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Ärende 

1. Upprop

2. Val av justerare
I tur att justera är Göran Mård

3. Information om kollektivtrafiken

Föredragande är transportsamordnare Yvonne
Martinsson

4. Motion om framtida träbyggnation

5. Motion om trähusstrategi

6. Motion om att utveckla Wasaskolans
yrkesutbildningar

7. Inackorderings bidrag till elever på
ishockeygymnasiet

8. Avveckling av lokala styrelsen vid
Urshultsskolan

9. Förändrad tid för inrättande av
överförmyndarnämnd

10. Förändrad tid för inrättande av utskott för
arbete och lärande

11. Räntefria förskottslån till projektägare inom
SydostLeader

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 

Kl. 13.00 



12. Hemställan från samhällsbyggnadsnämnden 
avseende rivningskostnader 

13. Svar på slaivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 

14. Förändring renhållningstaxan 2017 

15. Detaljplan för Mårslycke 1 :29 
Före dragande Camilla Norrman 

16. Avsiktsförklaring utredningsuppdrag formaliserad 
samverkan gällande renhållningen 

17. Förfrågan om gemensan1t administrativt stöd för 
Mieåns och Bräkneåns vattenråd 

18. Taxor för Räddningstjänsten Ö tra Kronoberg 
2017 

19. Årsredovisning 2015 Linneryds sparbanks 
fonder 

20. Återrappo1tering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

21. Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 

22. - Kommunledningsförvaltningen informerar 

23. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2016-10-24 och 
2016-10-31 

~02 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Kl. 14.00 

1o.- 1-c_ ¼ ~i 
Renate Tschap 
Sekreterare 

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



1

Ärende nr 3 

Information om kollektivtrafiken 

Föredragande är 
transportsamordnare 
Yvonne Martinsson 

Inga handlingar 
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Ärende nr 4 

Motion om 
framtida träbyggnation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (31) ~Tingsryds 
~kommun 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 299 

Motion om framtida träbyggnation 
Dnr 2014/406 220 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kanslichefens 
svar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
2013 antog kommunfullmäktige i Växjö kommun en ny träbyggnadsstrategi 
med namnet Växjö - Den moderna trästaden. Samhällsbyggnadsnämnden 
ställde sig därefter bakom en motion avseende förslag att 
kommunfullmäktige skulle ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strategi för träbyggnation. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
därefter kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en sondering av 
den strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. I september 
2016 inkom ännu en motion avseende en kommunal strategi för 
trähusbyggnation. Kanslichefen lämnar svar enligt nedan. 

Resonemang 
Regeringen tog redan 2004 fram ett underlag för en nationell strategi att 
främja användning av trä i byggandet. Forskning och utveckling har lett till 
att även större trähusbyggnationer nu är möjliga. Vår region är rik på skog 
och trä utgör sedan länge en bas i näringslivet. Det finns flera regionala 
arenor som arbetar för att stödja och inspirera till en fortsatt utveckling av 
byggnationer i trä. 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20, § 130 (Dnr 2014/119 041) 
Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Med aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom området kan möjligheten 
att bygga i trä vara en del av det planerade bostadsförsörjningsprogrammet, 
vilket utgör en av de strategiska prioriteringarna i 
bostadsförsörjningsstrategin. 

Kanslichefen föreslår att kommunen hämtar kunskap ur regionala och 
nationella arenor för ökad användning av trä, samt om dess betydelse för ett 
hållbart samhälle. 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
'/ ~kommun 

, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Dnr 2014/406 220 § 299 forts. 

Beslutsunderlag 

Motion om framtida träbyggnation 
Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 
Växjö - den moderna trästaden/ Växjö kommuns trähusstrategi 

Justerare 

L 
I Otdragsbestyrkande 

20 (31) 
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Bilaga Ks Au§ 299 2016-10-24 

Motion till Tingsryds kommunfullmäktige . .. r 
··h··.-· > ,,, ...... q •• , ... ,.,. ... ,,,-. •• •.:·-. ·····-·'-·"-··"'-"'· .:.:_:· • 

Framtida träbyggnation 

Utvecklingen av·energieffektiva byggnader har kommit väldigt långt och vid alla byggnationer i dag 

ställs hårda krav på energianvändning vid uppvärmning, ventilation etc. Numera står själva 

byggnationen för en större del av energianvändningen och utsläppen under en livscykel för ett hus, 

då metoder för ett hållbart boende och därmed energianvändande kommit långt. Exempel på 

byggnader av denna karaktär är sk passivhus. 

Det råder ingen tvekan om att industriellt_träbyggande innebär en kraftig minskning av 

koldioxidutsläppen jämfört med konventionella betongbyggnader. Trämaterialets inneboende 

klimatfördelar såsom förnybar resurs som dessutom lätt kan återvinnas gör att industriellt 

träbyggande såsom större byggnader, flervåningshus, skolor, etc blir mycket fördelaktigt ur 

klimatsynpunkt. 

Därför yrkar vi på: 

Att Tingsryds kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

återkomma till fullmäktige med förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. 

