skyldig att redovisa till kommunstyrelsen. 
Detta innebär att deras utvärderingsrapporter inte har ett fullständigt underlag när 
det gäller nämnder och styrelsers självuppskattning av internkontrollarbetet samt att 
en åtgärdsplan saknas. 

Av de nämnder/styrelser som har gjort en samlad bedömning över det gångna årets in
ternkontrollarbete har två ansett att arbetet varit tillfredsställande och en av dem har gett 
omdömet god. Övriga fem har inte svarat. 

Även under detta år har granskningar uteblivit eller kommit in för sent (procentuellt sett 
en försämring jämfört med 2014) och nämnden/styrelsens självskattning av det egna 
intema kontrollarbetet har endast besvarats i tre av åtta granskningsrapporter. Den sam
lade bedömningen kan därför inte bli bättre än tillfredsställande. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av 2015 års interna kontroll: 
- Tillfredsställande 

Åtgärdsplan 

I nämndens/styrelsens granskningsrapport ska en åtgärdsplan redovisas som ska visa på 
vilka åtgärder man är beredd att vidta med anledning av de eventuella brister som 
granskningarna har visat. För att den interna kontrollen ska vara meningsfull är det vik
tigt att dessa åtgärder verkligen blir genomförda enligt den tidsplan som anges i åt
gärdsplanen. 

Förbättringsåtgärder för den interna kontrollprocessen 

För att ytterligare förbättra kommunens interna kontrollarbete föreslås följande åtgärder: 

• Samtliga kontrollmål, inte bara det kommunövergripande, fastställs i oktober 
året innan granslmingen. 

• Samtliga granskare utses och får skriftliga instruktioner redan innan året för 
granskningen. 

• Samtliga granskningsrapporter lämnas in till styrelser/nämnder under sen som
mar/tidig höst under det år som granslmingama genomförs. 

• Samtliga nämnder/styrelser använder den fastställda mallen för att undvika att 
missa inf011nation i inlämnandet av granskningsrapportema. 
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• Stratsys används som stödverktyg i arbetet med intern kontroll, då det ganska 
enkelt går att arbeta med gemensamma aktiviteter. Detta föreslogs redan i föna 
årets utvärdering, men har främst av.resursskäl inte ännu blivit infört. 

KOMMUNKANSLIET 

Andreas Poppius 
Vikarierande säkerhetssamordnare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 

Justerare 

§ 100 

Granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete 
avseende mutor och oegentligheter 
Dnr 2015/639 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar remissyttrande till kommunens revisorer enligt 
bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

De kommunala förtroendemannarevisorema (revisionen) har begärt yttrande 
från kommunstyrelsen avseende en revisionsrapport från PwC rubricerad 
Kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter. 
Av skrivelsen från revisionen framgår att revisorerna instämmer i PwC:s 
bedömning. 

Av revisionsrapporten kan utläsas att PwC har genomfört granskningen 
utifrån sex stycken beskrivna kontrollmål. Av revisionsrapporten framgår att 
två av dessa kontrollmål anses uppfyllda medan övriga fyra kontrollmål 
anses delvis uppfyllda. 

Kanslichefen har utifrån vad som framkommit i revisionsrapporten upprättat 
förslag till yttrande 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport rubricerad "Granskning av kommunstyrelsens 
förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter" 
Yttrande från de kommunala förtroendemannarevisorema, med samma 
rubrik som ovan 
Kanslichefen Garo Lorfalks remissyttrande 

I Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2016-03-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Remiss gällande granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete 
avseende mutor och oegentligheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar remissyttrande till kommunens revisorer enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
De kommunala förtroendemannarevisorema (revisionen) har begärt yttrande från kom
munstyrelsen avseende en revisionsrapport från PwC rubricerad Kommunstyrelsens fö
rebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter. Av skrivelsen från revisionen 
framgår att revisorerna instämmer i PwC:s bedömning. 

Av revisionsrapp01ien kan utläsas att PwC har genomfört granskningen utifrån sex 
stycken beskrivna kontrollmål. Av revisionsrapporten framgår att två av dessa kontroll
mål anses uppfyllda medan övriga fyra kontrollmål anses delvis uppfyllda. 

Kanslichefen har utifrån vad som framkommit i revisionsrapp01ien upprättat förslag till 
yttrande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kansliavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport rubricerad "Granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete 
avseende mutor och oegentligheter" 
Yttrande från de kommunala förtroendemannarevisorema, med samma rubrik som ovan 
Kanslichefen Garo Lmfalks remissyttrande 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
De kommunala förtroendemannarevisorema 
Kommunfullmäktiges presidium (för kännedom) 

sl'chefen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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2016-02-02 

Dnr 2015/639 007 

Kommunchefen 

Svar på remiss gällande granskning av kommunstyrelsens förebyggande 
arbete avseende mutor och oegentligheter 

Undertecknad fick den 9 december 2015 översänt en remiss innehållande en skrivelse 
från de kommunala förtroendemannarevisorema (revisionen) sarnt en revisionsrapport 
från PwC rubricerad Kommunstyrelsens förebyggande arbete avseende mutor och oe
gentligheter. 

Av skrivelsen från revisionen framgår att revisorerna instämmer i PwC:s bedömning 
sarnt att man önskar kommunstyrelsens yttrande. 

Med anledning av den inlämnade rapporten får undertecknad överlämna följande ytt
rande. 

Av revisionsrapporten kan utläsas att PwC har genomfört granskningen utifrån sex 
stycken beskrivna kontrollmål. Av revisionsrappmten framgår att två av dessa 
kontrollmål anses uppfyllda medan övriga fyra kontrollmål anses delvis uppfyllda. De 
kontrollmål som anses uppfyllda rör engagemanget från styrelsen och dess tjänsteman
naledning och att implementering och utbilning gällande korruption sker på ett ända
målsenligt sätt. Då dessa kontrollmål har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt finns inte 
anledning att närmare kommentera dem. 

Vad gäller övriga fyra kontrollmål kan följande anföras. 

Risk och väsentlighetsanalys (avseende oegentligheter) genomförs i verksamheten 
Här bedömer PwC att målet är delvis uppfyllt. Det anförs att samtliga verksamheter 
utom en följer kommunens internkontrollreglemente. Det påpekas att riskanalysarbetet 
bör utvidgas och fördjupas samt omfatta fler risker som kan hänföras till det förebyg
gande arbetet med oegentligheter. 

Det kan vid en genomläsning av antalet risk- och väsentlighetsanalyser som kommun
styrelsens tjänstemannaorganisation gjort under 2015 konstateras att det rör sig om ett 
omfattande analysarbete. Däremot har inte samtliga dessa analyser lett till att en skarpt 
granslmingsmål formulerats och antagits. En prioritering har gjorts och de analyser som 
bedömts vara mest väsentliga för verksamheten har valts ut att ingå i årets granslming. 
Dock kan konstateras att fleitalet av dessa analyser inte berör oegentligheter. Här finns 
anledning att, liksom PwC anför, utvidga och fördjupa internkontrollarbetet med an
knytning till det förebyggande arbetet mot oegentligheter. 
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Policyer och riktlinjer finns med utgångspunkt i sårbarhetsanalys och riskbedömning 
PwC bedömer att målet är delvis uppfyllt. Ett flertal styrdokument har utarbetats i 
kommunen som är relaterade till ämnesområdet oegentligheter. En översyn av flera av 
dessa är pågående, då en hel del styrdokument behöver uppdateras. 

Under 2015 har utarbetats förslag till riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun samt att 
policy och riktlinjer för inköp och upphandling har fastställts. Det finns även ett förslag 
på riktlinjer för kommunikation. När riktlinjerna för god etik i Tingsryds kommun väl är 
antagna, kommer det även att, utifrån dessa, arbetas fram anvisningar och rutiner avse
ende specifika områden, som kan röra t.ex. mutor, jäv, representation samt rutiner laing 
hur situationer där anställda/fö1troendevalda blir utsatta för försök till otillbörlig påver
kan ska hanteras. 

När det gäller Tingsryds bostäder AB och Tingsryds Energi AB finns, enligt uppgift, 
inga dokument framtagna avseende det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Det 
torde därför vara viktigt att sådana styrdokument upprättas även i de kommunala bola
gen; detta för att arbetssättet vad gäller oegentligheter ska vara lika i kommunkoncemen 
som helhet. 

Inom ramen för det informationssäkerhetsarbete som pågår i kommunen finns även ett 
förslag att utreda möjligheten att införa en kanal/rutin där tips om säkerhetsbrister vid 
behov kan lämnas anonymt (en s.k. whistleblower-funlction). Denna funktion skulle 
med fördel även kunna användas av anställda för att rapportera olika former av oegent
ligheter. Det huvudsakliga syftet är att kunna bibehålla en god kvalitet inte bara i [in
formations-] säkerhetsarbetet utan även annars i kommunens verksamhet. 

Tillrctcklig kannedom om samarbetspartners och anställda 
PwC har bedömt att målet är delvis uppfyllt. Utifrån vad som går att utläsa av revisions
rapporten förefaller denna bedömning baseras på att det ännu inte finns något övergri
pande dokument antaget avseende oegentligheter samt att policy och riktlinjer för inköp 
och upphandling är relativt nyantagna och håller på att arbetas in i organisationen. 

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun har utarbetats och ligger som förslag för 
politisk behandling under våren 2016. Utifrån dessa rilctlinj er kommer det även att 
kunna arbetas fram anvisningar och rutiner som ska kunna täcka specifika områden där 
det kan finnas anledning till mer detaljerade regler, t.ex. vad gäller mutor, jäv m.m. (se 
ovan). Vad gäller policy och riktlinjer kring inköp och upphandling har kommunled
ningsförvaltningens ekonomiavdelning hållit riktade utbildningsinsatser under vintem 
2015 i syfte att förankra och implementera dessa styrdokument. 

Kontroll, uppföljning och rapportering sker på ett ändamålsenligt sätt 
PwC:s bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Det anförs att internlcontrollarbetet bör 
sammanlänkas tydligare med det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Samman
fattningsvis bedöms att det i nuläget inte till fullo finns ett ändamålsenligt kontroll- eller 
uppföljningssystem som är anpassat till identifierade risker relaterade till det förebyg
gande arbetet mot oegentligheter. 

Det kan konstateras att flertalet av de risk- och väsentlighetsanalyser som har gjorts 
inom internlcontrollarbetet inte berör oegentligheter (se ovan under avsnittet om risk
och väsentlighetsanalys). I detta avseende finns anledning att utvidga och fördjupa in
ternkontrollarbetet med anknytning till det förebyggande arbetet mot oegentligheter. 
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Dock hänger det inte på antalet risk- och väsentlighetsanalyser som görs, utan hur dessa 
riktas. Risker som kan omfattas av de risk- och väsentlighetsanalyser som görs skulle 
kunna varat.ex. representation, attestreglementets efterlevnad och tillståndsgivning. 

Inom ramen för kommunens informationssäkerhetsarbete finns ett förslag att utreda 
möjligheten att införa en kanal/rutin där tips om säkerhetsbrister vid behov kan lämnas 
anonymt (se ovan). Denna funktion skulle med fördel även kunna användas av anställda 
för att rapportera olika former av oegentligheter. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 

TINGSRYDS KOMMUN 

2015, -11 ~ 2 4 

Dnr 'Q.o t t· (;39 ::·:': 

2015-11-17 

Kommunstyrelsen 

För kännedom till 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av kommunstyrelsens förebyggande arbete 
avseende mutor och oegentligheter 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska ovanstående. Vi in
stämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport och över
lämnar rapporten till kommunstyrelsen för yttrande. 

Revisorema emotser ett svar på rapportens bedömningar senast den 17 februati 
2016. Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 

Sven-Erik Svensson 
Ordförande 
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Det förebyggande arbetet mot oegentligheter 

Sammanfattning 
PwC har fått i uppdrag av revisorerna i Tingsryds kommun att granska det förebyggande 
arbetet avseende mutor och oegentligheter. 

Granskningen ska besvara revisionsfrågan: 

Är kommunstyrelsensförebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter ändamålsenligt? 

Vi bedömer att kommunstyrelsens förebyggande arbete i huvudsak är ändamålsenligt. 

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisonsfrågan 
redogörs för nedan: 

Kontrolhnål Ko mm.en tar 

Det finns ett engagemang från Uppfyllt 
styrelsen och dess 
tjänstemannaledning. 

Risk-- och väsentlighetsanalys Delvis uppfyllt 
(avseende oegentligheter) genomförs 
i verksamheten. 

-------·--- -------------
Det finns policyer och riktlinjer med Delvis uppfyllt 
utgångspunkt i sårbarhetsana1ys och 
riskbedömning. 

Det finns en tillräcklig kännedom om Delvis uppfyllt 
samarbetspartners och anställda. 
Risker för jäv och intressekonflikter 
förebyggs och hanteras. 

Implementering och utbildning Uppfyllt 
gällande korruption och mutor sker 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Kontroll, uppföljning och Delvis uppfyllt 
rapportering sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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Det förebyggande arbetet mot oegentligheter 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som 
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktas mot det 
förebyggande arbetet i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter slm uppstå, med 
påföljd att förtroendet skadas. 

Ny mutbrottslagstiftning trädde i kraft 1 juli 2012. Statskontoret genomförde en utredning 
under år 2012 (Köpta relationer - om korruption i det kommunala Sverige). Av denna 
framgår att de flesta kommuner och landsting uppger att de aldrig har upptäckt någon 
korruption även om många upptäckt andra former av oegentligheter. Riskmedvetenheten 
uppges generellt vara låg och risker för korruption analyseras idag endast undantagsvis 
och kommer därför inte heller med i den övergripande internkontrollplanen. 

Med utgångspunkt i en analys av risk och väsentlighet har revisorerna i Tingsryds 
kommun beslutat att övergripande granska kommunens förebyggande arbete mot mutor 
och oegentligheter. 

1.2. Syfte och revisions.fråga 

Syftet med granskningen är att kontrollera huruvida kommunstyrelsens arbete med 
mutor och oegentligheter är ändamålenligt. Följande revisionsfråga ska besvaras: 

Är kommunstyrelsens.förebyggande arbete med mutor och oegentligheter ändamålsenligt? 

1.3. Revisionskriterier 

Iakttagelserna som görs inom ramen för granslmingen kommer att bedömas gentemot 
följande revisionskriterier: 

• Brotts balken 

• Kommunallagen 

• Om mutor och jäv, Vägledning från SKL 

• Vägledning från Institutet Mot Mutor 

1.4. Kontrollmål 

Följande kontrollmål beaktas inom ramen för granslmingen: 

., Det finns ett engagemang från styrelsen och dess tjänstemannaledning 
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., Risk- och väsentlighetsanalys (avseende oegentligheter) genomförs i 
verl<Samheten. 

11 Det finns policyer och riktlinjer med utgångspunkt i sårbarhetsanalys och 
riskbedömning. 

• Det finns en tillräcltlig kännedom om samarbetspartners och anställda. Risker för 
jäv och intressekonflikter förebyggs och hanteras . 

., Implementering och utbildning gällande korruption och mutor sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

• Kontroll, uppföljning och rapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. 

1.5c Avgränsning 

Granslmingen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen. Granslmingen sker på en 
övergripande nivå. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och en dokumentstudie. Intervjuer har 
genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef, personalchef och 
ekonomichef. Dokumentstudien innefattar bland annat styrande dokument som berör det 
förebyggande arbetet mot oegentligheter och intern kontroll. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade. 
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2,, Ial"ttagelser och bedömningar 

2 .. 1. Engagemang.från styrelsen och dess 
tjänstemannaledning 

2.1.1. 

Engagemanget hos kommunstyrelsen och lcommunens ledning är en viktig 
komponent för ett väl fungerande förebyggande arbete mot mutor och 
oegentligheter. Deras medverkan i policyfrågor och de styrsignaler som 
sänds ut bildar normer for övriga i organisationen. 

Iakttagelser 

Tingsryds kommun har en värdegrund. Värdegrunden utgår från fem nyckelord: respekt, 
öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang. I kommunens medarbetarenkät följs det 
upp om medarbetarna känner till kommunens gemensamma värdegrund. Enkätresultatet 
för år 2014 visade att av de 874 personer som svarade på frågan kände nästan 800 till 
värdegrunden_. Enligt intervjusvaren tas värdegrunden exempelvis upp vid introduktion 
av nyanställda, på arbetsplatsträffar samt vid medarbetarsamtal och utbildningar. Enligt 
de intervjuade arbetar kommunens ledning aktivt med att föra ut och förankra 
värdegrunden. 