Mikael Jeansson (s) 

l&.fe//( I(/ tl;;-----
Anette Weidenmark (kd) 



7

~Tingsryds 
~kommun 

29 (39) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-14 

Justerande 

,Cl-f H 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 187 Dm: 2014 1227 220 

Remiss. Motion om framtida träbyggnation. 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-09-29, § 193. 

ÄRENDE 

Mikael Jeansson (S). Pai:d.ck Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och 
Sven-Olof Karlborg (FP) har 2014-09-16 inkommit med remiss enligt rubrik. 

Enligt motionen yrkas det att kommunfullmäktige ger 
kommunledningsförvaltningen i uppdrng att återkomma till fullmäktige med 
förslag till en kommunal träbyggnadsstrategi. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal 
träbyggnadsstrategi 

att huvudansvaret för framtagande av strategin ska ligga på 
komm'unledningsförvaltningen 
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t · filTIDgsryds 
~ ~kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (39) 

2014-10-14 

Justerande 

CHff 

§ 187 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ställa sig positiv till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal 
träbyggnadsstrategi 

att huvudansvaret för framtagande av strategin ska ligga på 
kommunledningsförvaltningen 

Ex:p 
Jonas Weidenmark 
Anette Andersson 
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21 ~Tingsryds 
'/ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-10-27 

Justeran e 

Au§ 373 Dm 2014/406 220 

Svar på motion om framtida träbyggnation 

En motion om framtida träbyggnation har lämnats in av Mikael Jeansson (S), 
Patrick Ståhlgren (M), Anette Weidenmark (KD) och Sven-OlofKarlborg 
(FP). 

Som svar på remiss anger samhällsbyggnadsnämnden att de ställer sig positiv 
till att delta i uppdraget att ta fram en kommunal träbyggnadsstrategi och att 
huvudansvaret för framtagande av strategin ska ligga på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden§ 187, 2014-10-14 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att göra en sondering av den 
strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. 

Exp: 
Kommunchef Laila Jeppsson 

Utdrags bestyrkande 
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Ärende nr 5 

Motion om trähusstrategi 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 300 

Motion om trähusstrategi 
Dnr 2016/316 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kanslichefens 
svar. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
2013 antog kommunfullmäktige i Växjö kommun en ny träbyggnadsstrategi 
med namnet Växjö-Den moderna trästaden. Samhällsbyggnadsnämnden 
ställde sig därefter bakom en motion avseende förslag att 
kommunfullmäktige skulle ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en strategi för träbyggnation. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
därefter kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en sondering av 
den strategi för träbyggnation som Växjö kommun tagit fram. I september 
2016 inkom ännu en motion avseende en kommunal strategi för 
trähusbyggnation. Kanslichefen lämnar svar enligt nedan. 

Resonemang 
Regeringen tog redan 2004 fram ett underlag för en nationell strategi att 
främja användning av trä i byggandet. Forskning och utveckling har lett till 
att även större trähusbyggnationer nu är möjliga. Vår region är rik på skog 
och trä utgör sedan länge en bas i näringslivet. Det finns flera regionala 
arenor som arbetar för att stödja och inspirera till en fortsatt utveckling av 
byggnationer i trä. 

Kommunfullmäktige fastställde 2016-06-20, § 130 (Dnr 2014/119 041) 
Bostadsförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun. Med aktiv 
omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning inom området kan möjligheten 
att bygga i trä vara en del av det planerade bostadsförsörjningsprogrammet, 
vilket utgör en av de strategiska prioriteringarna i 
bostadsförsörjningsstrategin. 

Kanslichefen föreslår att kommunen hämtar kunskap ur regionala och 
nationella arenor för ökad användning av trä, samt om dess betydelse för ett 
hållbart samhälle. 

I Otdragsbe.sfyrkande 
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I' L*)Tingsryds ._, · kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (31) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

§ 300 forts. Dnr 2016/316 200 

Beslutsunderlag 

Motion om framtida träbyggnation 
Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 
Växjö - den moderna trästaden/ Växjö kommuns trähusstrategi 

Justerare 

.L-· 
I Otdragobestyrkande 
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Till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 

Motion angående trähusstrategi för Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun består av 77% skog. Det tycker vi i Centerpartiet ska märkas 
i den framtida byggnationen ! 

Tingsryds kommun har i sin näringslivsstrategi en vilja att värna kommunens 
näringsliv. Det ska tydligt framgå att skogsproduktion, skogens vidareförädling 
och skogliga tjänster ingår som en vi~tig del i kommunens näringsliv. 
Skogen med de gröna näringarna erbjuder många jobb och under gynnsamma 
förhållanden kan denna sektor utökas. 

Vi i Centerpartiet vill att Tingsryds kommun upprättar en trähusstrategi. Trä är 
ett klimatsmart och hållbart material. Inred och konstruera i trä! Då blir vi 
klimatsmarta och skapar något långsiktigt hållbart! 

Nya metoder för trähusbyggande utvecklas ständigt. Det är inte längre bara 
bräda för bräda som spikas, utan prefabricerade block sammanfogas på 
byggarbetsplatsen. Ett hus byggt i trä väger bara en tredjedel av vad ett hus 
byggt i stål och betong gör. Det betyder att man också kan minska 
koldioxidutsläppen i samband med transporter. 

Välbekant är att Linneuniversitet under flera år forskat om trähusbyggnation. 
Trä~us har byggts med alltfler våningar. Hur denna nya kunskap fungerar i 
verkligheten kan Växjö kommun visa med flera olika höghusprojekt. Också hus 
med olika material i samma byggnad är intressant! Kanske ett material är 
lämpligt på norrsidan medan ett annat lämpar sig bättre på södersidan. 
Måf)gfalden är stor! 

Trä behövs för en hållbar samhällsutveckling, då Tingsryds kommun har 

klimatmål att uppfylla. 
Att bygga i trä vore klimatsmart också ur den synvinkeln! Att bygga i trä är ett 
sätt att minska koldioxidutsläppen. När nya plantor sätts och unga växande 
skogar är i omlopp går mycket koldioxid åt och är till nytta i vårt kretslopp. 
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Samtidigt är träbyggnader hälsosamma att vistas i. 
Även ur brandsynpunkt kan trähus numera konstrueras och byggas på ett 
säkert sätt 

De som brukar ha negativa åsikter om dyrt trähusunderhåll, kan också inom 
detta område lära om nya forskningsrön från Linneuniversitetet. 

Det vore livgivande om vi blir moderna i Tingsryds kommun! Att bygga i trä är 
modernt! 

Centerpartiet yrkar på 

att kommunen upprättar en trähusstrategi 

att kommunen skaffar kunskap och delger information om träets betydelse för 
ett hållbart samhälle 

att i möjligaste mån medverka till en bra arbetsmarknad inom den gröna 
sektorn 

Tingsryd den 31 augusti 2016 

~ Ilµ a~. Ji~..,o~ 
Ann-Christin Jaha s Anna Johansson ( c) 
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Ärende nr 6 

Motion om att 
utveckla 
Wasaskolans yrkesutbildningar 
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I _ ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (31) 

\/,I · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 "' -=: 

Justerare 

§ 301 

Motion om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 
Dnr 2016/179 612 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande: 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
motionen från Kristdemokraterna om att utveckla Wasaskolans 
yrkesutbildningar enligt nedanstående motivering. 

Vi har sju nationella utbildningsprogram på Wasaskolan, varav tre är 
yrkesprogram och vår bedömning är att vi har ett brett och väl avvägt 
utbud av utbildningar. De yrkesutbildningar som vi har motsvarar bra de 
behov som finns inom kommunen och vi bedömer att det inte finns 
elevunderlag för ytterligare program. Vi ser gärna att fler elever söker 
sig till Wasaskolan och gärna elever från andra kommuner. Som 
situationen är nu så räcker våra utbildningsplatser till och vi tar emot alla 
behöriga elever som söker sig till Wasaskolan. 

När det gäller motionens andra fråga om skolskjuts för gymnasieelever 
från andra kommuner så bedömer vi det som orealistiskt att bygga ut vår 
skolskjutsverksamhet för att omfatta dessa elever. Enligt skollagen är vi 
skyldiga att erbjuda elever inom grundskolan, som bor i vår kommun 
och som uppfyller avståndsreglerna, skolskjuts. Elever inom 
gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan däremot till ett 
resebidrag ( eventuellt busskort) om de har tillräckligt långt avstånd till 
sin skola. Vi har inte skyldighet att bekosta resor för elever skrivna i 
annan kommun. Frågan om att skapa bättre busskommunikationer 
mellan vår kommun och grannkommunerna är en fråga för Länstrafiken. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över en motion från 
Kristdemokraterna om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar. 
Motionen föreslår att det skall utredas om det finns möjlighet att skapa fler 
utbildningsplatser inom yrkesutbildningarna och yrkesämnena på 
Wasaskolan, inklusive Lärcenter, för nyanlända elever. Motionen föreslår 
dessutom att det skall utredas om det finns möjlighet att utöka 

I Otdragsb~tyrkande 
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<,l•J~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (31) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 ' --

Justerare 

§ 301 forts. Dnr 2016/179 612 

skolskjutsverksamheten så att elever från grannkommunerna får realistiska 
förutsättningar att gå på utbildningar i Tingsryd. 

MBL-information har ägt rum den 15 september 2016. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 108, 2016-09-21 
Motion om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 

I Utdrags bestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 301 2016-10-24 

lo 
------ ---. :f; 

TiruG~R 'D,., ' (llli'l! ml\l 

Motion 

Utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar 

2 .. \l - o a 
am;J..6\b/l+~ ~ 

2016-05-05 

I Sver1ge finns det ett växande behov av dels hantverkare och dels människor som arbetar 
inom vården i offentlig sektor. Samtidigt har vi en stor andel nyanlända ungdomar som inte 
kommer in på dessa yrkesutbildningar p.g.a att antalet utbildningsp!atser är för få och de 
nyanlända saknar ett antal betyg. I hela Kronoberg finns ett mycket stort behov av nya 
yrkesutbildningsplatser framför allt inom introduktionsprogrammen, som är vad en elev är 
hänvisad till om man inte uppnår betyg i 8 ämnen. I Tingsryds grannkommuner Växjö, 
Lessebo och Emmaboda, och sannolikt i fler närliggande kommuner, finns just nu ett stort 
antal nyanlända ungdomar som i höst endast blir hänvisade att gå kvar på 
språkintroduktionsprogrammet p.g,a avsaknaden av utbildningsplatser på de yrkesinriktade 
introduktionsprogrammen IMPRO, programinriktat individuellt val samt IMYRK, yrkesinriktat 
individuellt val. Under tiden man går språkintroduktion, och försöker få 8 betyg, hinner man 
ofta bli för gammal för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. 