Enligt ett flertal av de intervjuade har frågor relaterade till oegentligheter inte varit uppe 
på dagordning så ofta eftersom kommunen varit förskonad från allvarliga 
förtroendekriser. De intervjuade kan därför inte beskriva hur kommunstyrelsen eller 
tjänstemannaledningen agerat vid faktiska händelser. En av de intervjuade beskrev dock 
en mindre händelse som medförde att man såg över kommunens riktlinje. Några av de 
intervjuade berättade även att kommunen blivit utsatt för fakturabedrägeri/bluffakturor. 

Ledningen har diskuterat fall av oegentligheter i andra kommuner och om motsvarande 
skulle kunna inträffa i Tingsryd. Ett uppmärksammat fall i en annan närliggande kommun 
ledde fram till att ett arbete med en etisk policy påbörjades. Även under revideringen av 
kommunens upphandlings- och inköpspolicy har fall av oegentligheter i andra kommuner 
diskuterats. 

De intervjuade beskriver kulturen i kommunens som försiktig. Under intervjuerna 
framhölls även att kulturen påverlms av att det är en mindre kommun. 

2.1.2. Bedömning 
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Kommunstyrelsen och dess tjänstemannaledning 
arbetar aktivt med kultur- och värdegrundsfrågor. Vid granslmingstillfället pågick det ett 
arbete med att ta fram en etisk policy och det finns ett intresse och engagemang kring 
intern kontroll och det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Vi bedömer, utifrån 
granslmingsiakttagelserna, att det finns ett engagemang från styrelsen och dess 
tjänstemannaledning. De intervjuade är måna om att det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter är ändamålsenligt. 
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2.2. Riskanalys 

Kommunen bör vidta åtgärder mot mutor och oegentligheter som står i 
förhållande till de risker som föreligger i organisationen. Effektiva 
åtgärder möjliggörs av att riskerna för oegentligheter i kommunen 
kartläggs på ett ändamålsenligt sätt. En risk-- och väsentlighetsanalys 
syftar till att identifiera var riskerna får oegentligheter finns, villca de är 
och hur de kan begränsas. 

2.2.1. Iakttagelser 

Tingsryds kommun har ett reglemente för intern kontroll. Reglementet omfattar 
nämnder, bolag och stiftelser.1 Enligt reglementet ska nämnderna välja ut 
granskningsområden med utgångspunkt i en genomförd risk-- och väsentlighetsanalys. 
Med risk avses sannolikheten för att fel uppstår och med väsentlighet avses politiska, 
ekonomiska, mänsldiga och telmiska konsekvenser som uppstår vid fel. Risk-- och 
väsentlighetsanalyserna finns dokumenterade i en sammanställning för respektive 
styrelse/nämnd. Risk-- och väsentlighetsanalyserna är dokumenterade i separata 
dokument och innehåller bedömningar av fler riskbilder än de som återfinns i 
internkontroll planerna. 

Vi har tagit del av risk-- och väsentlighetsanalyser för kommunstyrelsen, socialnämnden, 
barn-- och utbildningsnämnden, samhällsbyggandsnämnden, Tingsrydsbostäder AB, 
Tingsryds Energi AB och Stiftelsen kommunhus. Vi salmar dock en dokumenterad risk-
och väsentlighetsanalys för Tingsryds Industristiftelse. Enligt svar från stiftelsen gäller 
2014 års plan för år 2015 eftersom granskningarna inte genomfördes under år 2014. 

För år 2015 har kommunstyrelsen fattat beslut om ett kommunövergripande kontrollmål 
som rilctar fokus på följsamheten till ingångna avtal gällande upphandling av varor och 
tjänster eller om det förekommer otillåten upphandling. 

Nedan listas övriga risker relaterade till mutor och oegentligheter som har analyserats 
inom ramen för det dokumenterade internkontrollarbetet inför år 2015. För en komplett 
bild av samtliga riskbilder hänvisas till upprättade sammanställningar över genomförda 
risk-- och väsentlighetsbedömningar. 

1 Majoritetsägda företag där kommunen direkt eller indirekt innehar majoritetsinflytande, omfattas fullt ut av reglementet. 
För övriga företag gäller att omfattningen av uppsikten ska ske i den utsträckning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 
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TABELL Analyserade riskbilder avseende det förebyggande arbetet mot oegentligheter 

1 Kommunstyrelsen 

I 

I 

Utbetalningsrutin -
utbetalningar till egna 
konton eller lilmande 

!-------··------·---·--·-

Utbetalningsrutinerna ska i alla 
delar, till rimlig grad, säkerställa 
att ingen person ,ensam kan 
hantera en utbetalning så att 
möjligheter inte finns t.ex. 
utbetalningar till egna konton. 
Detta rör alla former av 
utbetalningar, t.ex. betalfiler, 
löner, utanordningar och 
kontoinsättningar. Konsekvensen 
av fel i denna rutin är alltid minst 
kännbar eller allvarlig. Rutinen 
har granskats vid intern kontroll 
2008 utan anmärkning. Detta 
tillsammans med de 
centraliserade 
utbetalningsrutinerna gör att 
sannolikheten för närvarande för 
fel bedöms som relativt låg. 

! Komnrnnstyrelsen 

I 
I 
l 
j 

I 

! 

l ... -------- . -- ..... .. 
! T. ds:t. .. d t mgscy uosta er 

! AB 

Bristande 
behörighetsrutiner 

Ekonomisk 
redovisning 

Sannolikheten att den mänskliga 
faktorn på grund av bristande 
rutiner gör misstag är ganska stor. 
Det är även ocl<så större chans att 
behörighetsändringar görs på 
olika sätt utan fastställda rutiner. 

Konsekvenserna lcan bli allvarliga 
om fel behörigheter tilldelas till 
någon med högre behörigheter 
eller något som är sela:etessbelagt. 
Det kan även bli kännbara 
konsekvenser om inte dessa högre 

___ "behörigheter avslutas på rätts~. 

Falcturor betalas i rätt tid, 
bevalming av rätt belopp, 
bevakning av rätt leverans, 
Intäkter bevakas och kommeri 
rätt tid samt bokförs korrekt. 
Redovisningslagen följs 

Ja 

Ja 

Nej 

. j 

I 
l 
i 

l 
) 

I 
l 

I 
l 
1 -~--., 
l 
l 
J 

l 

l 

I~ ····· .. ···············. ,-. - ----· ·-·· - - -··· ---'-----"--·--~----··~-- '··'"·---·----~-- _,..---...,.. __________ --· 

I 
l i Tingsrydsbostäder Privat användning av Personal lånar eller använder 
1 AB/Stiftelsen maskiner, fordon, masldner på fritid för privat bruk. 
1 kommunhus2 utrustning, verktyg Lån av företagets fordon, 

Utfört 2013. 

,, 
l 

j och material handelverktyg, lifter eller 

1_ .. =-----··---- .. -- ... --..... .. --.. -·«-····-·-····-··----- ställning~r. Utrangerat material-------·--·------·-·--·-------

2 Risken analyseras i sammanställningen både för Tingsryds bostäder och Stiftelsen kommunhus. 
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,----···-·------·------------···--······-·-···----------------·-s0m·J;·~rsonafå-;vifu:derf6r~get---··········· ·---------·-1 

I 1,ngs~dsbos~d,,r . .. rr.,:: --- ::~rig~:~pph;:,u:~;::., utro~ 20~ i 
AB/Stiftelsen i samband med att personal slutar j 
kommunhus eller får ändrad befattning. Gäller j 

även passerkort, nycklar och 
mobiltelefoner. , 

1 ~==~::r ~~:;:~r~:~o~ · :::::i:istiftmn: P:r~on~ Utlfät 2013 i 

Efterlevnad vad gäller Nej. 
AB/ Stiftelsen bestämmelser aktiebolagslag, stiftelselag, mutor l 
kommunhus och bestickning, hyreslag, j 

diskrimineringslag m.fl. i ~---·-- -----------------------~ -----1 
Socialnämnden Hantering av Ja l 

__ _____ ______ ·-··-·· _____ _ -~lc~1::_a~3:1~d~l ___________ ------· _____ ·-··--· ____________ ... _______ i 
Socialnämnden Rätt till att ansöka om Ja I 

·------------------~~_!tnd -·---·---- ---·-· __________________________ J 

Utifrån risk- och väsentlighetsanalyserna antar styrelser och nämnder årligen en särskild 
plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av genomförda 
kontrollmoment rapporteras till nämnden. En gång per år rapporterar nämnden 
resultatet av internkontrollarbetet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
Allvarliga avvikelser ska dock omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll. Utvärderingen rapporteras till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

I utvärderingen av kommunens interna kontroll år 2014 framhålls att de flesta styrelser 
och nämnder bör analysera betydligt fler riskbilder. 

För två år sedan påbörjades ett utvecklingsarbete kring intern kontroll och det praktiska 
arbetet förändrades. Internlrnntrollarbetet följer numera ett årshjul och det finns en 
samordnare för arbetet. Under intervjuerna ges en bild av att det funnits en del mindre 
brister i internlrnntrollarbetets organisation och genomförande under de senaste åren 
men att man trots allt är på god väg. Det finns en bra grundstomme för 
internkontrollarbetet även om några moment kan utvecklas ytterligare. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Enligt kommunens reglemente ska styrelser och nämnder genomföra risk-- och 
väsentlighetsanalyser. Vår dokumentstudie visar att reglementet efterlevs med undantag 
för Tingsryds Industristiftelse. Det är, enligt vår bedömning, positivt att styrelser och 
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nämnder har separata sammanställningar av genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. 
Ett flertal risker relaterade till det förebyggande arbetet mot oegentligheter har 
analyserats inom ramen för internkontrollarbetet. 

I utvärderingen av kommunens interna kontroll avseende år 2014 framhölls det att 
riskanalyserna bör utvidgas och innefatta analyser av fler riskbilder. Vi instämmer i 
påpekandet och rekommenderar att riskanalysa1iJetet utvidgas och fördjupas ytterligare. 
Andra risker, med anknytning till det förebyggande arbetet mot oegentligheter, som 
framöver kan innefattas i risk- och väsentlighetsanalyserna är exempelvis representation, 
bisysslor, entreprenadförhållanden, tillståndsgivning, inköp, föreningsbidrag, 
attestreglementets efterlevnad, efterlevnad av rutiner när det gäller utdrag ur 
polismyndighetens belastningsregisters samt moment i löneprocessen. 

Policyer och ril('.tlinjer 

Ett bra skydd mot olika former av otillåten påverkan förutsätter att det 
finns genomtänlcta och sammanhängande styrdokument och rutiner samt 
att dessa bygger på en medvetenhet om rislcer. 

2.3.1. Iakttagelser 

Tingsryds kommun har utarbetat följande styrdokument relaterade till ämnesområdet 
oegentligheter: 

Tingsryds kommuns 
värdegrund 

Beslut i kommunfullmäktige Respekt, Öppenhet, Ansvar, 
Trygghet, Engagemang 

l 
2009-09-24 samt 2009-12-

17 
----·---· -I 

Reglemente för intern 
kontroll 

Reglemente för kontroll 
av ekonomiska 
transalctioner 
( attestreglemente) 

Antagen av 
komm.unfullm.äktige2012-
05-31 

l 

Av reglementet framgår det att I 
granskningsområden bör I 
väljas ut med utgångspunkt 
från en risk- och 
väsentlighetsanalys. , . -- ···-. ---- -·. --- -- . ·-·-··- ~---~~-----·------ ~---- ---- --- ---- i 

Fastställd av 
ekonomiavdelningen, 
2003-04-02 

Antagen av 
kommunfullm.äktige2003-
05-22 

Reglementet anger bland 
annat roller och ansvar vad 
gäller ekonomiska 
transaktioner, vilka kontroller 
som ska göras av de ' 

I 

ekonomiska transalctionerna, 
kontrollernas omfattning, vad 
som avses med att vara \ 
attestberättigad. I en bilaga till ! 

3 För att börja arbeta inom förskola, skola frilidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag 
ur belastningsregistret. Utdraget beställs av Rikspolisstyrelsen. Den som inte visat registerutdrag får inte anställas, anlitas 
eller tas emot i verksamheten. Motsvarande skyldighet finns vid nyanställning av arbetstagare vid hem för vård och boende 
för unga, HVB-hem. 
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övergripande ansvaret för 
kommunens information och 
kommurukation. Varje nämnd 
och chef har vidare ansvar för 
den egna verksamhetens 
information och 
kommunikation. 
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1---·-··-----·-··-··-----------· 

systematiskt: sätt. Mer . . . 
specifika tillvägagångssätt 
eller riktlinjer anges i dess 
tillämpningsanvisningar, som 
tillsammans utgör ramverket 
för Tingsryds inköps och 
upphandlingsverksamhet. ---· ------· _______ __,__~ __ ...., ________ _ 

i 
j Finanspolicy 

t 
i 

i 

Fastställd av 
kommunfullmäktige 2014-

05-27, § 70 

1 .. -· . ·----- ·---. -····· ~-~ . ·---····· -· -. , .. - . -

i Riktlinjer för 
! kommunilmtion 
! 
i 
i Riktlinjer för inköp och 
i upphandling 
i 

UTKAST 

Fastställd av Centrala 
chefsgruppen 2015-05-21 

Reglementet anger ramar och 
riktlinjer för hur 
finansverksamheten inom 
koncernen skall bedrivas och 
utgör fullmäktiges föreskrifter 
om medelsförvaltningen. 
Policyn anger roll- och 
ansvarsfördelningen avseende 
beloppsramar och vad som 
avses med 
likviditetsförvaltningen med 

Chefsgruppens riktlinjer som l 
arbetats fram i enlighet med j!'. 

inköps-och 

l. .... . . -- ... -·· -··« .•.. ---

/ 
! Riktlinjer för reklam, Fastställd av 

upphandlingspolicyn, se 

·--·-----·- .. ---··· .??S~~ ?~'±_----------··-·---······· J 
j 

l sponsring och kommunstyrelsen 2008-05-

! försä:Jjning 19, § 75 1 
~--·-· -·~···-~------------------·----~-. ··---~- -·--- -~~----'·· - ___ _.._ __ ~. ··---u.·-··---··----···------- . .,_~ 

l Riktlinje för bisysslor Fastställd av Centrala R:iktlinjen anger lcortfattatvad I 
i chefsgruppen 2013-08-22 lagstiftningen säger om i 

bisysslor och att det i samband I 
med nyanställning av ·1' 

tillsvidareanställda och vid 
1 

medarbetarsamtal ska i 

!_ _____ --~ --- ___ --- -- -- ___ ---- --- ___ -- --------- --- _____ ;:;:;;:bi:s:sl:~-_ _ _ I 
En del av kommunens riktlinjer är inte uppdaterade under de senaste åren. Vid 
granslmingstidpunkten pågiclc det ett arbete med att se över och uppdatera ett flertal av 
kommunens styrande dokument. Det finns exempelvis ett utkast till nya riktlinjer för 
Tingsryds kommuns styrande dokument, en ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer 
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för kommunikation. Enligt intervju.svaren ska riktlinjerna för rel<lam och sponsring 
revideras under år 2016. 

Enligt ägardirektiven för de helägda bolagen regleras bolagets verksamhet och förhållande 
till kommunen bland annat av policys och riktlinjer för kommunal verlammhet antagna av 
fullmäktige (i tillämplig mån). I en del styrande dokument, exempelvis reglementet för 
intern kontroll i Tingsryds kommun, står det uttrycldigen att reglementet omfattar 
Tingsryds kommuns samlade verksamhet det vill säga även den verksamhet som bedrivs 
inom bolag och stiftelser. Enligt skriftligt svar gäller styrdokumenten generellt även för 
bolagen men förhållandet regleras specifikt i respektive dokument. Ovanstående 
styrdokument med anknytning till det förebyggande arbetet mot oegentligheter gäller, 
enligt svaret, även för de kommunala bolagen. I vissa dokument ska tillämpning endast 
ske där det är möjligt/lämpligt, i andra fall ska bolagen upprätta egna dokument inom 
ramen för kommunens övergripande styrdokument. Enligt svar från Tingsryds Energi AB 
och Tingsrydsbostäder har inga egna styrdokument avseende det förebyggande arbetet 
mot oegentligheter upprättats. 

Reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglemente) har funnits 
sedan år 2003. Enligt attestreglementets tillämpningsanvisningar ansvarar respektive 
nämnd för att varje attestant har erforderlig insikt och kunskap om uppgiften. 

Det fanns vid granslmingstidpunkten ingen policy eller riktlinjer med rubriken mutor 
eller oegentligheter. Ett arbete pågick dock med att ta fram en etisk policy. I utkastet 
behandlas exempelvis förhållningssätt för anställda och förtroendevalda, kommunal 
egendom, rekrytering, representation, tjänsteresor, skadliga kopplingar samt jäv och 
bisyssla. Avsnitten är förhållandevis kortfattade. Enligt intervjusvaren kommer den etiska 
policyn eventuellt att sammanlänkas med riktlinjer/rutiner. En av de intervjuade 
framhåller även att det vore bra med en handlingsplan om någon form av oegentligheter 
skulle inträffa. 

Vid granslmingstidpunkten saknade kommunen dokumenterade och antagna riktlinjer för 
gåvor, representation, donationer, tjänsteresor, mobiltelefoner, bensinkort och 
företagskort. Enligt intervjusvaren finns det väldigt få företagskort i kommunen. Några 
förvaltningar har riktlinjer för bilar samt bensinkort. 

Tingsryds kommun har inte utarbetat några skriftliga rutiner eller riktlinjer för hur 
anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter. Kommunen har inte 
heller någon handlingsplan om oegentligheter skulle inträffa. Under intervjuerna 
framhölls att oegentligheter eller misstanke om oegentligheter i första hand ska förmedlas 
till närmaste chef. De intervjuade tror att medarbetarna vet var man kan vända sig. 

I utkastet till rilttlinjer för kommunikation finns det ett avsnitt kring kriskommunikation. 
Av riktlinjen framgår det även att informationsavdelningen ska kontaktas vid 
frågeställningar av känslig natur. 

Enligt intervjusvar kommer en ny sälcerhetssamordnare att börja sin tjänst under hösten. 
Dokument relaterade till informationssäkerhet kommer att ses över när den nya 
säkerhetssamordnaren är på plats. 
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Styrdokumenten finns tillgängliga på kommunens intranät. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Tingsryds kommun har utarbetat ett flertal styrdokument som är relaterade till 
ämnesområdet oegentligheter. 

Vid granskningstillfållet pågid.: det ett arbete med att se över och uppdatera kommunens 
styrande dolrnm.ent. Kommunstyrelsen bör säkerställa att styrdokumenten ar 
heltäckande, aktuella och så småningom förankrade hos medarbetarna. 

Inom några riskområden har kommunen inte upprättat några styrdokument. 

Det finns i nuläget ingen utarbetad och dokumenterad handlingsplan om oegentligheter 
skulle inträffa. Kommunstyrelsen kan göra ett tillägg i nuvarande riktlinjer kring hur 
situationer där anställda blivit utsatta för otillåten påverhn eller agerat oegentligt sh 
hanteras. Tillägget kan exempelvis innefatta en beskrivning av rutiner, påföljder, hur 
kontakten med media samt allmänheten bör hanteras samt initiativ till nya 
lcontrollalcti.viteter. 

I(ännedom om samarbetspartners och anställda 

För att förebygga oegentligheter krävs det en tillräcklig kännedom om 
samarbetspartners och anställda. Det är av central vikt att risken för jäv 
och intressekonf/.ileter förebyggs. 

Iakttagelser 

Kommunen har en riktlinje avseende bisysslor. Enligt riktlinjen ska eventuella bisysslor 
förtecknas vid nyanställning av tillsvidareanställda. I framställningen poängteras att 
arbetstagare är skyldiga att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för 
att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Om det finns bisysslor ska 
en kopia sldckas till förvaltningschefen samt till personal.avdelningen för förvaring i 
personakten. Beslut om att förbjuda bisysslor ska tas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Av riktlinjen framgår inte med tydlighet att frågan om bisyssla ska ställas till samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare vid nyanställning samt medarbetarsamtal. En fråga om 
eventuell bisyssla finns dock med i de checklistor som används vid nyanställning och 
medarbetarsamtal. 

I utkastet till etisk policy finns det ett kortfattat avsnitt om jäv. I dokumentet poängteras 
även att den som ansvarar för rekrytering inte själv ska fatta beslut om anställning av 
personer till vifä:a han/hon har ett släktskaps- eller vänskapsförhålande med eller är i 
någon form av beroendeställning till. 

Tings1yd deltar i en inköpssamverkan med övriga kommuner i Kronobergs län. 
Upphandlingsenheten i Växjö kommun genomför upphandlingar inom samverkan 
Kronoberg och upprättar avtal med berörda leverantörer. I varje kommun som deltar 
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finns det en central inköpssamordnare. Samverlrnn på riksnivå sker genom SKL 
Kommentus. 

Kommunfullmäktige har i juni 2015 antagit en ny inköps- och upphandlingspolicy. 
Ramverket gäller för Tingsryds kommunkoncern. I policyn :framhålls att lagstiftning 
avseende mutor och jäv samt en i övrigt god etik avseende dessa frågor alltid ska beaktas. 

Kommunledningsförvaltningen har utifrån policyn utarbetat riktlinjer för inl<Öp och 
upphandling i Tingsryds kommun. Enligt riktlinjerna ansvarar nämnderna för 
upphandling för den egna verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden samt styrelser för 
helägda bolag och stiftelser ansvarar alltid för upphandling och erforderlig kompetens 
avseende byggentreprenader. Varje förvaltning utser en inköpssamordnare för 
samordning av förvaltningens inköp. Kommunledningsförvaltningen/ 
ekonomiavdelningen är, enligt riktlinjen, kommunens allmänna expertfunktion för inköp, 
upphandling och avtal. Ekonomiavdelningen har även en rådgivande samt policyskapande 
funktion och representerar Tingsryds kommun i inköpssamverkan Kronoberg. 

Under rubriken uppträdande/etik återfinns följande formuleringar i riktlinjen för inlcöp 
och upphandling: 

I inköps- och upphandlingspolicyn anges att kommunens inköps- och 
upphandlingsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt, objektivt och med god ajfärsetik. 
Avseende mutor ochjäv ska kommunen och dess företrädare agera utifrån lagstiftning 
samt de i övrigt höga lcrav på en god etik som ställs på offentligt finansierad 
verksamhet. Ett affärsetiskt korrekt agerande är också viktigt för att kommunen ska 
uppfattas som en krävande, skiclclig och rättvis köpare. Det är också viktigt att 
företrädare för kommunen agerar på ett likartat sätt gentemot omvärlden, så att 
kommunen uppfattas som en trovärdig och seriös part i affärsprocesser. 

God affärsmässighet och affärsetik innebär också: 

• kommunen agerar som en upphandlande myndighet/enhet i enlighet med 
bestämmelserna i LOU och LUF 

• upphandlingar utformas på ett sådant sätt att såväl mindre som större företag 
har möjlighet att lämna anbud och därmed delta i konlcurrensen 

• inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller 
leverantör gynnas eller missgynnas 

• personal som deltar i upphandlingsprocessen inte har personligt engagemang 
eller intressen i leverantörsföretag (jäv) som riskerar att stå i konflikt med 
kommunens intressen 

• egna rese- och logikostnader vid besök hos eller vid resor tillsammans med 
leverantörer alltid betalas av kommunen. 

.. Företrädare för kommunen inte får ta emot gåvor eller t;jänster från befintliga 
eller potentiella leverantörer som kan påverka, eller medföra att en utomstående 
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betraktare Jean ha skäl att anta att detta kan påverka kommunens 
affärsmässig het 

Implementering av den nya upphandlingspolicyn fortsätter under hösten. Beställarna har 
genomgått utbildningar under året och i november kommer direktupphandlare och 
budgetansvariga att genomgå en utbildning. Den nya upphandlingspolicyn kommer, 
enligt skriftligt svar, att tillämpas fullt ur vid årssldftet 2015/ 2016. 

Enligt skriftligt svar slå.ekas en förfrågan via kommunens upphandlingssystem till 
skatteverket vid samtliga upphandlingar som genomförs med hjälp av 
upphandlingsverktyget TendSign. Vid behov vänder sig kommunen även till en grupp hos 
skatteverket som arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet. Ansvariga tjänstemän 
från Tingsryds kommun har under de senaste åren haft möten med representanter för 
denna grupp ett par gånger per år. I riktlinjerna anges det även att det vid upphandling 
ska ställas krav på att leverantören har tillräcklig ekonomisk ställning för att fullfölja 
avtalet på bra sätt. Skatteskulder får ej förekomma vid avtalsteclmandet och leverantörens 
ekonomiska ställning ska följas upp under avtalstiden. 

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

För att förebygga intressekonflikter har riktlinjer för hantering av bisysslor utarbetats. 
Fråga om eventuell bisyssla finns med i de checklistor som används vid nyanställning och 
medarbetarsamtal. 

Utkastet till etisk policy innefattar ett kortfattat avsnitt om jäv. Även inköps
upphandlingspolicyn tar upp frågor relaterade till det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter. 

Kommunens inlzöps och upphandlingspolicy samt riktlinjerna för inlzöp och upphandling 
i Tingsryds kommun är nyligen antagna och det pågår ett arbete med att implementera 
och förankra den nya policyn exempelvis genomförs det riktade utbildningsinsatser. 

Implementering och utbildning 

För att motverka och upptäcka förekomsten av mutbrott och andra 
oegentligheter bör kommunstyrelsen säkerställa att det finns en lämplig 
ansvarsfördelning. Det är viktigt att aktuella policyer och riktlinjer är 
implementerade och väl förankrade inom samtliga förvaltningar och 
verksamheter. De anställda måste likaså ges ändamålsenlig information 
och adekvat utbildning inom ämnesområdet. 

Iakttagelser 

Vid nyanställningar ges medarbetarna information om värdegrund och 
styrdolmment. 

Inför arbetet med en policy för god etik genomfördes utbildningsinsats som 
riktade fokus på mutor och bestickning. Utbildningen, som genomfördes under år 
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2013, riktade sig till arbetsledare. Under år 2013 genomfördes även en utbildning 
kring intern kontroll för politiker och tjänstemän som bland annat tangerade det 
förebyggande arbetet mot oegentligheter. 

Nya attestanter genomgår en kortare utbildning som anordnas av 
ekonomikontoret. Under år 2014 genomfördes en mer omfattande 
internutbildning kring attest. 

En utbildning kommer, enligt intervjusvar, att genomföras för alla som berörs av 
den nya inköps- och upphandlingspolicyn. I riktlinjerna framhålls det att 
kompetensen för olika roller säkerställs genom obligatoriska utbildningar. 

2.5.2. Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att kontrollområdet är uppfyllt. 

Utbildningar med relevans för det förebyggande arbetet mot oegentligheter har 
genomförts i kommunen under de senaste åren. 

Eventuellt kan de utvidgade riskanalyserna medföra att ytterligare behov av riktade 
utbildningsinsatser identifieras. Det är viktigt att de nya riktlinjerna/rutinerna innefattar 
beskrivningar av :implementering och förankring. 

2.6. l(ontroll, upp.fö{jning och rapportering 

För att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att hantera risker bör 
kontroller, kontinuerliga uppföljningar eller separata utvärderingar 
genomföras inom de enheter ochfenktioner där relevanta riskområden 
har identifierats. 

2.6.1. Iakttagelser 

I de nya riktlinjerna för inköp och upphandling i Tings1yds kommun anges det att en 
regelbunden uppföljning av ramavtalstroheten ska genomföras inom ramen för 
internkontrollarbetet. 

Enligt attestreglementet ska varje nämnd årligen planera och genomföra kontroller av 
reglementets efterlevnad. Enligt skriftligt svar genomför förvaltningarna inga 
dokumenterade kontroller av attestreglementets efterlevnad som huvudsaklig 
kontrollfråga. Ekonomiavdelningen genomför dock löpande kontroller inom ramen för 
det vardagliga arbetet Lppande kontroller av exempelvis fakturering och attestering 
utförs även av förvaltningarna. Det finns aktuella attestförteclmingar. Ändringar av 
attesträtter i fakturahanteringssystemet förs endast in i systemet av ekonomiavdelningen 
efter att förvaltningarna lämnar in skriftliga delegations beslut på förändringarna. 

Enligt slcriftligt svar har samhällsbyggnadsförvaltningen under det senaste halvåret 
kartlagt förvaltningens faktureringsprocesser. Barn- och utbildningsförvaltningen 
genomför stickprov av fakturm och transaktioner i samband med delårsbokslut och 
bokslut. 
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Uppföljningen avseende internkontro1larbetet följer reglementet för intern kontroll. 

Någon rutin för hur ansvariga bör agera när anställda blivit utsatta för otillåten påverkan 
har ej formaliserats. Inte heUer har det utarbetats några skriftliga rutiner e1ler riktlinjer 
för hur anställda ska rapportera olika former av misstänkta oegentligheter. 

Kommunen har inget visselblåsarsystem. 

2.6.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

Det finns ett arbete kring internkontroll med systematiska uppföljningar. 
Internkontrollarbetet bör dock tydligare sammanlänkas med det förebyggande arbetet 
mot oegentligheter. 

Ekonomiavdelningen genomför löpande kontroller av attestreglementets efterlevnad 
inom ramen för det vardagliga arbetet. Löpande kontroller av exempelvis fakturering och 
attestering utförs även av förvaltningarna. 

Vi bedömer sammanfattningsvis att det i nuläget inte till fullo :finns ett ändamålsenligt 
kontroll- eller uppföljningssystem som är anpassat till identifierade risker relaterade till 
det förebyggande arbetet mot oegentligheter. 

Ett formaliserat system och rutiner för hur misstankar om oegentligheter sl<:a fångas upp, 
hanteras och rapporteras bör, enligt vår bedömning, utvecklas i Tingsryds kommun. 
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3. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsens förebyggande arbete i huvudsak är ändamålsenligt. 

Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisonsfrågan 
redogörs för nedan: 

Kontrolhnål 

Det finns ett engagemang från 
styrelsen och dess 
tjänstemannaledning. 

Risk_.. och väsentlighetsanalys 
(avseende oegentligheter) genomförs 
i verksamheten. 

Det finns policyer och riktlinjer med 
utgångspunkt i sårbarhetsanalys och 
riskbedömning. 

Det finns en tillräcl<lig kännedom om 
samarbetspartners och anställda. 
Risker för jäv och intressekonflikter 
förebyggs och hanteras. 

Kommentar 

Uppfyllt 

Kommunstyrelsen och dess tjänstemannaledning 
arbetar aktivt med kultur- och värdegrundsfrågor. 
Vid granskningstillfället pågick det ett arbete med 
att ta fram en etislc policy och det finns ett intresse 
och engagemang kring intern kontroll och det 
förebyggande arbetet mot oegentligheter. 

Delvis uppfyllt 

Enligt kommunens internkontrollreglemente ska 
styrelser och nämnder genomföra risk- och 
väsentlighetsanalyser. Vår dolrumentstudie visar att 
reglementet efterlevs med undantag för Tings1yds 
Industristiftelse. Enligt vår bedömning bör dock 
riskanalysarbetet utvidgas och fördjupas 
ytterligare. 

Delvis uppfyllt · 

Tingsryds kommun har utarbetat ett flertal 
styrdokument som är relaterade till ämnesområdet 
oegentligheter. Vid granskningstillfället pågick det 
ett arbete med att se över och uppdatera 
kommunens styrande dokument. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
styrdokumenten är heltäckande, aktuella och så 
småningom förankrade hos medarbetarna. Inom 
några riskområden har kommunen inte upprättat 
några styrdokument. 

Delvis uppfyllt 

För att förebygga intressekonflikter har 

riktlinjer för hantering av bisysslor utarbetats. 

Fråga om eventuell bisyssla finns med i de 
check.listor som används vid nyanställning och 
medarbetarsamtal. 

Utlcastet till etisk policy innefattar ett 
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Implementering och utbildning 
gällande korruption och mutor sker 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Kontroll, uppföljning och 
rapportering sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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kortfattat avsnitt om jäv. Även inköps
upphandlingspolicyn tar upp frågor relaterade 
till det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter. 

Kommunens inköps och upphandlingspolicy 
samt riktlinjerna för inköp och upphandling i 
Tingsryds kommun är nyligen antagna och det 
pågår ett arbete med att implementera och 
förankra den nya policyn exempelvis 
genomförs det riktade utbildningsinsatser. 