På Wasaskolan har det länge saknats elever på de nationella programmen. Samtidigt 
uppmärksammas skolan på nationell nivå, för det goda arbetet som görs med "språk i alla 
ämnen", där svenskundervisning integreras i annan ämnesundervisning, just det som de 
nyanlända behöver för att klara av sin gymnasieutbildning. Här har Wasaskolan en möjlfghet 
att utnyttja sin kompetens och utöka verksamheten med yrkesutbildningar kopplade till 
svenskundervisning för ett ökat antal elever, även från grannkommunerna. Tingsryd har idag 
samverkansavtal med övriga kommuner men i realiteten är det omöjligt för ungdomar från 
flera andra kommuner att söka Wasaskolan pga avsaknaden av kommunikationer. Lessebo 
kommun saknar helt egen gymnasieskola och köper alla sina utbildningsplatser. Alla 
Lessebos ungdomar går i gymnasieskolor i grannkommunerna, dock inte i Tingsryd, pga 
avsaknad av bussförbindelse. Här finns exempelvis en stor potential för Tingsryd att kunna 
sälja utbildningsplatser om det bara fanns skolskjuts. 

Regeringen gör från våren 2016 en satsning på yrkesutbildningar för vuxna som samtidigt 
läser SFI eller svenska som andraspråk. Lärcenter i Tingsryd bedriver idag Vård och 
omsorgsutbi!dning för vuxna. Men med ett samarbete med gymnasieskolan sku1le även 
industriutbildningar kunna genomföras för nyanlända vuxna och även här finns ett stort 
behov i regionen, av yrkesutbildningar, för vuxna elever som inte är så långt komna i sina 
svenskstudier. Även här skulle Wasaskolan/Lärcenter kunna sälja utbildningsplatser och 
även denna kategori elever skulle i så fall vara betjänta av nya bussförbindelser. 

K,ristctemokraterna föreslår härmed: 
• Utred möjligheterna att skapa fler utbildningsplatser inom yrkesutbildningar och 

yrkesämnen, på Wasaskolan och Tingsryds lärcenter för nyanlända 
• Utred möjligheten att utöka skolskjutsverksamheten så att elever från 

grannkommunerna har realistisk möjlighet att gå utbildningar i Tingsryd. 

~ ttltJ----
Anette W~idenmark 
Kristdemokraterna, Tingsryd 
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Ärende nr 7 

lnackorderingsbidrag 
till elever på ishockeygymnasiet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (31) ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 295 

Inackorderingsbidrag till elever vid ishockeygymnasiet 
Dnr 2016/367 961 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2015 tog kommunfullmäktige, inom arbetet med "Hållbar ekonomi", 
beslut om att inga fler elever som blir antagna i andra hand till en kommunal 
gymnasieskola i annan kommun eller elever som bor i Tingsryds kommun 
och går på W asaskolan och har mer än 6 km till skolan skulle få 
inackorderings bidrag. 

Efter att ovanstående beslut togs har hos barn- och utbildningsnämnden 
framkommit att det är svårt för elever som går på ishockeygymnasiet att få 
undervisning och träning att fungera om de inte bor i Tingsryds tätort. 
Träning och matcher med mera innebär ofta både tidiga morgnar och sena 
kvällar och det fungerar oftast inte för de elever som bor i andra orter inom 
kommunen att kunna åka med kommunens reguljära skolskjutsturer. Detta 
innebär stora praktiska problem med olika transporter mellan skolan i 
Tingsryd och bostaden. För den här gruppen av elever underlättar det 
mycket om de har möjlighet att bo i Tingsryds tätort. Därför kan det vara 
motiverat att göra ett undantag för dem och bevilja ett inackorderingsbidrag 
för boende i Tingsryds tätort. Det rör sig om ett mindre antal elever och 
därmed om begränsade kostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att möjliggöra 
för elever skrivna i Tingsryds kommun och som studerar vid 
ishockeygymnasiet på Wasaskolan att erhålla inackorderingsbidrag efter 
individuell prövning. 

Detta innebär i så fall att dessa elever kan få inackorderingsbidrag om de är 
bosatta i Tingsryds kommun, men har mer än 6 km till skolan. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 114, 2016-09-21 

I Utdragsbestyrkande 
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Avveckling av 
lokala styrelsen vid Urshultsskolan 



24

~Tingsryds 
A ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (31) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Justerare 

§ 296 

Avveckling av lokala styrelsen vid Urshultsskolan 
Dnr 2016/428 609 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige konstaterar att det inte längre finns tillräckligt intresse 
för att driva vidare den lokala styrelsen vid Urshultsskolan. Därmed är 
styrelsen nedlagd. 