Uppfyllt 

Utbildningar med relevans för det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter har genomförts i 
kommunen under de senaste åren. 

Vår sammanfattande bedömning är att 
kontrollområdet är uppfyllt. Eventuellt kan de 
utvidgade riskanalyserna medföra att ytterligare 
behov av riktade utbildningsinsatser identifieras. 
Det är vilctigt att de nya riktlinjerna/rutinerna 
:innefattar beskrivningar av implementering och 
förankring. 

Delvis uppfyllt 

Det finns ett arbete kring internkontroll med 
systematiska uppföljningar. 
Internkontrollarbetet bör dock tydligare 
sammanlänkas med det förebyggande arbetet 
mot oegentligheter. 

Ekonomiavdelningen genomför löpande 
kontroller av attestreglementets efterlevnad 
inom ramen för det vardagliga arbetet. 
Löpande kontroller av exempelvis fakturering 
och attestering utförs även av förvaltningarna. 

Vi bedömer sammanfattningsvis att det i 
nuläget inte till fullo finns ett ändamålsenligt 
kontroll- eller uppföljningssystem som är 
anpassat till identifierade risker relaterade till 
det förebyggande arbetet mot oegentligheter. 

Ett formaliserat system och rutiner för hur 
misstankar om oegentligheter ska fångas upp, 
hanteras och rapporteras bör, enligt vår 
bedömning, utvecl<las i Tingsryds kommun. 
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l•JTingsryds · kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 

Justerare 

§ 90 

Säker inloggning och inpassering 
Dnr 2016/77 169, 2014/135 709 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp för att göra en fördjupad 
förstudie om införandet av SITHS/smarta kort i hela Tingsryds 
kommuns organisation (förvaltningar, bolag och stiftelser) och i 
denna studie ta fram förslag till implementering. 

3. Kostnaden ska arbetas in i budget 2017. 

4. Utredningen ska redovisas 2016-07-31. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut § 163/2015 återremitterat 
uppdraget gällande säker inloggning till ordinarie säkerhetssamordnare för 
framtagande av kostnad för säker inloggning. Vikarierande 
säkerhetssamordnare har inom ramen för kommunens pågående 
informationssäkerhetsarbete genomfört en bredare utredning kring 
kommunens nytta med smarta kort och SITHS-kort på uppdrag av 
kommunens centrala chefsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 163, 2015-05-04 
Utredning av vikarierande säkerhetssamordnare Andreas Poppius, 
2016-02-25 

I Otdragsbestyrkande 
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2016-02-25 

;Tlf\JGSRYDS . .. 1 (7) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
CCG 

Säker inloggning, inpassering mm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2015-05-04 återremitterat uppdraget gäl
lande säker inloggning till ordinarie säkerhetssamordnare för framtagande av kostnad 
för säker inloggning. Vikarierande säkerhetssarnordnare har inom ramen för kommu
nens pågående inforrnationssäkerhetsarbete genomfört en bredare utredning kring 
kommunens nytta med smarta kort och SITHS-kort på uppdrag av kommunens centrala 
chefsgrupp. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projektgrupp för att göra en fördjupad förstudie 
om införandet at SITHS-kmi/smarta kort i hela Tingsryd kommuns organisation (för
valtningar, bolag och stiftelser) och i denna förstudie ta fram förslag till införandeplan 
samt kostnad. 

Deltagare i denna projektgrupp föreslås vara utvecklingschef, personalchef, sakkunnig 
från IT, fastighetsansvarig samt berörda användare och informationsägare från varje 
förvaltning och bolag. Projektgrnppen leds av säkerhetssamordnaren. 

Sammanfattning 

Det finns en viss skillnad i uppfattning bland tillfrågade kommuner om hur mycket ad
ministrationstid som krävs för införandet och det fortsatta processandet av smarta kmi i 
hela den kommunala organisationen, även om de kommuner som valt att göra detta ser 
vinsterna som övervägande. Trots de tillförda kostnaderna lyfts förbättrad arbetsmiljö, 
säkrare arbetsflöden, bättre förmåga att anpassa sig till hårdare inforrnationssäkerhets
la·av i framtiden och den ökade flexibiliteten upp som klart övervägande fördelar hos de 
allra flesta. Även nyttan av att göra sig mer tillgänglig för medborgarna anses av några 
väga tungt. 

Några granskade organisationer visar också på alternativet att ha olika säkerhetsnivåer 
på smaiia kort beroende på användningsområde och att ha enldare kort för snabb identi
fiering. Detta använder Tingsryds kommun redan idag för vissa personalkategorier -
och har behov av även hos andra kategorier, till exempel skolpersonal. Användandet av 
SITHS-kort/smaiia kort kan införas stegvis, med staii hos de som hm· det som lagkrav 
men med ambition att införa det i hela den kommunala organisationen. 

Total kostnad för säker inloggning i hela kommunens organisation: 
Uppstartskostnad för kmitillverkning (SIS) 28 tla.· 
Egen tillverkning av SITHS-kort till alla anställda i kommunen 192 tkr-224 tkr 
Årligt "abonnemang" till Inera samt med åtkomst till HSA 71 tkr - 81 tkr 
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Installering av kortläsare i datorer och Iglar 
Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

2(7) 

186 tkr 

Datainspektionen kommer på sikt sannolikt att ställa ytterligare krav på stark autentise
ring (till exempel tvåfaktorsautentisering, e-legitimation etc.) och gör det redan när det 
gäller exempelvis integritetskänsliga elevuppgifter. Tvåfaktorsautentisering kan enklast 
beskrivas som en tvådelad identifiering, bestående av något man har (kortet) och något 
man vet (koden). Detta hänger tätt samman med EU:s kommande dataskyddsförordning 
som ska vara helt implementerad våren 2018. Där ställs betydligt högre krav på digital 
förvaring av personuppgifter än vad vi har idag. 

Vidare ställer bland annat patientdatalagen krav på inre sekretess - en reglering som 
innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården 
får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i lagen ställs krav på behö
righetstilldelning och åtkomstkontroll. 

Enligt personuppgiftslagen ska den som är personuppgiftsansvarig ta ställning till vilka 
särsldlda risker det finns med behandlingen av personuppgifter. Finns det sådana risker 
kan det påverka villca säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna. 
Frågor man bör ställa sig i detta arbete är: 

• Behandlas personuppgifterna på ett sätt som gör det svå1t att kontrollera att det 
bara sker i enlighet med ändamålen med behandlingen? Finns det risk för att 
personuppgifterna kan spridas på ett oönskat sätt? 

• Hanteras personuppgifter via öppna nät som internet, till exempel via en webb-
hemsida eller genom e-post? 

• Kan många användare komma åt personuppgifterna? 
• Behandlas personuppgifter om många personer? 
• Behandlas en stor mängd personuppgifter om varje person? 

• Hur stor är sannolikheten för och konsekvenserna av telmiska störningar eller att 

obehöriga får åtkomst till uppgifterna? 
Ju fler av dessa frågor som man svarar ''ja" på desto mer omfattande bör sälrnrhetsåt
gärderna vara. Vilka säkerhetsåtgärder detta ska vara ska ställas i relation till: 

• tillgänglig telmik 

• kostnaden för åtgärderna 

• om det finns några särskilda risker med behandlingen 
• hur pass känsliga uppgifterna är 

Utöver patientdatalagen och personuppgiftslagen styrs vår verksamhet informationssä
kerhetsmässigt även av bland annat offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjuk
vårdslagen, arkivlagen, kommunallagen och tryckfrihetsförordningen. Efterhand som 
planeringen av civilt försvar utökas ställs ytterligare krav på att på ett enkelt sätt kunna 
hantera olika typer av sekretess hos flertalet anställa i kommunens organisation. 

Sammanfattningsvis ställer de alla krav på att vår information finns tillgänglig, riktig 
och vid förekommande fall även skyddad mot åtkomst från obehöriga. För vårdpersonal 
är detta tydliggjort, där det finns krav på SITHS-kort - något som även framgår i det e
hälsoavtal kommunen gått in i med Region Krono berg. Enligt tilläggsavtalet för e-
tj änstekmt förbinder sig regionen att ge ute-tjänstekort för kommunens personal inom 
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vård- och omsorg samt till personal inom kommunens IT-verksamhet som behöver an
vända kort inom vård och omsorg. Sannolikt gäller detta avtal inte om kommunen avser 
föra in e-tjänstekort i hela organisationen. 

Vidare har vi dessutom ett förändrat omvärldsläge med ökade hot och angrepp mot 
kommuner och dess företrädare - verbalt, fysiskt och inte minst digitalt. Grövre våld i 
skolor har dessväl1'e blivit mer vanligt än tidigare även på små orter och kraven på även 
fysisk säkerhet höjs kontinuerligt. 

Utöver ( och som en följd av) detta ser främst BUF och SOF idag stora behov av att en
kelt kunna identifiera egen personal och att dessutom tydligt styra in- och utpassering 
samt inloggning i nätverk. Även SBF har lyft upp ett behov av att få säkrare inloggning 
i kommunens VA-system. 

Många arbetstimmar läggs idag för all kommunens personal på inloggning i olika IT
system, flertalet nycklar till olika fastigheter är sedan länge b01ta och koder för inpasse
ring till exempelvis kommunledningsförvaltningen är generella och inte personliga. Det 
räcker med att kunna en kod så har du tillgång till i princip hela KLF och de delar av 
SBF som sitter på Torggatan 10. Utskrifter av olika känslighetsgrad skrivs ut i allmänna 
skrivare och samlas på hög i utrymmen dit flera har tillgång. 

Möjligheten till aktivitetsbaserad kontorslösning för bland annat KLF undersöks också, 
vilket i sig ställer stön-e krav på säkerhet för kommunens IT-system - nu är det för vissa 
möjligt att låsa sin dörr för extra skydd, det kommer det inte att vara om vi arbetar akti
vitetsbaserat. Vidare är det möjligt för fler att med ökad säkerhet vid inloggning arbeta 
mer på distans. Möjligheten att arbeta på distans är bra ur flera perspektiv, till exempel 
för att vara en attraktiv arbetsgivare eller om personalen inte kan ta sig till sitt kontor 
vid kraftigare stormar eller i värsta fall vid hot mot kommunen. Oavsett anledning 
medger säkert distansarbete fler flexibla lösningar på ett antal olika områden. 

Det finns alltså i huvudsak två behov i Tingsryds kommun idag; 
a) Att snabbt och billigt kunna ta fram enkla identitetsk01t för identifiering av ex

empelvis personal och elever, utan krav på exempelvis åtkomst till IT-system, 
in-/utpassering eller säkra utskrifter. Detta syftar till att enkelt kunna avgöra ex
empelvis behörighet att arbeta på vårdhem eller i skola. 

b) Att ha tjänstekort som medger säkrare identifiering (i vissa fall ställs krav på 
SIS-godkännande), in-/utpassering, säkra utskrifter, singel sign on (SSO) för en
klare inloggning etc. Detta syftar till att uppfylla redan ställda lagkrav för delar 
av kommunens personal, förbereda för hårdare kommande lagkrav och förbättra 
det egna skalskyddet. 

Vad är SITHS/smart kort/e-tjänstekort? 
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering och är en 
förko1tning av Säker IT inom Hälso- och Sjukvård. SITHS-k01tet kan bland annat an
vändas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation, inpasseringskontroll, 
utskriftshantering m.m. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vil
ket gör att man kan komma åt information och logga in i system var man än befinner sig 
i landet. 
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Ett SITHS-kort innehåller en personligt elektronisk legitimation och ett tjänstecertifikat. 
Kortet kan även kompletteras med ett företagsanpassat certifikat. Detta gör att 
kortet har en mängd olika användningsområden och kan i praktiken ersätta all annan 
form av inloggning till kommunens IT-system. 

Smarta kort/ e-tj änstek:ort har liknande funktioner och kan (men behöver inte) ha samma 
säkerhetsnivå som ett SITHS-kort. Dessa kort kan lättare anpassas till organisationens 
egna krav. Det går att välja om tjänstekorten ska vara SIS-godkända (och därigenom 
kunna användas som ID-kort genom avtal med DNV), eller om de "bara" ska vara tjäns
tekort för identifiering inom den egna organisationen. 

Inera är de som bland annat tillhandahåller HSA-katalogen, det vill säga en elektronisk 
katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i 
Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. För att ha tillgång till denna kata
log måste man vara ansluten till Inera. 

Hur gör andra aktörer? 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap använder e-tjänstek:ort ( ej SIS) för in
/utpassering, inloggning i nätverk:, identifiering vid inpassering, säkra utskrifter och som 
krav för fjärråtkomst till nätverk för i stort sett all personal. SSO för de flesta system, 
vill<:et jämfört med för bara några år sedan minskar den ensldlde handläggarens arbetstid 
avsevärt. 

Region Kronoberg har ett e-tjänstekort för inloggning och ett kort för presentation (hos 
vårdpersonalen) som alltid ska bäras. De använder SITHS för inloggning och åtkomst 
till IT-system, bl.a. Cosmic. 

Växjö kommun inför tjänstelegitimation (SITHS) i hela den kommunala organisationen 
med målet att underlätta den egna administrationen genom att använda sig av SSO, 
kunna signera handlingar digitalt, hantera säkra utskrifter och inpassering samt för att 
medarbetama ska kunna identifiera sig som anställda på Växjö kommun. 

Markaryds kommun håller på att införa SITHS-k:ort i hela kommunen. De tillverkar 
korten själva med den administration och faktiska kostnad det medför, då detta är ett 
krav. Ursprunget till detta beslut var att man från böijan hade krav på sig att ha SITHS
k:ort till 400 - 500 personer, främst inom SOF, och valde då satsa på att under längre tid 
införa det till alla anställda (undantaget några få befattningshavare, till exempel deltids
brandmän). Man bygger på detta främst med in- och utpassering samt säkra utskrifter. 

Lessebo kommun vill införa SITHS-kort i hela sin organisation för att ha ett kommunö
vergripande system för inloggning, inpassering, säkra utskrifter mm. Man är medveten 
om och anser att det måste fattas ett strategiskt beslut för detta och där är man inte ännu, 
även om man hal' identifierat behoven och även här är säkra på att kraven på infonnat
ions- och IT-säkerhet kommer att bli större. 

Karlskrona kommun genomförde för ett antal år sedan en djupare förstudie för att un
dersöka införandet av smarta kort i sin organisation. Förstudien visade bland annat på 
svårigheterna att monetäii värdera ett införande men även på möjlighetema att ha ett 
SITHS-kort för de befattningar som kräver det och ett "Karlskrona-k01i" (även det ett 
smaii ko1i, men med lägre krav) för övriga tjänster. Man menar bland annat även att 
administrationstiden nedgår och att arbetet effektiviseras samt att de vinster som görs av 
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att in- och utpasserings system centraliseras ( en kommungemensam lösning används), 
säkrare arbetsflöden och att kommunen använder standardiserade lösningar är värda 
arbetet med själva införandet. 

Kommunens kostnader för ljänstekort idag 

5(7) 

Per smart/SITHS-kort Ca 750 sek (betalas till regionen) plus resekostnad till/från 
regionen och arbetstid. Tillkommer gör ca 160 sek till Telia 
för SIS-kort. Idag finns totalt 113 SITHS-kort i kommunen. 

Per internt enkelt ID-k01t 10 sek plus arbetstid. 

Kostnader för eventuell egen tillverkning av ljänstekort 
Utrustning för tillverlming Ca 15 000 sek samt programvara a ca 5 000 sek per station. 

Behörighet för SIS-kort Ca 8 000 sek för uppstmt och ett års avgift till DNV. 

Per smmt/SITHS-kort Ca 160 sek plus arbetstid. Tillkommer gör årlig kostnad till 
Inera för SITHS-k01t a 54 sek samt årlig kostnad per person i 
HSA-katalogen 29 sek. 

Enligt e-hälsoavtalet, bilaga 2, och Ineras prislista är kostnaden densamma oavsett om 
det är ett e-tjänstekmt eller ett SIS-kort. 

Korten har en giltighetstid på fem år och det är ca ett hundratal personer i kommunen 
som behöver åtkomst till HSA-katalogen. 

Övriga kostnader utöver ljänstekorten 
Tillkommer gör dessutom kostnader för installering av kartläsare på kommunens dato
rer a ca 300 selddator (idag har kommunen ca 550 datorer, varav ca 250 är bärbara med 
kortläsare redan installerad). Behovet är således installation i ytterligare ca 300 datorer. 

Tillkommer gör även kartläsare för 120 Iglm· (tunn klient som ansluter mot kommunens 
Citrix-miljö) a ca 800 sek. 

Total kostnad för sälcer inloggning i hela kommunens organisation, beräknat på 1200 -
1400 anställda/år (inl<lusive vikarier m.fl.): 

Uppstmtskostnad (utrustning och programvara för tillverlming) 28 tkr 

Egen tillverkning av SITHS-kort till alla anställda i kommunen 192 tkr-224 tla' 
Avser tillverlmingskostnad för samtliga kommunens anställda - kostnaden minskar av
sevärt om stegvis införande över flera år genomförs. 

Årligt "abonnemang" till Inera samt med åtkomst till HSA 71 tkr- 81 tkr 
Avser årlig abonnemangskostnad om SITHS-kort används - kostnaden minskar sanno
lilct något om smarta tjänsteko1t används istället för SITHS-kort för de personalkatego
rier som inte hm· SITHS-kortskrav. HSA-åtkomst är beräknat på 200 personer. 

Installering av ko1tläsare i datorer och Iglar 
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Avser uppstartskostnad för samtliga kommunens anställda - kostnaden minskar avse
värt om stegvis införande över flera år genomförs. 
Ska sedan kortet användas för säkra utskrifter och inpassering tillkommer ytterligare 
kostnader för denna typ av hårdvara (kmiläsare mm). 

Fördelar 

6(7) 

• Med centralt stöd effektiviseras upprättande och tillverkande av kort, till sldllnad 
från om det läggs på enskild förvaltning. Det går att spara administrationstid och 

dm.med kostnader. 

• All kommunal personal kan identifiera sig både fysiskt och elektroniskt. 

• Systemet kan användas för att styra åtkomst till både lokaler och IT-system un

der hela anställningen, från bföjan till slut även om den ändras under tiden. 

• Kan användas vid inpassering - mycket billigare att späna ett borttappat kort än 
en borttappad nyckel och alla anställda har en egen kod. För att komma in krävs 
då k01i och kod, inte bara en gemensam kod som lätt sprids utanför organisat-

10nen. 

• Ökar säkerheten avsevä1i nfu· det kommer till inloggning i kommunens IT

system, oavsett om man arbetar på kontoret eller på distans. Direct access an

vänds för vissa redan idag. 

• SMS-inloggning för IFO idag, vilket går att byta ut mot SITHS-kort. 

• Systemet går att bygga på efterhand - det krävs inget samtidigt utbyte av system 
hos alla anställda, utan det kan göras allt eftersom med början hos de personal

grnpper som är högst prioriterade. 

• Säkra utskrifter för all personal om så önskas, annars anpassningsbart till perso
nalkategori/byggnad. Dessutom "follow-me print" som innebfu· att du kan skriva 

ut ditt dokument på vilken som helst av de skrivare som är anslutna till systemet. 

• Går att anpassa för användning till plattor och mobiltelefoner. 

• Medger möjlighet till SSO (som till exempel servicepmialen), vilket underlättar 
arbetsmiljön avsevärt. Kan sldktas i nivåer mellan enfaktorsinloggning och 
tvåfaktorsinloggning om det är så att man glömmer kortet. Idag läggs många ar

betstimmar per vecka på inloggningar i olika systern och framför allt bmiglömda 

lösenord etc. 

• Möjlighet att anpassa åtkomst till systern efter anställningstid och befattning. 

Nackdelar 
• Adrninistrationstiden för att hålla HSA-katalogen uppdaterad kontinuerligt, dm.· 

det rekommenderas att synka det mot AD (active directory, databasen för Tings

ryds kommuns användare). 

• Arbetstiden för foto på MBK dagligen, uppbyggnad av studio året runt (fast an

ställd personal, vikarier etc.) och tilldelning av roller som till exempel register

ansvarig, säkerhetsansvarig med flera. 

• Kostnaden för k01iläsare i alla datorer och i berörda skrivare. 

• Kostnaden för k01iläsare för inpassering. Särsldlt kan det bli problem med de 
fastigheter vi hyr. 
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• Kräver inköp av server och mjukvara samt läsare på vaije berörd skrivare. 

• Kostnader för användbara korthållare. 

• Fjärråtkomst (DA- direct access) vid distansarbete kostar ca 100 
sek/ dator/person/månad. 

• Vår användning av SITHS/smarta kort måste godkännas av Växjö. 

• Om man inte gör SIS-kort kan vissa personalkategorier tvingas legitimera sig 

med sina privata ID-kort i tjänsten. 

Ärendets beredning 

7(7) 

Vikarierande säkerhetssamordnate Andreas Poppius har handlagt ärendet. Detta har 
gjmis genom kmiare intervjuer med Region Kronoberg, Mai·karyds kommun och Les
sebo kommun. Även tidigare genomförda utredningar i Tingsryds kommun, Karlskrona 
kommun och Växjö kommun har granskats och information på Datainspektionens och 
Ineras hemsida hal' inhämtats. Inera och DNV har även tillfrågats om kostnader för egen 
kmitillverkning. 

Ärendet hal' vai·it på remiss i kommunens styrgrupp för informationssäkerhet, kommu
nens säkerhetsgrupp och hos utvecklingschefen. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden§ 60, 2014-03-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 325, 2014-09-22 

Skrivelse från säkerhets samordnare Torbj öm Ahlgren, 2015-04-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 163, 2015-05-04 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Samtliga förvaltnings- och bolagschefer 

Personalchefen 

Utvecldingschefen 

Kanslichefen 

IT-chefen 

Fastighetsansval'ig Karin Berggren 

/ 

-Andreas Poppius 
Vikarierande säkerhetssamordnal'e 
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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-21 

Justerare 

§ 91 

Förfrågan avseende tillköp av mark och stallbyggnad på 
fastigheten Mårsslätt 1 :2 
Dnr 24+5+-238 253 

20!~ N 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar förslaget till kommunstyrelsen 
för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

En privatperson har framfört önskemål om att förvärva stallbyggnaden på 
fastigheten Mårslätt 1 :2 samt mark för beteshagar i anslutning till 
stallbyggnaden för att kunna bedriva hästverksamhet. För mer information 
se samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (KSAU § 
429/2015) till kommunledningsförvaltningen för inhämtande av erforderligt 
beslutsunderlag och bjöd i samma beslut in samhällsbyggnadsutskottet för 
informationsutbyte i ärendet. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Carl-Henrik Henmalm, bygg- och 
miljöchef Anette Andersson och markingenjör Anna Hansen medverkar vid 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 183, 2015-11-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 429, 2015-12-14 

I Utdragsbeslyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14 

§ 429 

Förfrågan avseende tillköp av mark och stallbyggnad på 
fastigheten Mårslätt 1 :2 
Dnr 2015/238 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott åte1Temitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för inhämtande av erforderligt 
beslutsunderlag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in 
sarnhällsbyggnadsutskottet för informationsutbyte i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

En privatperson har framfört önskemål om att förvärva stallbyggnaden på 
fastigheten Mårslätt 1 :2 samt mark för beteshagar i anslutning till 
stallbyggnaden för att kunna bedriva hästverksamhet. För mer information 
se samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 183, 2015-11-24 

Beslutet sldckas till 
Sarnhällsbyggnadsutskottet 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (47) 

2015-11-24 

Justerare 

c·;· -H !f 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 183 Dnr: 2014 1211 253 

Förfrågan avseende tillköp av mark och stallbyggnad på 
fastigheten Mårsslätt 1 :2. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att del av Mårsslätt 1 :2 ( enligt 
alternativ 1, punlct 1.3) läggs ut på marknaden för försäljning, bilaga SBN 
183.2015. 

2. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om försäljning. 

Beskrivning av ärendet 

Elin Johansson, boende på fastigheten Mårsslätt 1 :9 har framfört önskemål om 
att förvärva stallbyggnaden precis öster om denna fastighet samt mark för 
beteshagar i anslutning till stallbyggnaden för att kunna bedriva 
hästverksamhet. Markområdets storlek finns det alternativ på enligt bifogad 
kmia. Verksamheten som Elin Johanson bedriver består av in- och tillridning 
av hästar. Marken ligger på kommunens fastighet Mårslätt 1 :2. 

Området, stall och betesmark, upplåts sedan 1992 med nyttjanderätt till 
Tingsryds rid- och körklubb. Stallet används inte av ridskoleverksamheten utan 
hyrs ut till privathästar. Uppsägningstiden är ett år. Arrendetiden räknas från 1 
Januan. 

Alternativen som förvaltningen anhåller om nämndens ställningstagande i 
ärendet är: 

Alternativ 1. Markförsäljning till första intressent eller ut på marknaden för 
försäljning. 

Altemativ 2. Låta befintligt arrende löpa utan förändring i ägandeförhållandet. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (47) 

2015-11-24 

Justerare 

(HH 

§ 183 forts 

Beskrivning alternativ 1. 

Befintlig stallbyggnad har ett taxeringsvärde på 45 000 h. Taket har akut 
behov av omläggning. I direkt anslutning finns en mindre paddock. Det finns 
tre lämpliga avgränsningar där samtliga kan bilda en lämplig fastighet ur 
fastighets bildningssynpunkt. 

Alt 1.1 Markering enligt röd färg ca 4,2 ha. 

Alt 1.2 Markering enligt blå färg ca 2 ha. 

Alt 1.3 Markering enligt rosa färg ca 3,8 ha. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från mark- och exploateringsingenjör Anna Hansen, 2015-10-06. 
Kartor. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2015-11-09, § 169. 

Besök på sammanträdet av Mats Nilsson, Ann-Kristin Engdahl Jönsson och 
Monika Edberg, samtliga från TIRK. De lägger fram sina synpunkter i ärendet. 

Mötet ajourneras. 
Mötet återupptas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Björn Elmqvist (C), Marie-Louise Hilmersson (C) och Karl-Gustav Sjökvist 
(C) yrkar att låta befintligt arrende löpa utan förändring i ägandeförhållanden 
(alternativ 2 i förvaltningens skrivelse). 

Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar att försäljning sker enligt utskottets förslag 
(alternativ 1 i förvaltningens skrivelse). Lydelsen av alternativ 1 ändras till: Del 
av Mårsslätt 1 :2 ( enligt punkten 1.3) läggs ut på marknaden för försäljning. 

Besluts gång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Carl-Henrik Renmalms (M) förslag. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja för Carl-Henrik Hemnalms (M) förslag. 
Nej för Björn Elmqvists (C) mfl's förslag. 

Utdragsbestyrlcande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (47) 

2015-11-24 

Justerare 

C i-;~ 

§ 183 f01is 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för Carl-Henrik Henmalms (M) förslag och 3 nej-röster för 
Björn Elmqvists (C) mfl's förslag beslutar nämnden att anta Carl-Henrik 
Henmalms (M) förslag. 

Ja röstar: Mikael Gowenius (M), Conny Söderkvist (S), Jan-Åke Cesar (S), 
Håkan Karlsson (S), Roger Rydberg (SD) och Carl-Hemik Henmalm (M). 

Nej röstar: Björn Elmqvist (C), Marie-Louise Hilmersson (C) och Karl-Gustav 
Sjökvist (C). 

Reservation 

Björn Elmqvist (C), Marie-Louise Hilmersson (C) och Karl-Gustav Sjökvist 
(C) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Mark- och exploateringsingenjör Anna Hansen 

Utdrags bestyrkande 
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"

Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anna Hansen 
0477 442 31 

anna.hansen@tingsryd.se 

2015-10-06 

Till Samhällsbyggnadsnämnden 

Förfrågan avseende tillköp av mark och stallbyggnad 

Elin Johansson, boende på fastigheten Mårsslätt 1 :9 har framfört önskemål om att för
värva stallbyggnaden precis öster om denna fastighet samt mark för beteshagar i anslut
ning till stallbyggnaden för att kunna bedriva hästverksamhet. Markområdets storlek 
finns det alternativ på enligt bifogad karta. Verksamheten som Elin Johanson bedriver 
består av in- och tillridning av hästar. Marken ligger på kommunens fastighet Mårslätt 
1:2. 

Området, stall och betesmark, upplåts sedan 1992 med nyttjanderätt till Tingsryds rid
och körklubb. Stallet används inte av ridskoleverksamheten utan hyrs ut till privathästar. 
Uppsägningstiden är ett år. Anendetiden räknas från 1 januari. 

Alternativen som undertecknad anhåller om nämndens ställningstagande i ärendet är: 

Alternativ 1. Markförsäljning till första intressent eller ut på marknaden för försäljning. 
Alternativ 2. Låta befintligt arrende löpa utan förändring i ägandeförhållandet. 

Beskrivning altemativ 1. 

Befintlig stallbyggnad har ett taxeringsvärde på 45 000 kr. Taket har akut behov av om
läggning. I direkt anslutning finns en mindre paddock. Det finns tre lämpliga avgräns
ningar där samtliga kan bilda en lämplig fastighet ur fastighetsbildningssynpunkt. 

Alt 1.1 Markering enligt röd färg ca 4,2 ha. 

Alt 1.2 Markering enligt blå färg ca 2 ha. 

Alt 1.3 Markering enligt rosa färg ca 3,8 ha. 

AnnaHansen 
Mark- och exploateringsingenjör 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 94
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-03-23 

Justerare 

1 

§ 39 

Avtal för skolplanscher 
Dnr 2015/624 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
skolplanscher som lagras i förråd i kommunens skolor hämtas in till 
kommunledningsförvaltningen för inventering. 

2. Skolplanscher som redan är upphängda i kommunens skolor 
inventeras på plats av kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Vid flera av kommunens skolor finns ett antal planscher som tidigare 
använts i undervisningen. Dessa är gamla och mycket fint utförda. De har 
varit en viktig del i undervisningen i olika ämnen men kanske främst i 
biologi och naturkunskap. 

Planscherna måste bedömas som värdefulla och betraktas som en 
kulturskatt. De skulle kunna lyftas fram för allmänheten i någon form av 
utställning på bl.a. kommunens bibliotek eller i annat lämpligt sammanhang. 

Vid besök på åtminstone en skola visade det sig att planscherna inte 
förvaras på lämpligt sätt. 

Kultur-och fritidsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta(§ 81/2015). 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ägandet av och ansvaret för planscher 
äldre än 25 år från samtliga kommunala skolor i kommunen överförs 
till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

2. Tingsryds kommuns skolor får möjlighet att framöver låna planscher 
från kultur- och fritidsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutade(§ 6/2016) att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnärnnden för yttrande. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-03-23 

Justerare I 

1 

§ 39 forts. Dnr 2015/624 800 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade (§23/2016): 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att 
det skall göras en inventering av skolplanscher, äldre än 25 år, inom 
kommunens olika skolor. Ansvaret för genomförandet av inventeringen 
samt för finansieringen av densamma skall ligga på 
kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet. Följande frågor skall besvaras 
in inventeringen: 

Antal planscher äldre än 25 år, fördelade på skolor. 
Antal dubbletter 
Planschernas skick 
Hur planscherna förvaras idag 

Efter avslutad inventering ska barn- och utbildningsnämnden få 
möjlighet att yttra sig om fortsatt hantering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kultur- och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz, 
2015-10-28 
Skrivelse från avd chef Kenth Andersson, 2015-11-13 
Kultur- ochfritidsutskottet § 81, 2015-11-25 
Kommunstyrelsen § 6, 2016-01-11 
Barn- och utbildningsnämnden § 23, 2016-02-24 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!;I kommun 

-i,C>I~ I ~,1,Y 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

t')(S'O 

17(21) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 

Justerare 

§ 23 

Ansvar för skolplanscher 
Dnr 2016/10 609 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 
att det skall göras en inventering av skolplanscher, äldre än 25 år, inom 
kommunens olika skolor. Ansvaret för genomförandet av inventeringen 
samt för finansiering av densamma skall ligga på 
kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet. Följande frågor skall 
besvaras i inventeringen: 

Antal planscher äldre än 25 år, fördelade på skolor 
Antal dubbletter 
Planschemas skick 
Hur planschema förvaras idag 

Efter avslutad inventering ska bam- och utbildningsnämnden få 
möjlighet att yttra sig om fortsatt hantering. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att ägandet och 
ansvaret för planscher äldre än 25 år från samtliga kommunala skolor i 
kommunen överförs till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott, samt 
att Tingsryds kommuns skolor får möjlighet att framöver låna planscher från 
kultur- och fritidsutskottet. Kommunstyrelsen begär nu in yttrande i ärendet 
från brun- och utbildningsnämnden. 