Beskrivning av ärendet 

På Urshultsskolan har det sedan många år funnits både en föräldraförening 
och en lokal styrelse. Under vårterminen 2015 gick det inte att nominera nya 
ledamöter till den lokala styrelsen på grund av att det inte fanns något 
intresse bland föräldrarna att vara med i en sådan styrelse. Trots förlängd 
nomineringsperiod fanns det inga föräldrar som var intresserade. 

På grund av att det inte fanns något intresse bland föräldrarna att vara med i 
en lokal styrelse har den inte funnits under läsåret 2015/16. På grund av den 
här situationen vill skolan få ett formellt beslut om att den lokala styrelsen 
är nedlagd och i stället fokusera på arbetet inom föräldraföreningen. 

Eftersom den lokala styrelsen är inrättad efter beslut i kommunfullmäktige 
bör ett beslut om nedläggning också tas i kommunfullmäktige. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta 
att den lokala styrelsen vid grundskolan i Urshult är nedlagd. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden § 112, 2016-09-21 

I Otdragsbestyrkande 
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Ärende nr 9 

Förändrad tid för 
inrättande av överförmyndarnämnd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) ~Tingsryds 
Of ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 ' ,,,,_, 

Justerare 

§ 313 

Förändrad tid för inrättande av överförmyndarnämnd 
Dnr 2016/433 191 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-06-20, § 122, om att inrätta en 
överförmyndarnämnd från och med 2018-01-01. Detta beslut bygger på 
rättssäkerheten och sårbarheten om att en nämnd ska granska och fatta 
beslut enligt föräldrabalken. 

Nuvarande överförmyndare har nu lämnat in sin begäran om entledigande 
från uppdraget. Att tillsätta detta uppdrag för ett års tid med den 
introduktion som det innebär är inte att rekommendera ur ett rättssäkert 
perspektiv. 

Kommunchefen ger följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en överförmyndarnämnd 
med tre ledamöter och tre ersättare från och med 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande organisation med en 
politiskt tillsatt överförmyndare upphör från och med den 1 januari 
2017. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden arbetas in i 
2018 års budget. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2016-10-28 
Kommunfullmäktige§ 122, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson ( C) yrkar att överlämna förslag till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut för att ge partigrupperna tid att diskutera ärendet. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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1 
Bilaga Ks Au§ 313 2016-10-31 

~Tingsryds 
~kommun 

.. :)_,DI "I V 3 J 
TJANSTESKRIVELSE 1(1) 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

2016-10-28 

Till Kommunfullmäktige 

Förändrad tid för inrättande av överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 

Att tillsätta en överförmyndarnämnd med tre ledarmöten och tre ersättare from 2017-01-
01 

Att nuvarande organisation med en politiskt tillsatt överförmyndare upphör 2017-01-01 

Att överförmyndarnämnden arbetas in i 2018 års budget 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut 20/6 2016 § 122 om att inrätta en överförmyndar
nämnd from 2018-01-01. Detta beslut bygger på rättssäkerheten och sårbarheten om att 
en nämnd ska granska och fatta beslut enligt föräldrabalken. 
Nuvarande överförmyndare har nu lämnat in sin begäran om entledigande från uppdra
get. Att tillsätta detta uppdrag för ett års tid med den introduktion som det innebär är 
inte att rekommendera ur ett rättssäkert perspektiv. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kornrnunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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'l ®)Tingsryds ~ ·J.I{· kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMJvrANTRÄDESPROTOKOLL 20 (55) 

2016-06-20 

§ 122 

Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet 
Dnr 2014/119 041 . 

Kommunfullmäktiges beslut 
. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra den politiska organisationen 
enligt alternativ 3 i konsultrapporten med följande tillägg: 
Utskott för arbete och lärarande inrättas med 5 ledamöter och 3 
ersättare. 
Plan och näringslivsutskott inrättas med 5 ledamöter och 3 ersättare. 
Personalutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Barn- och utbildningsnämnden byter namn till bildningsnärnnden och 
har 7 ledamöter och 7 ersättare. 
Socialnämnden byter namn till omsorgsnämnden och har 7 ledamöter 
och 7 ersättare. 
Oppositionsråd inrättas inte. 
Stiftelserna läggs under kommunfullmäktige i organisationsstrukturen. 

2. Ersättare i bolagsstyrelser tas bort. 
Personalunion genomfors mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Tingsryds kommunföretag. 

3. Förändringar i den politiska nämndorganisationen genomförs den 1 
januari 2018 och i bolagsstyrelser vid ordinarie bolagsstämmor 2019. 
Förändringar i tjänstemannaorganisationen och i hur stiftelserna läggs 
i organisationsstrukturen kan genomföras från och med det datum då 
beslutet vunnit laga kraft. 

4. En politisk styrgrupp, som skall ta fram förslag på arbetsordning och 
arvodering för den nya politiska organisationen skall väljas på 
kommunfullmäktige i oktober. Arbetsgruppen skall bestå av 4 
personer och skall arbeta mot en referensgrupp där samtliga partier 
som är representerade i kommunfullmäktige finns representerade. 

5. Avdelningen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdelningen. Enheten för funktionshinder skall istället heta 
Enheten för funktionsnedsättning. 

Reservation 

Göran Mård (V), Jörgen Forsberg (V), Anette Weidemnark (KD), Annelise 
Hed (MP) och Leon J ensen (SD) reserverar sig till förmån för Göran Mårds 
(V) yrkande. 

1 L\J 
Utaragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (55) 

2016-06-20 

§ 122 forts. Dnr 2014/119 041 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mats Wembo (C) och Johan 
~ar\son (C) reserverar sig till förmån för Lennart Fohlins (C) yrkande. 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Martin Uleskog (TiA), Annelise Hed 
(MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson 
(C), Mats Wembo (C) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 
Lennart Fohlins (C) tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 
Kommunstyrelsen § 129, 2016-06-07 
Kommunstyrelsen§ 166, 2016-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård (V) yrkar med instämmande av Anette Weidenmark (KD), 
Annelise Hed (MP) och Leon Jensen (SD) att 

1. Det skall vara 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 

2. Oppositionsråd skall ej inrättas. 

Lennart Fohlin (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C) 
och Johan Karlson (C): 

Plan- nch näringslivsutskottet utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Utskottet för arbete och lärande utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Kultur- och fritidsutskottet utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Personalutskottet utgår och läggs i arbetsutskottet. 
Oppositionsråd på 50 % införs. 
I övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M), 
Tomas Blomster (S) och Mikael Jeansson (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag samt: 

Utctragsbestyrkand.e 
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"'., l*-J Tingsryds ? · kommun 
Kommunfullmäktige 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 122 forts. Dm 2014/119 041 

1. A vdehringen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdehringen. 

2. Enheten för funktionshinder skall istället heta Enheten för 
:funktionsnedsättning. 

Barbro Svensson (S) tilläggsyrkar att förändringar i bolagsstyrelser 
genomförs vid ordinarie bolagsstämmor 2019. 

22 (55) 

Leon Jensen (SD) tilläggsyrkar att organisationsförändringar träder i kraft 
efter valet 2018. 

Lennart Fohlin (C) tilläggsyrkar att en ny organisation sätts igång 1 januari 
2017 eller när arvodesutredningen är klar. 

Besluts gång 

Ordförande lägger ihop Magnus Carlbergs (S) yrkande med Barbro 
Svenssons (S) yrkande och kallar det för majoritetens förslag. 

Ordförande ställer majoritetens förslag mot Lennart Fohlins (C) yrkande mot 
Göran Mårds (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
majoritetens förslag (huvudyrkande). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Lennart F ohlins (C) 
tilläggsyrkande till förmån för majoritetens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till majoritetens förslag. 
Nej-röst för bifall till Lennart Fohlins (C) tilläggsyrkande. 

Med 23 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunchefen 

ilcl/1 7 
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4.2 Politisk verksamhet 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Utredningen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2015-10-12 §239 och 2015-11-16 §257 beslutat om genom.lys-

. ning av kommunens verksamhet inklusive den politiska organisationen. Beslutet mne
fattar även en genomlysning av den kommunala tjänstemannaorganisationen. Utifrån 
vilken politisk organisation som kommunfullmäktige vill ha så bör man anpassa tjäns
temannaorganisationen därefter. 

Uppdraget motsvarar utredningsuppdrag 4 .2 Politisk verksamhet i Hållbar ekonomi. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att minska kostnaden till riksge
nomsnittet for kommunstorleken. Uppdraget bör innefatta genomförda förändringar 
inför mandatperioden 2015-2018 samt planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i 
samband med beslut om budget 2017. . 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: An
passa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
EY (tidigare Ernst & Y oung) fick av kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en ge
nomlysning av kommunens verksamhet inklusive den politiska verksamheten. BY har 
haft workshops vid två tillfällen för politikerna. Inbjudna var presidium i KF, KS, 
nämnderna, ordförande och vice ordförande i kommunens bolag samt gruppledare som 
inte finns representerade i KS. Därutöver så har man haft intervjuer med KF och KS 
presidium samt med centrala chefsgruppen (CCG). 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten 
(plats 221 i landet år 2013, näst högst i länet). Redovisad kostnad för Tingsryd år 
2013 uppgår till 934 kr per invånare. Motsvarande medelsiffra för kommunstorleken 10 
000-14 999 invånare var 838 kr per invånare (ovägt medel). 

I Tingsryds kommun bor det 1/1201612 260 personer, befolkningsförändringen har 
varit stor s.edan kommunsammanslagningen å! 1971. Dock har en stabilisering skett 
under de senaste åren. · 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 
14 711 14 782 14452 14402 14434 13484 12 892 12356 12198 12260 
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Det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera den politiska organisationen samt 
tjänstemannaorganisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination mot en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. 

Tingsryds kommun är en landsbygdskommun med flera tätorter. 