Föreligger förslag till yttrande: Barn- och utbildningsnämndenföreslår att 
kommunstyrelsen beslutar om att det skall göras en inventering av 
skolplanscher~ äldre än 25 år, inom kommunens olika skolor. Ansvaret för 
genomförandet av inventeringen samt för finansiering av densamma skall 
ligga på kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet. Följande frågor bör 
besvaras i inventeringen: 

- Antal planscher äldre än 25 år, fördelade på skolor 
Antal dubbletter 
Planschernas skick 
Hur planscherna förvaras idag 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:!;) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-24 

Justerare 

§ 23 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Kultur- och fritidsutskottets sammanträdesprotokoll 2015-11-25 
§ 81, Avtal för skolplanscher. 

2. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-01-11 § 6, 
Avtal för skolplanscher. 

3. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2016-02-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yvonne Storm (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Skolchef Yngve Rehnström föreslår att föreliggande förslag kompletteras 
med att barn- och utbildningsnämnden efter avslutad inventering ska få 
möjlighet att yttra sig om fortsatt hantering. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdragsbosly,Jrnnde 
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Ärende 21 

Information om 

"Kompetens 

Kooperation Kraft" -

Utveckling i socialt 

företagande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 

Justerare 

§ 102 

Kompetens Ko.operation Kraft - Utveckling i socialt 
företagande 
Dnr 2015/454 149 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att gå vidare med projektet 

"Kompetens Kooperation Kraft." 
2. Informationen översänds till kommunstyrelsen för kännedom. 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär information om det 

fortlöpande arbetet i projektet vid arbetsutskottets sammanträden 
2016-06-13, 2016-10-24 samt vid projektets slutredovisning. 

Beskrivning av ärendet 

Social företagande är ett av många sätt att skapa möjligheter för personer 
som står långt från arbetsmarknaden. Tingsryds kommun lämnade i 
september 2015 in en ESF-ansökan för att delta i gemensamt 
kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med Markaryds kommun och 
Region Gotland. Enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott (2015-09-
07 § 276) åtog sig Tingsryds kommun att vara projektägare. Ansökan drogs 
senare tillbaka då den inte bedömdes vara tillräckligt förankrad (KS 2015-
11-06 § 262). 

I slutet av november 2015 fick Tingsryds kommun möjlighet, via 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, att ansöka om projektmedel från 
Tillväxtverket under rubriken "Nyanlända som resurs för att utveckla 
Glasriket och regionen". Även denna projektutlysning genomfördes under 
extremt kort tidsperiod. Ett första projektplaneringsmöte hölls på residenset 
i Växjö 2015-12-02 och ansökan skulle vara Tillväxtverket tillhanda tio 
dagar senare. Det fanns således inte tid för en politisk process. För att inte 
gå minste om denna möjlighet och mot bakgrund av att KS Au tidigare ställt 
sig positiva, skickades en modifierad version av den tidigare ESF-ansökan 
in och 2015-12-17 beviljade Tillväxtverket projektet "Kompetens 
Kooperation Kraft" 300 000 kr, vilket var 100 000 kr mer än ansökan. 
Tingsryds kommuns medfinansiering uppgår till 100 000 kr vilket kan 
finansieras genom ansökan till Tufab AB's projekt "Näringsliv i 
utveckling". 

Projektet avser skapa möjligheter för nyanlända och utrikes födda 
långtidsarbetslösa att bli självförsörjande genom metoden socialt 
arbetsintegrerande företagande. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 

Justerare 

§ 102 forts. Dnr 2015/454 149 

Projektet inkluderar även utbildning för att öka kompetensen hos 
kommunala tjänstemän och politiker inom området, i syfte att skapa 
förståelse för metoden och lyhördhet hos myndigheterna för denna 
företagsform. Målet är integration kopplat till företagande för att uppnå 
långsiktigt hållbar integration i vår kommun. 

Utbildningen planeras starta i april 2016. Konkurrensutsättning av utbildare 
pågår och ska vara avslutad 2016-04-08. 

Beslutsunderlag 
Ansökan och beslut från Tillväxtverket 
Skrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2016-03-22 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
Kommunstyrelsen 

I Otdragsbestyrkande 
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Ansökan om projektmedel 

Aktuella postadresser till Tlllväxlverket finns längst ned på 
denna sida. 
Ansökan skickas även In elektroniskt till: 
projektmedel@tlllvaxtverket.se. Ange i e-postmeddelandets 
ärenderad vilket program som ansökan avser. 

När TIiiväxtverkets webbansökan finns tillgänglig på 
TIiiväxtverkets hemsida, skall ansökan göras på webben. Det 
kommer att framgå på TIiiväxtverkets hemsida när det är 
möjligt att söka på webben. 

Typ av projekt (ange det program som ansökan avser) 

Glasriket, integration 2015-16 

1. Uppgifter om sökanden 
Namn 

Tingsryds kommun 
Arbetsställets namn 

Utvecl<lingsavdelningen 
Juridisk form 

Kommun 
Adress 

Box88 
Organisationens e-postadress 

Firmatecknare 

Laila J eppsson 

Tillväxtverkets stämpel 

Reviderad ansökan 

Nej 

Organlsatlonsnr/Personnr 

212000-0621 
CFAR-nummer 1> 

19126382 
Telefonnummer 

0477 44100 
Postnummer \ Postadress 
36222 Tings1yd 
Webbadress 

www.tings1yd.se 
Kontakt hos sökanden 

Eva Palmer 
1> CFAR-nummer = Arbetsställets Identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) förelagsreglster. SCB kan Informera om 
arbetsställenumret, tel 019-17 62 40. 

2. Allmänna uppgifter 
Projektets namn 

Kompetens Kooperation Kraft 
Datum för projektstart I Datum för projektslut I Sökt belopp 
2015-01-01 2016-12-31 200 000 
Regionalt tillväxtprogram I Om Ja, ange RTP-program 

Nej 
Län som omfattas av projektets verksamhet 

Kronoberg 
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet 

Tingsryd 
Stödet utbetalas till sökanden via · 1 Nummer 

... 

Plusgiro 107020-0 
OBS/ Om stödmottagaren är registrerad i Sverige ska alltid plus- eller bankgiro väljas ovan. Vid utbetalning via 
Banl<konto eller B/C-/BAN måste ett Intyg på kontots l:igare bifogas. 
Ar sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 

Ja 
Omfattas sökanden av lagen om offentlig upphandling (LoU)? 

Ja 

TIiiväxtverket 
Box4044 
102 61 Stockholm 

Götgatan74 
Tel: 08 - 681 91 00 
Fax: 08 -19 68 26 

tillvaxtverket@tlllvaxtverket.se 
www.tillvaxlverket.se 
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3. Kontaktpersoner 
Projektledare 

Eva Palmer 
E-postadress 

eva.pa1mer@tingsryd.se 

Telefonnummer 

0477 44152 

TILLVÄXT 
VERKET-

I Mobiltelefonnummer 

0722040465 

l8l Jag godkänner härmed, i det fall som detta projekt blir beviljat medel, att Tillväxtverket får publicera milt namn 
och mina kontaktuppgifter på Tillväxtverkets webbplats I syfte att sprida information om projektet. 

Ort och datum 

Tings1yd 2015-12-11 

Ekonomi 

Daniel Gustafsson 
E-postadress 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Revislonsbyrå 

PwC Sverige 
Kontaktperson 

Yvonne Lundin 

4. Projektbeskrivning - Del 1/3 
4.1 Sammanfattande projektbeskrivning (högst 4000 tecken) 

""''"":" pro~led,:l~ 
1:::---~---- - -==--

I 
Telefonnummer 

0477 44100 

Telefonnummer 

+46 (0)10 2127444 
Typ 

Auktoriserad revisor 

T Mobiltelefonnummer 

10702444132 

I Mobiltelefonnummer 

+46(0)709 295338 

Projektet avser skapa möjligheter för nyanlända och utrikes födda långtidsarbetslösa att bli 
självförsöijande. Metoden är utbildning i arbetsintegrerande socialt företagande. Detta innebär också att 
deltagarna får goda förutsättningar att integreras i det svenska samhället, bl a genom ökade kunskaper i 
svenska, insikter i hur det svenska samhället fungerar utifrån perspektiv som demokrati, jämställdhet, 
tillgänglighet mm. Projektet inlduderar en utbildning för att öka kompetensf,n om arbetsintegrerande 
socialt företagande hos politik, tjänstemän med flera, i syfte att skapa förståelse för metoden och öka 
lyhördheten hos myndigheterna för denna företagsfonn. Målet är integration kopplat till företagande för 
att uppnå en långsiktigt hållbar integration i vår kommun. 

4.2 Bakgrundsbeskrivnlng (högst 4000 tecken) 

Invandringen till vår region är avgörande för den demografiska balansen. För att säkerställa framtida 
arbetskraftsförsöijning och näringslivsutveckling behöver fler nyanlända och utrikesfödda tillträde till 
arbetslivet. Vår kommun har inte den näl'ingslivsstruktur som medger ett stmt antal arbetstillfällen för 
nyanlända. Ett sätt att bredda arbetsmarknaden och samtidigt möjliggöra för nyanlända och andra 
utrikesfödda att som individ aktivt delta i arbetslivet, är att initiera och uppmuntra kooperativt 
småföretagande. Den kooperativa företagsideen bygger på samverkan, ömsesidighet och personligt 
ansvar. Detta ger i sin tur incitament för individen att utveckla flirdigheter som språk, kunskap om 
samhället, jämställdhet och annan allmän kulturell förståelse. Arbetsintegrerande sociala företag 
kännetecknas av att alla är delägare och är med och bestämmer, både kvinnor och män. Dessa företags 
värde ligger också i att de medger en hög grad av individuell utveckling, oavsett kön, åldel', religion, 
urspnmgsspråk, funktionshinder mm. En förutsättning föl' att de blivande småföretagarna, den 
huvudsakliga målgruppen, ska lyckas är att de omgivande strukturerna i form av politik, kommunala 
tjänstemän, myndigheter och näringsliv förstår och bejakar de grundläggande principerna fö1· socialt 
företagande. Detta är en viktig del av projektets genomförande och den strategiska imple.menteringen. 

4.3 Syfte med projektet (högst 4000 tecken) 

Syftet är att skapa förutsättningar för atbetsintegrerande företag att struta och utvecklas oe>h en 
möjlighet för nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa ungdomar, kvinnor och män, att genom sitt 
företag finna vägen till en bra integration i det svenska samhället. 
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4.4 Projektets mål (h1lgst 4000 tecken) 

TILLVÄXT 
VERKET-

Målsättningen är att ett antal individer i målgruppen uppnår både självf'orsöijning och en bra integration 
i samhället. Målsättningen är också att omgivande sh·ukturer som politik, kommunala tjänstemän, 
myndigheter och näringsliv förstår och bejakar de grundläggande principerna för socialt företagande. 
Detta är en viktig del av projektets genomförande och den strategiska implementeringen. Minst två 
företag ska förhoppningsvis struta under projektperioden. 

5. Projektbeskrivning - Del 2/3 
5.1 Projektets målgrupp (h1lgst 4000 tecken) 

Nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa ungdomar, kvinnor och män. Även politiker, kommunala 
tjänstemän och myndighetsutövare samt övrigt näringsliv; 

5.2 Projektorganisation (h1lgst 4000 tecken) 

Projektet leds av kommunledningsförvaltn:ingens utveckl:ingsavdelning som också ansvarar för 
adminish'ation och ekonomi. 

5.3 Arbetssätt och verksamhetsbeskrlvnlng för projektet (högst 4000 tecken) 

Projektet genomförs i f01m av en utbildning som mrnngeras av Macken i Växjö och innebär möjlighet 
för 4-8 potentiella företagare att få kunskaper i hur man uppnår egenförsötjning genom t ex 
microföretagande. Man deltar i utbildningen tillsamans med två handledare från den kommunala 
aerbetsmarlmadsenheten 11Vägvalet", som kommer att fungera som stöd under utbildningen men också 
delta i utbildningen för att i ett senare skede kunna använda metoder och verktyg. De första deltagama 
ska också kunna fungera som mentorer och stöd för sina efterföljare. Utbildningen genomförs i 
intematsfonn vid fyra tillfällen. Den inleds med en etableringsanalys vilken följs av ytterligare h·e 
tillfällen. Se beskrivning under Aktiviteter. Utbildningen är innovativ då flera kommuner går 
utbildningen tillsammans i processform, vilket ger möjlighet till framtida e1farenhetsutbyte och nätverk. 
Utbildning för politiker, tjänstemän m f1 planeras genomföras i seminariefonn. 

5.4 Resultatspridning (högst 4000 tecken) 

En informations- och mediaplan tas fram genom kommunens informationsavdelningen. Projektets 
.resultat planeras spridas inom såväl inom kommunen som till relevanta externa aktöre1~ t ex 
Arbetsfö1medling, näringsliv, regionala aktörer m :fl. 

6. Projektbeskrivning - Del 3/3 
6.1 Projektets avgränsning tlll ordinarie verksamhet och andra projekt som ni arbetar I (högst 4000 tecken) 

Projektet är avgränsat till att omfatta deltagarna i den specifika utbildningen. För att säkerställa 
genomförandet kan delar av projektets genomförande komma att finansiei'as inom ramen för 
involverade kommunala verksamheters befintliga budget, t ex viss administration och uppföljning. 
Denna del redovisas inte i budget eller finansiering men omnämns här som ett förtydligande. 

6.2 Projektets koppling till och s.imarbete med andra projekt och insatser (högst 4000 tecken) 

Pi·ojektet kan leda till ytterligare projelctf'oratt :forcljupa och säkerställa en långsilctigt hållbat~ 
implementering av erhållen kunskap. Kopplingar till andra projekt kan inte skönjas i nuläget men 
kommer att redovisas om så sker. 
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6.3 Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp (högst 4000 tecken) 

TILLVÄXT 
VERKET-

Som ett led i projektets förankringsprocess involveras etablerade företagare/företagsledare, vilka som 
referensgrupp ställer sin komptetens till förfogande. Utvärdering sker genom redovisning och 
återkoppling till referensgrnpp och politiskt styrgmpp (KS Au). 

7. Planerade aktiviteter 
7.1 Tids- och aktivitetsplan för projektet 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad 

I. Etableringsanalys (cirka datum) 2016-02-1 2016-07-05 100000 

2. Metodik, mångfald,jämlikhet, socialt :företagande 25000 

3. Affärsplanering, avtalsfrågor, styrelsearbete, juridik mm 25000 

4. Fördjupning, lokala filretagscenter, 25000 

Kontinuerligt arbete på hemmaplan, språkundervisning, mm 100000 

Avslut 2017-12-31 25000 

Summa 300 000 

I Summan ska balansera mot kostnads- och flnanslerlngsbudgeten _J 
8. Offentligt stöd 
8.1 Har sökanden fått annat offentligt stöd de senaste tre åren? 
Nej 

Finansiär Tidpunkt Belopp i SEK 

Tings1yds kommun 2016-2017 100000 

9. Budget 
9.1 Kostnadsbudget 

Kostnadsslag Kostnadsspecifikation Ar2016 Ar 2017 År20 Ar20 Totalt 

Personal Projektledning, 48000 46000 94 000 
handledning 

Köp av tjänst Utbildning 100000 100000 200 000 

Lokalkostnader -
Resekostnader Resor till och från 3000 3000 6 000 

kurstillfl!llen 
övrigt 

Indirekta kostnader 

Offentligt bidrag i 
annat än pengar 

Privat bidrag i annat 
än pengar 

Summa 151 000 149 000 300 000 
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9.2 Intäkter 

lntäktsslag lntäktsspecifikation 

Planerade intäkter i 
projektet 

9.3 Finansieringsbudget 

Offentlig kontant finansiering Ar 201s 

Tillväxtverket 100170 

Tingsryds kommun 50830 

Privat kontant finansiering Ar 20 

Offentligt bidrag I annat än År20 
pengar 

Privat bidrag i annat än pengar År20 

I 9,4 i otal offentlig och privat finansiering 

Ar20 Ar20 Ar20 

Ar 2011 Ar20 Ar20 

99830 

49170 

Ar20 Ar 20 Ar20 

Ar20 Ar20 Ar20 

Ar20 År20 Ar20 

TILLVÄXT 
VERKET-

Ar 20 Totalt 

Ar 20 Totalt 

200 000 

100 000 

Summa 300 000 

Ar 20 Totalt 

Summa 

År20 Totalt 

Summa 

År 20 Totalt 

Summa 

300 ooo I 
Tänk på att kostnads- och finansleringsbudget ska stämma överens 
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10. Indikatorer 
Med indikatorer avses hur ett projekt mäter och redovisar måluppfyllelsen för projektet. I ansökan ska den sökande 
ange indikatorer som visar hur de aktiviteter som genomförs i projektet leder till att målen uppfylls och vilka effekter 
som uppnås. 
Vid behov kontakta ansvaria handläaaare på Tillväxtverket för mer information (se www.lillvaxtverket.se) 

Indikator Kvinnor Män Antal 

Deltagande pontetiella företagare 3 3 

Deltagande handledare 2 0 

6 

2 

Deltagande övriga 6 6 12 

Antal staitade företag 1 1 2 

11. Konsekvenser för miljö, Jämställdhet och integration 
Vilken påverkan har projektet på miljön? 

Påverkar inte miljön 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken) 

Vilken påverkan har projektet på jämställdheten? 

Bidrar till att förbättra jämställdheten 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras (högst 4000 tecken) 

Vilken påverkan har projektet på integrationen? 

Syftar direkt till att förbättt'a integtationen 
Beskriv vilka konsekvenser projektet har för Integrationen och vllka aktiviteter som kommera!! genomföras (högst 4000 tecken) 

12. Kommentarer 
12.1 Kommentar 1111 indikatorerna (högst 4000 teckEm) 
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12.2 Effekter på lång sikt (högst 4000 tecken) 

TILLVÄXT 
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Bättre integration för nyanlända och långtidsarbetslösa utrikesfödda personer samt högre grad av 
självförsö1jning. Bättre kunskap och kompetens om socialt arbetsintegrerande företagsamhet hos 
omgivande struktmer. På riktigt lång sikt kan projektet medverka till att säkerställa 
kompetensförsö1jning 

12.3 Verksamhet efter projekttiden (högst 4000 tecken) 

Projektet är en utbildning och har som sådan ingen verksamhet efter projektperioden. Målsättningen är 
ett antal egna självförsöijande företagare. Metoder och verktyg kommer att användas i den dagliga 
verksamheten avseende integration och näringslivsutveckling. Den kunskap som förmedlas under 
projektperioden kan också komma att ligga till grund för f01isatta utvecklingsprojekt. 

12.4 Resultat efter projekttiden (högst 4000 tecken) 

Minst två självförsö1jande företag. Väsentligt ökad kunskap och kompetens hos omgivande strukturer 
som politik, tjänstemän, myndighetsutövare, näringsliv m fl, vilket i sig skapar möjligheter inom 
området arbetsintegrerande social företagsamhet. 

12.5 övriga resultat (högst 4000 tecken) 

En förhoppning är att kunskap, tankar och ideer som väcks under projektperioden kommer att leda till 
ny kreativa och hållbara ideer som kan förbättra möjligheten till självförsö1jning och integration. 

13. Bilagor och underskrift 

13.1 Bilagor för en komplett ansökan 

D Medfinansleringsintyg 
~ Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande 
D Specifikation över kostnadsslag 

13.2 Övriga bilagor 

D 
D 
D 
D 
D 

13.3 Underskrift 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga, Vidare försäkras att 
ingen finansiering utöver den i ansökan redovisade kommer att sökas för projektets kostnader. 
Ort Datum 
Tings1yd 2015-12-11 

/; 
Uodera~!]lllt •ltfät,M, sOk,od'" Namnförtydligande 

Mikael Jeansson 

7(7) 

112



113



Projektmedel - Beslut bifall Sida 1 av 9 

BESLUT OM PROJEKTMEDEL 
TILLVÄXT 
VERKET-

Datum 

2015-12-17 

Beslutsdatum Ärendcid 
00191977 

Diarienummer 
Tillvaxtverket-2015-001294 

(16212000-0621, 1912-6382) 

TINGSRYDS KOMMUN 
Att: Eva Palmer 
BOX88 
36222 TINGSRYD 

Ni har beviljats stöd enligt nedan. 

BEVILJDT STÖD Tillväxtverket beviljar TINGSRYDS KOMMUN stöd med 75 % av bidragsgrundande kostnader för att 
genomföra projektet "Kompetens Kooperation Kraft" enligt ansökan inkommen 2015-12-11, dock högst 
300 000 kronor. 

BESLUTSMOTIVERING Tingsryds kommun har ansökt om medel för att genomfora en utvecklingsinsats för nyanlända och 
utrikes födda med utbildning och start av ett socialt företag i kommunen. Tillväxtverket bedömer att 
ansökan stämmer väl överens med ambitionen att skapa förutsättningar för fler jobb och integration i 
kommunen. 

PRDJEKTTID 2016-01-01 --2016-12-31 

PROJEKTET Projektets syfte: 

Syftet är att skapa förutsättningar för arbetsintegrerande företag att starta och utvecklas och en 
möjlighet för nyanlända och utrikesfödda långtidsarbetslösa ungdomar, kvinnor och män, att genom sitt 
företag finna vägen till en bra integration i det svenska samhället. 

Projektets mål: 

Målsättningen är att ett antal individer i målgruppen uppnår både självförsörjning och en bra 
integration i samhället. Målsättningen är också att omgivande strukturer som politik, kommunala 
tjänstemän, myndigheter och näringsliv förstår och bejakar de grundläggande principerna för socialt 
företagande. Detta är en viktig del av projektets genomförande och den strategiska implementeringen. 
Minst två företag ska förhoppningsvis starta under projektperioden. 

Övrigt: 

Projektets projektplan, målgrupp, arbetssätt, avgränsning, indikatorer med mera, gäller enligt ansökan. 

KDSTNDDS- OCH 
FINDNSIERINGSPLDN 
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Godkända kostnader för den period som beslutet avser är 400 000 kronor. 
Stödandelen av den totala kostnaden uppgår till 75%. 

Godkända kostnader 

Kostnadsslag och 2016 År2 År3 År4 Totalt 
specifikation 

Egen personal 194 000 194 000 

Externa tjänster 200 000 200 000 

Indirekta kostnader/ 0 0 0 
OH-kostnader 

Lokalkostnader 0 0 0 

Off dir fin kostnad (In 0 0 0 
natura finansiering) 

Privat dir fin kostnad 0 0 0 
(In natura 
finansiering) 

Projektintäkter 0 0 0 
(Dvgår) 

Resekostnader 6 000 6 000 

Övrigt 0 0 0 

Summa kronor 400 000 0 0 0 400 000 

Finansiering 

Finansiering och 2016 År2 År3 År4 Totalt 
finansiärer 

Projektmedel 300 000 300 000 
Tillväxtverket 
Offentlig 100 000 100 000 
kontantfinansiering 
Tings1yds kommun 

Summa kronor 400 000 0 0 0 400 000 

TID-OCH Godkända aktiviteter och kostnader för den period som beslutet avser är 400 000 kronor. 
OKTIVITETSPLON 

Projektets aktiviteter 

Dktivitet 

I. Etableringsanalys ( cil'ka datum) 

2. Metodik, mångfald,jämlikhet, socialt 
företagande 

3. Dffärsplanering, avtalsfrågor, 
styrelsearbete, juridik mm 

4. Fördjupning, lokala företagscenter, 

Kontinuerligt arbete på hemmaplan, 
språkundervisning, mm 

Dvslut 

Total kostnad kronor 

Startdatum Slutdatum 

2016-02-01 2016-07-05 

2017-12-31 

ROPPORTERING OCH Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter. 
BEGÅRDNOM 
UTBETOLNING Dngivet datum för första rapp01iering/begäran om utbetalning är 2016-04-30. 

Plan för rapp01iering och begäran om utbetalning: 
Rapp01i, 

Slutrapp01i och slutliga ansökan om utbetalning ska lämnas senast 2017-01-30. 

VILLKOR 

Beräknad kostnad 

100 000 

25 000 

25 000 

25 000 

100 000 

25 000 

300 000 
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BILAGOR 

Allmänna villkor för projektmedel 

Se bilaga 1 - Allmänna villkor 2012 

Särskilda villkor 

Särskilt villkor för deltagande i erfarenhetsträffar. 
Projektet ska delta i två träffar som genomf'ors inom projektperioden, varav den första troligen i 
Kronoberg. Den andra kan komma att genomföras i Stockholm. Vid den första bör ekonomiansvarig 
för projektet närvara. 

Särskilt villkor för insan1lande av data för Tillväxtverkets mångfaldsuppföljning 

Insamling och hantering av deltagaruppgifter 
Stödmottagaren ska samla in och administrera vissa deltagaruppgi:fter (som deltagarna frivilligt lämnat) 
på sätt som anges nedan. 

Stödmottagaren ska: 

1. Ingå ett personuppgi:ftsbiträdesavtal med Tillväxtverket i samband med att stöd har beviljats 
projektet. 

2. Samla in och hantera uppgifter om projektdeltagarnas organisationsnummer ( eller personnummer i 
det fall deltagare ännu ej staiiat företag), e-postadress samt telefonnummer i enlighet med 
instrnktionerna i bilagan l,lnformation om insamling av deltagai·uppgifter (inkl. mall)i,, 

Vid insamlingen ska mallen 1,Info1mation till projektdeltagare om datainsainlingi, användas. 

3. Vid ansökan om utbetalning av medel ska stödmottagaren bifoga en deltagarlista med information 
om deltagares organisationsnummer ( eller personnUilllller i det fall deltagai·e ännu ej startat företag), 
e-postadress samt telefonnummer, Informationen ska sanimanställas i mallen för deltagarlista, se punkt 
2ovan. 

Blanketter för detta skickas i separat mail. 

Bilaga 1 - Allmänna villkor. 

Vid frågor i detta ärende kontakta 

Eva Johansson 
Tel: 086819661 
E-post: eva.johansson@tillvaxtverket.se 

Övriga deltagare i beslutet 

Beslut i detta ärende har fattats av 

Helena Nyberg Brehnfors 
Beslutsfattare Eva Johansson 

Föredragande 

Projektägai·e har för angivet projekt beviljats stöd och förbinder sig att följa allmänna och eventuella särskilda villkor. 

Tillväxtverkets beslut fömtsätter att projektet ska påbörjats senast två månader efter beslutsfattai·ens godkännande av detta beslut 

Tillväxtverket 
Box 4044 
102 61 Stockholm 

Götgatan 74 
Tel: 08-681 91 00 
Fax: 08-19 68 26 

www.tillvaxtverket.se 
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ALIMÄNNA VILLKOR 2012 

Ve1·sion1.o 

1.Allmänt 
1..1. Tillämpningsområde 
Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att "Allmänna villkor 2012 för stöd till 
projekt" ska tillämpas och om inte annat följer av författningsbestämmelser. För att utbetalning av stöd ska 
kunna ske ska stödmottagaren följa bestämmelserna i "Allmänna villkor för stöd till projekt 2012". 

1.2 Definitioner 
Stöd - med stöd avses projektmedel till ett projekt. 
Stödmottagare - är den som får stöd till projekt från Tillväxtverket. 
Företag - Med företag menas enheter som utövar ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga ställning 
och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en 
marlmad. 

1..3 Bevilj[]: stöd 
Stöd betalas ut endast under förutsättning att Tillväxtverket erhåller e1forderliga medel från regeringen. 
Kostnader, utöver projektets budget, som uppstår vid genomförandet av projelctet svarar stödmottagaren för. 

1.4 KostnCHseffektivitet 
Projelctverksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffelctivt sätt. 

1..5 SärskildDvilllmr 
Utöver allmänna villkor kan det finnas särskilda villkor. Dessa meddelas skriftligen i beslut om stöd. 

1.6 Sep0.-0: projektredovisning 
Stödmottagaren ska ha en separat proje1ctredovisning så att projelctets totala kostnader och intälcter direkt kan 
utläsas i stödmottagarens redovisning. Gällande bokföringsregler ska följas. 

1..7 Projektperiod 
Projelctperioden är den period inom vilken projelctet ska påbörjas och avslutas. Datum för projektperioden 
framgår av beslutet. Endast kostnader som uppkommit inom projelctperioden är stödberättigande. 
Slutrappmteringen ska ske inom projektperioden. 

1..8 Beslut om stöd 
Beslutet omfattar dokumentet beslut om stöd, projelctbeskrivning, allmänna villkor och eventuella särskilda 
villkor. Beslutet innehåller vidare en utbetalningsplan. 

1..9 EU:s stO:sstödsregler 

1.9.1 Upplysning om EU:s statsstöds1•egler 
Tillväxtverket beslutar om särslålda villkor när stöd till projekt utgör statsstöd enligt EU :s regelverk om statligt 
stöd. Det kan till exempel avse stödgmndande kostnader och stödbelopp. 

1.9.2 Upplysning omfö1•sumbm·t stöd 
Genom hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 och dess offentliggörande i Europeiska 
Unionens officiella tidning kan Tillväxtverket bevilja så kallat försumba1t stöd (de minimis). 

I projelct där sådant försumbart stöd kommer företag till del via alttör som beviljats stöd av Tillväxtverket ska 
stödmottagaren informera de deltagande företagen om att stödet utgör försumbart stöd enligt kommissionens 
förordning och om stodel,en av det stöd som utgår till de enslålda företagen inom ramen för projelctet. 
Stödmottagaren ska också medverka till kontroll av att EU :s maxinialt tillåtna belopp per företag/koncern 
under en treårsperiod (200 ooo euro) inte kommer att överskridas, Hur denna medverkan ska slm framgår av 
särslålda villkor. 

En beskrivning av de grundläggande bestämmelserna om statligt stöd finns i Tillväxtverkets dokument 
"Information inför projektansökan". 

2. UtbetOning Gr stöd 

2.1 Ansökan om utbetalning av stöd 
Stödet betalas ut i efterhand efter redovisning av de falctiska kostnaderna för projel,tet. Stöd betalas ut endast 
om kostnaderna är stödberättigande. 
Ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta minst en och högst sex kalendermånaders stödberättigande 
kostnader eller i enlighet med beslutad utbetalningsplan. 

2.1.1 Undel'lag till ansökan om utbetalning av stöd 
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En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på Tillväxtverkets formulär. Ansökan ska vara undertecknad av 
en person som är behörig att föreh·äda sökanden. 

Ansökan om utbetalning ska innehålla 
ett ekonomiskt underlag som styrker riktigheten i uppgifterna om de stödberättigande kostnaderna och 
intäkterna, inldusive medfinansieringen. Med ekonomiskt underlag avses en resultatrapport och huvudbok för 
projektet för den aktuella perioden. Det ska framgå vilka poster som ingår under respektive kostnadsslag. 
Därutöver ska ansökan, i förekommande fall, innehålla följande underlag: 

1. kopia på beslut om medfinansiering alternativt medfinansieringsintyg i original. Detta slm ha inkommit till 
Tillväxtverket senast i anslutning till den första ansökan om utbetalning. 
2. verifiering av att medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar (från extern alctör) har tillhandahållits 
eller utförts. För förvärvsarbete ska en underskriven sammanställning bifogas över deltagande personer, antal 
nedlagda timmar, timkostnad och uppgift om den huvudsakliga arbetsinsatsen. 
Utöver ovan angivna punlcter får Tillväxtverket begära ytterligare uppgifter som är nödvändiga för prövning av 
utbetalning av stöd. 

2.1.2 Ansökan om slututbetalning 
Slutrappmtering och ansökan om slututbetalning ska ha inlrnmmit till Tillväxtverket före projekt-periodens 
utgång, om inte annat anges i beslutet. 
Tillväxtverket har rätt att innehålla 20 procent av beviljat stöd till slututbetalningen, Slututbetal-ningen kan 
tidigast ske när slutrapporten och den elrnnomiska slutredovisningen har godkänts av Tillväxtverket. 

2.2 Förskott 
Tillväxtverket får, om det finns särskilda skäl, betala ut förskott. För att förskott ska betalas ut krävs beslut i 
va1je enskilt fall. 
Ansökan om förskott ska göras på särskilt formulär som Tillväxtverket tillliandahåller. I ansökan om förskott 
ska stödmottagaren redogöra för skälen till förskottet. Ansökan ska vara underskriven av person som är behörig 
att företräda stödmottagaren. 
Tillväxtverket får begära in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för prövning av ansökan om förskott. 