Motiv för att förändra den politiska och tjänstemannaorganis~tionen är bland annat 
• Förnya den kommunala demokratin 
• Skapa en kostnadseffektiv politisk- och tjänsteorganisation. 
e Stärka kommunfullmäktiges makt och inflytande 
e Helhetssyn och koncernperspektiv 
• Få bort stuprörs- och sektorspänkande 
• Få bättre styrning och ledning 
• Tydligare medborgarfokus i politikerrollen 

Informationsteknologin, datautvecklingen och kommunikationstekniken utvecklas allt 
snabbare och det är en stor utmaning att hänga med i utvecklingen. Samtidigt ger den 
oanade möjligheter. 

Det har blivit och kommer sannolikt att fortsätta att bli mer statlig styrning utan att sta
ten ger resurstillskott. Det kommunala uppdraget för politiker och tjänstemän har genom 
åren blivit allt mer omfattande. 

Utifrån en översiktlig ekonomisk bedömning av förslag om ny politisk organisation i 
EY:s rapport äts kostnadsbesparingarna upp av förslaget om att införa ett oppositionsråd 
på50 %. 

Konsekvensanalys 

N.lEDBORGARE 
Behov av tydliga arenor för bl.a. medborgardialog krävs 

SAiv.lHÄLLE 
Utveckling av den politiska och tjänstemannaorganisationen har en indirekt men positiv 
och viktig verkan på samhället. 

EKONOMI 
Ingen ekonomisk besparing 

J\IBDARBETARE 
Utveckling är positivt och utmanande men skapar också en viss oro som initialt kan vara 
resurskrävande. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 
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1. Inledning 

1.1. Uppdrag och frågeställningar 

EY har på uppdrag av Tingsryds kommun gjort en genomlysning av den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen. Bakgrunden till uppdraget är att Tingsryds 
kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten. 
Befolkningsförändringen har varit stor sedan kommunsammanslagningen år 1971, dock har 
en stabilisering skett under de senaste åren. Tingsryds kommun har i stort sett samma 
politiska organisation och tjänstemannaorganisation som vid kommunsammanslagningen. 
En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en ökad komplexitet och utökade 
ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på Tingsryds kommun än tidigare. 

Enligt anbudsförfrågan ska en utredning göras av hur en kommun med Tingsryds 
förutsättningar organiserar sig på bästa sätt. Utredningen ska omfatta: 

1. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på politisk nivå. 
2. Optimal politisk representation. 
3. Att beakta politisk demokratisk spridning. 
4. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på tjänstemansnivå. 
5. Optimal bemanning på tjänstemannanivå. 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation. Det ses som viktigt att skapa helhetssyn och att 
vitalisera den politiska organisationen samt tjänstemannaorgånisationen. Vidare betonas 
vikten av att göra kommunfullmäktige starkare och visa att den reella makten ligger hos 
kommunfullmäktige. 

1.2. Genomförande 

Vi har tagit del av styrdokument och tidigare utredningar. Intervjuer har genomförts med 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, kommunchef och centrala 
ledningsgruppen. Vi har också haft workshops med KF presidium, KS presidium, presidier i 
de kommunala bolagen, presidier för socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt 
samhällsbyggnadsnämnd, ordförande jävsnämnden samt gruppledare för samtliga politiska 
partier i fullmäktige. 

1.3. Disposition 

I kapitel 2 diskuteras kommunfullmäktiges roll och förslag lämnas på insatser som kan stärka 
fullmäktige. 

I kapitel 3 beskrivs två varianter av ny politisk organisation, dels en alternativ politisk 
organisation utan facknämnder, dels en politisk organisation med få nämnder. 

I kapitel 4 beskrivs olika modeller för ny tjänstemannaorganisation. 

kapitel 5 lämnas förslag på ny politisk organisation med tillhörande 
tjänstemannaorganisation. 

2 
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2. Kommunfullmäktiges roll 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att det ses som viktigt att göra kommunfullmäktige 
starkare och att visa att den reella makten ligger hos kommunfullmäktige. Vidare ska 
demokratisk spridning och politiskt representativitet beaktas. 

2.1. Antal ledamöter 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som ful!mäktige ska ha 1. Antalet ska 
bestämmas till ett udda tal och till minst 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare 
eller därunder, 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 
och 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare. Detta 
gäller efter en ändring i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2014. 

I utredningen Vital kommunal demokrati 2 som låg till grund för lagförändringen3, redovisas 
risker och fördelar med att minska fullmäktiges storlek: 

Risker . Fördelar 
Det kan [eda ti!I försämrad representativitet Det skulle underlätta för de, företrädesvis 
på grund av att antalet ledamöter minskar. mindre, kommuner där partierna har svårt att 

fylla sina listor och fullmäktige[edamöter 
hoppar av sina uppdrag. 

Det blir i princip persongemenskap mellan Ett minskat fullmäktige kan innebära att fler 
styrelse och fu!Imäktige om man minskar ledamöter ges utrymme att vara aktiva it.ex. 
antalet ledamöter i fullmäktige aHtför debatter, vilket också skulle kunna bidra til[ 
mycket. en viss vitalisering av fu!lmäktir1e. 
De förtroendevaldas kontaktyta med Med ett mindre fullmäktige kan den enskilde 
medborgarna minskar i takt med antalet, ledamoten bli mer känd i kommunen och 
eftersom det he[t enkelt blir färre politiker uppdraget bli tydligare för medborgarna. 
som kan ha sådana kontakter. 