2.2.1 Upplysning omf61•skott 
Tillväxtverket och stödmottagaren ska ingå skriftligt avtal om avräkning av förskott. Tillväxtverket 
tillhandahåller förslag på sådant avtal. 
Utbetalat förskott ska vara slutreglerat senast 3 månader innan projektet avslutas om inte annat anges i avtalet 
om avrälming av förskott. 
Detta gäller om inte annat följer av författnings-bestämmelser 2003:596 om bidrag till projektverksamhet inom 
den regionala tillväxtpolitilcen. 

3. StödberättigCnde kostn.[11.er 

3.1Allmänt 

3.1.1 StödbeJ'ättigande kostnade1• 
Kostnader är stödberättigande om de: 
1. har uppkommit för och är nödvändiga för projektets genomförande, det vill säga är projektspecifika, 
2. har uppkommit under den projelctperiod som framgår av Tillväxtverkets beslut, 
3. har bokfö1ts i enlighet med gällande bokföringsregler, 
4. har betalats, 
5. kan styrkas av stödmottagaren genom fakturor, bolcföringsunderlag eller andra handlingar ur dennes 
redovisning, och 
6. har uppkommit efter offentlig upphandling eller, om upphandling inte krävs, uppfyller kraven i regeln om 
närstående i 3.1.3. 

3.1.2 Me1•vfö•desskatt 
Stöd för mervärdesskatt medges endast om denna utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren. Mervärdesskatt 
utgör en slutlig kostnad när den inte får dras av eller återbetalas som ingående mervärdesskatt. 
Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagaren omfattas av skattskyldighet enligt 
mervärdesskattelagen för den verksamhet som avses i det aktuella beslutet om stöd (projelctet) ska 
stödmottagaren återbetala stöd som felaktigt utbetalats från Tillväxtverket. 

3,1,3 Regel om nfö•stående 
Då kostnadseffelctivitet i projekten tillämpas begränsas möjligheterna att anlita närstående. 
Företrädare för stödmottagaren får inte, utan skriftligt beslut av Tillväxtverket, välja leverantör som är 
närstående oavsett om leverantören avser juridisk eller fysislc person. Med närstående person avses bland annat 
make/maka, sambo, pa1tner, förälder, barn och syskon till stödmottagaren. När det gäller juridiska personer 
avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse. 

3.2 DirektDkostnCHer 
Med projektets direkta kostnader avses kostnader som är direkt hänförbara till projektet. De direkta 
kostnaderna ska delas upp i följande kostnadsslag: 
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1. Personalkostnader 
2. Kostnader för köp av tjänst 
3. Lokalkostnader 
4. Resekostnader 
5. Övriga kostnader 
6. Bidrag i annat än pengar (från extern aktör). 

3.2.1 PeJ"sonalkostnade1• 
Kostnader för personal, anställd av stödmottagaren, är stödberättigande endast till den del av de faktiskt 
utbetalda lönekostnaderna 

Sida 6 av 9 

som svarar mot den anställdes nedlagda tid i projektet. Dessa personalkostnader ska vara bokförda och tydligt 
framgå i projelctredovisningen. 

Faktiska lönekostnader 
Med falctislct utbetalda lönekostnader avses den falctiska lönen inldusive lagstadgade eller i kollelctivavtal eller 
på motsvarande sätt fastställda avgifter. I de fall anställd arbetar del av tid i projelctet ska den nedlagda tiden 
kunna styrkas genom ett tidsredovisningsintyg och finnas tillgängligt hos stödmottagaren. 

3.2.1.1 Upplysning om lönekostnade1• iform av schablonfdrfoJ"etagsägm•e i säJ•skildafall 
Tillväxtverket kan i särsldlda fall besluta om att lönekostnad i form av schablon km ingå i stödberättigande 
kostnader. Dessa ska i sådana fall regleras i särsldlda villkor. Schablonen kan bli alctuell i följande fall: 
- när lönekostnader inte kan fastställas eller fastställs i samband med deklarationen, eller 
- om stödmottagaren är ett nystartat företag (maximalt 3 år från startdatum) och lön inte kan tas ut. 
Sådan schablon avser endast ägaren till handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda företag. Dn företaget är 
nystartat i enlighet med andra punlcten ovan kan det oc1cså vara ett alctiebolag. Schablon kan tas upp med högst 
300 kronor per arbetad timme inldusive samtliga lönebikostnader. Den nedlagda tiden ska i dessa fall styrkas 
genom ett tidsredovisningsintyg och bifogas ansökan om utbetalning av stöd. Tillväxtverket beslutar i särsldlda 
villkor hur stor denna andel av totala stödberättigade kostnader får vara. 

3.2.2 Kostnade1•j01• köp av tjänst 
Med köp av tjänst avses köp av tjänster från annan juridisk person eller fysisk person som inte är anställd hos 
stödmottagaren. Av falcturan eller i en särsldld specifikation ska följande framgå: när tjänsten utförts, vem som 
utfört tjänsten, nedlagd tid, timkostnad och vad tjänsten består av. 

3.2.3 Lokalkostnader 
Direkta kostnader för lokal som stödmottagaren innehar med nyttjanderätt eller äganderätt och som nyttjas 
enbart för genomförandet av projektet är stödberättigande. Stödberättigande kostnad är hyra, arrende och 
avskrivning samt driftsutgifter såsom el, vatten, värme och försä1aing. Dn kostnaden avser del av lokal ska 
stödmottagaren genom ett berälmingsunderlag visa hur beräkning har skett. Stödmottagaren ska kunna visa 
underlaget vid förfrågan. 

3.2.4 ResekostnadeJ' 
Med resekostnader avses kostnader som är förlmippade med resor och logi. 

3.2.5 övriga kostnade1• 
Med övriga kostnader avses projelctspecifilrn kostnader som inte kan hänföras till de övriga kostnadsslagen. 
Övriga kostnader kan avse förbrukningsmaterial. 

3.2.6 BidJ"ag i annat än pengm• (f,•ån exte1•n aktö1•) 
Med kostnadsslaget bidrag i annat än pengar avses att projelctet tillförs ett värde (ej kontanta medel) från annan 
alctör än stödmottagaren. Sådant värde kan vara när någon utför ett arbete eller tillhandahåller lokaler, 
utrustning eller material som motsvaras av en falctisk kostnad. Detta kostnadsslag behandlas som en kostnad i 
projektet och ska särredovisas under ''bidrag i annat än pengar (från extern al<tör)" både i kostnads- och 
finansierings budgeten där "bidrag i annat än pengar (från extern aktör)" upptas med lika belopp. 

Arbetstid från extern aktör berälmas enligt vad som gäller för personalkostnader (punlct 3.2.1 falctiska 
lönekostnader). Den som utför arbetet ska genom ett tidsredovisningsintyg visa sin medverkan och styrlrn den 
nedlagda tiden med datum, timkostnad och typ av utfÖlt arbete. Dn timlönekostnaden inte kan styrkas får 
arbetsinsatsen värderas till högst 300 kronor per timme inldusive samtliga lönebikostnader. Stödmottagaren 
ansvarar för att en underskriven tidssammanställning bifogas ansökan om utbetalning av stöd i enlighet med 
punkt 2.1.1" Underlag till ansökan om utbetalning av stöd". Tidredovisningsintyg i original ska finnas 
tillgängligt hos stödmottagaren för Tillväxtverkets granskning. 

Övriga kostnader som lokaler, utrustning eller material som bekostas av annan aktör än stödmottagaren och 
som inte redovisas i projektredovisningen ska kunna styJ.'kas genom ett intyg med berälmingsunderlag som 
visar hur kostnaden har rälmats fram. 

Dn samma person både falcturerar tid i projektet och bidrar med förvärvsarbete som bidrag i annat än pengar 
(från extern aktör) ska det finnas underlag som styrker sldllnaden mellan fakturerad tid och nedlagd tid som 
avser bidrag i annat än pengar (från extern aktör). 
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3.3 Indirekta kostnader (overheadkostnader) 
Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner som projektet har behov av och som 
inte är direkt hänförligt till projektet. 
Indirekta kostnader är stödberättigande om stödmottagaren kan: 
1. styrka att kostnaderna uppkommit i samband med de stödberättigande direkta kostnaderna som går att 
hänföra till projektet, 
2. styrka att kostnaderna fördelas proportionellt enligt en dokumenterad och skälig metod, och 
3. styrlca kostnaderna genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar ur sin redovisning. 

En kostnad som redovisas som indirekt får inte samtidigt redovisas som direkt kostnad i projektredovisningen 
så att dubbelfinansiering uppstår. 

Takregel: Indirekta kostnader får uppgå till högst 20 procent av stödmottagarens direkta stödberättigande 
kostnader i projektet. 

Schablom•egel: 0n de indirekta kostnaderna inte kan styrkas medges en schablon för indireldcta kostnader 
med 20 procent av stödmottagarens direkta kostnader för faktiskt utbetalda lönekostnader inldusive 
lönebikostnader inom kostnadsslaget personal. Schablonsumman kan högst uppgå till 100 ooo kronor. 

3.4 Kostnader som inte är stöd.berättigande 
Följande kostnader är inte stödberättigande: 
1. avgifter för finansiella transaktioner, växlingsavgifter, ränta och andra rent finansiella kostnader, 
2. representation som inte är avdragsgill enligt Skatteverkets allmänna råd, 
3. ökade levnadsomkostnader som inte är avdragsgilla enligt Skatteverkets meddelanden, 
4. ersättning för kostnader utöver skattefri del av bilersättning enligt Slcatteverkets meddelanden. 

4. Intäkter 
Stödet ska minskas med de intälcter som projelctet medför. Intälcter i eller genom ett projekt ska löpande 
redovisas av stödmottagaren. 

5. Rapportering och kontroller 

5,1 Lägesrapp01·tering 
Stödmottagaren ska ha inkommit med en lägesrapport till Tillväxtverket senast de datum som anges i beslutet. 
Lägesrapporten ska kortfattat beskriva hur projelctet genomförts under den aktuella perioden med tydlig 
koppling till: 
1. aktivitets- och tidsplan för projelctet, 
2. fastställd budget, 
3. utbetalningsplan, 
4. framkomna resultat. 

Avvikelse från alctivitets- och tidsplanen och den fastställda budgeten ska kommenteras och åtgärder till följd av 
avvikelsen ska beskrivas. 
Mer detaljerade krav om vad lägesrapporten ska innehålla kan framgå av särskilda villkor. 

5.2 Slutrapportering 
Stödmottagaren slca ha inkommit med en slutrapport till Tillväxtverket senast det datum som anges i beslutet. 
Slutrapporten ska innehålla: 
1. syfte och mål - en beskrivning av projektets syfte och mål, 
2. organisation - en beslu·ivning av hur projeltet organiserats och styrts, 
3. arbetssätt och alctiviteter - en beskrivning av hur projelctet har genomförts, 
4. resultat och effekter - vilka resultat och effekter som projektet har medfört och vilka resultat och effekter 
som förväntas uppkomma efter projelctets avslut, även förväntade resultat som inte har uppnåtts ska anges, 
5, diskussion - en redogörelse för vilka delar av projelctet som har varit framgångsrika och villca som har varit 
svårast, inklusive framgångsfalctorer. Vidare ska det framgå vad som inte fungerat i projektet och varför, 
6. slutsatser - en redogörelse över vilka slutsatser som har dragits från projelctledningens sida, 
7. indikatorer - uppföljning av verksamheten i förhållande till de indikatorer som är angivna i beslutet om stöd. 

Mer detaljerade krav om vad slutrapporten ska innehålla kan framgå av särsldlda villkor. 

5.3 Ekonomisk slutredovisning 
Till slutrappmten ska ett ekonomislct underlag bifogas som styrker rilctigheten i uppgifterna om de totala 
stödberättigande kostnaderna och intälcterna inldusive med-finansieringen för hela projelctet. Med ekonomislct 
underlag avses en resultatrappmt och huvudbok för projektet för projelcttiden (se punkt 2.1.1" Underlag till 
ansökan om utbetalning av stöd"). 

5.4 Rapportering av förändringar 
Stödmottagaren ska snarast till Tillväxtverket rapportera ändring av stödmottagaTens: 
1. namn, 
2. adress, 
3. e-post, 
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4. plusgiro- eller bankgironummer, 
5. behörig företrädare, 
6. avvikelse från beslutad budget, 
7. annan ändring av betydelse för projektets genomförande, 
8. om medel, utan Tillväxtverkets kännedom, sökts eller erhållits från annan offentligfinansiär för projektet 

5.5 Revision 
Tillväxtverket, eller en person som Tillväxtverket utsett, har rätt att hos stödmottagaren granska projektet och 
ta del av handlingar som kan ge upplysningar om den verksamhetsmässiga och elconomiska utvecklingen av 
proj elttet. 
Tillväxtverket har alltid rätt att begära in underlag eller specifikationer för att avgöra om en kostnad är 
stödberättigande. 

5.6 Uppföljning och utvifrdering 
Stödmottagaren har skyldighet att lämna infomiation som är relevant för uppföljning och utvärdering av 
projektet genom enkäter och intervjuer eller andra muntliga eller shiftliga fö1faranden. 

6. Ändring och upphävande av beslut 
Stödmottagaren ska snarast rapportera till Tillväxtverket om projektet avbryts eller försenas. 

6.iÄndring av beslut 
Stödmottagaren ska i fö1väg inhämta Tillväxt-verkets godkännande och nytt beslut vid: 
1. ändring av projekttiden, 
2. ändring av projelttets inriktning jämfö1t med beslutet om stöd, 
3. väsentliga förändringar i projektets budget, 
4. förändringar avseende finansiering inltlusive medfinansiering, 
5. byte av stödmottagare eller projektledning, 
6. anstånd med rapp01tering, 
7. annan väsentlig ändring. 

6.2 Upphävande av beslut 
Tillväxtverket har rätt att upphäva beslut om: 
1. beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden, 
2. projektet inte bedrivs enligt beslutet, 
3. stödmottagaren inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot anställda, leverantörer eller staten, eller 
4. Tillväxtverket har återkrävt stöd enligt 6.3. 
Har stöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp ska Tillväxtverket besluta om hävning av beslutet. 

6.3 Återlu·av av stöd 
Tillväxtverket har rätt att inom 10 år från slututbetalning återkräva utbetalat stöd, med ränta, enligt gällande 
räntelag från dagen för utbetalning av stöd om: 
1. stödet har beviljats eller betalats ut på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från städmottagaren, 
2. stödmottagaren inte har fullgjort sina förpliktelser enligt beslutet, 
3. stödmottagaren får annan finansiering för de stödberättigande lmstnaderna än vad som framgår av ansökan 
och beslutet eller 
4. Tillväxtverket har upphävt beslut om förskott och det utbetalda förskottet inte kan avräknas mot 
upparbetade kostnader i projektet. 

Tillväxtverket har även rätt att återlrräva stöd som lämnats felaktigt eller med för högt belopp. 
Vidare har staten rätt att upphäva och ändra sitt beslut och återlrräva utbetalda kontanta medel om Europeiska 
kommissionen, genom beslut som vunnit laga lrraft, eller Europeiska unionens domstol har funnit att stödet 
strider mot artikel 107 i fördraget om Europeislm gemenskapens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut i dessa 
fall om upphävande eller ändring av Tillväxtverkets beslut fattas av regeringen. Därvid fastställs i varje enskilt 
fall villkoren för återbetalning av stödet. 

7. Kommunikation 
Stödmottagare som erhållit mer än 50 ooo kronor från Tillväxtverket slm i sin externa kommunikation 
informera om att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket. Tillväxtverkets logotyp ska exponeras. 

Information hos städmottagaren bör dessutom ske i reception eller på anslagstavla. 

7.:1 Upplysning om kommunikation 
Med extern kommunikation avses information på webbplats, annonser, seminarieinbjudningar, broschyrer och 
övrigt informationsmaterial, i tryckt eller elektroniskt format. 
Logotyper i olika format finns att laddas ner på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se. Där finns även 
möjlighet att beställa färdiga dekaler. 

8. Övrigt 
Tillväxtverket är inte arbetsgivare eller uppdragsgivare för personal hos stödmottagaren. Tillväxtverket gör 
följaktligen inte avdrag för skatter, socialförsälrringsavgifter etc. 
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Tillväxtverket har rätt att sprida information om projektet, dess organisation inklusive projekt-ledarens 
kontaktuppgifter, genomförande och resultat, om inte uppgifterna är sekretessbelagda enlig lag. 
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