Vad gäller representativitet innebär en minskning av fullmäktige att möjligheterna att få 
mandat i fullmäktige påverkas. Enligt utredningens teoretiska beräkningar krävs det troligen 
cirka 2,2 procent av rösterna för att få ett mandat i ett kommunfullmäktige med 31 ledamöter. 
Sammantaget ansåg utredningen att det kan finnas vissa risker med att minska 
fullmäktigeförsam!ingar men att fördelarna överväger. 

l Tingsryds kommun är antalet ordinarie ledamöter 41. Antalet röstberättigade invånare 
uppgick vid valet 2014 till 9466 personer, vilket innebär att antalet ledamöter skulle kunna 
minskas till 31. Utifrån vad som framkom vid intervjuer finns det inget stöd för att minska 
antalet ledamöter. Det ses som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att inte försämra 
representativiteten. Av de åtta partierna i fullmäktige är det tre partier som endast har ett 
mandat och ett parti som har två mandat. 

1 Kommunallalgen, 5 kap, 1 § 
2 SOU 2012:30: Vital kommunal demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 
3 Regeringens proposition 2013/14:5: Vital kommunal demokrati. 

~--./rifoP/ 
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2.2. Arbetssätt och metoder 

1 ett antal utredningar och sammanhang har det framförts att fullmäktiges ställning behöver 
stärkas. I utredningen Vital kommunal demokrati konstateras att orsaken till att fullmäktige 
uppfattas som svagt i första hand kan hänföras till arbetssätt och metoder. Formellt sett har 
fullmäktige en stark ställning och kan vara en aktiv uppdragsgivare och en aktiv part i 
styrningen, genom att lämna tydliga uppdrag för beredningen av ett ärende, ställa krav på att 
bli involverat under beredningsprocessen samt att utifrån fattade beslut begära att få 
återrapportering. Fullmäktige kan dessutom själv bereda frågor av långsiktig och strategisk 
karaktär. Fullmäktigeförsamlingar tar dock enligt utredningen inte alltid vara på dessa 
möjligheter.4 

2.2.1. Ful/mäktiges presidium 

Utredningen Vital kommunal demokrati såg starka skäl till att stärka fullmäktigepresidiets rol!, 
vilket ledde fram till att kommunallagen ändrades från den 1 januari 2014. Det framgår 
numera av 5 kap. 6 § KL att fullmäktiges ordförande och en eller flera vice ordförande 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Det innebär att presidiet är ett kommunalrättsligt 
organ som i sin egenskap av presidium kan ges särskilda uppgifter. I 5 kap. 64 § KL 
fastställs att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om fullmäktigepresidiets 
arbetsuppgifter. 

Enligt utredningen Vital kommunal demokrati kan fullmäktige vitaliseras genom att ge 
fullmäktiges presidium en mer aktiv roll när det gäller planeringen av fullmäktigearbetet och 
kontakterna med styrelsen. Fullmäktige kan tidigt få information i ärenden liksom bättre 
möjligheter att styra det fortsatta beredningsarbetet. Utredningen menar att ett vitalt 
fullmäktige också inkluderar partigruppernas sätt att arbeta eftersom det är i dessa grupper 
som besluten diskuteras och debattkulturen sätts. En aktiv dialog mellan fullmäktiges 
presidium och partiernas gruppledare föreslås som en metod för att fullmäktige ska kunna 
utveckla sin roll som initiativtagare och som forum för strategiska diskussioner. 

Det är respektive kommun som genom sin arbetsordning beslutar i vilken utsträckning 
presidiet ska ha en. roll i t.ex. den strategiska planeringen och kontakterna med styrelsen och 
de politiska partiernas gruppledare. 1 arbetsordningen för fullmäktige i Tingsryds kommun 
fastställs att fullmäktiges presidium kan inbjuda gästföreläsare till kommunfullmäktige. 
Fullmäktiges presidium kan vidare besluta att allmän kommunalpolitisk debatt ska hållas vid 
fullmäktiges sammanträde, och bestämmer då formerna för debatten. Fullmäktiges presidium 
bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning och bereder revisorernas budget. 

Det finns således utrymme för att i arbetsordningen ytterligare _utveckla presidiets roll. 

!' 
I 

Fullmäktige kan stärkas genom att: 1 
tilldela presidiet en mer aktiv roll i planeringen av fullmäktiges arbete !: 
ge presidiet i uppdrag att styra: uppdragsformulering när ärenden ska beredas, !: 
involvering av fullmäktige under beredningsprocessen samt krav på återrapportering I 
utifrån fattat beslut ! I 

initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges presidium och partiernas .
1 
.. 

gruppledare. ·. 
I 

utveckla fullmäktiges presidiums kontakter med kommunstyrelsen j I 
._-_ -__:-_~---=-.:--======= . • •' • . •, • .,•.,~ '"• ,'."• • •• .' •' ',"' ' ," •., ' ' '• ',~" •'•/, .-, • • ,• ', . , ''~,"'I'.' • ' • -~. J 

4 SOU 2012:30: Vital kommunal·demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 

4 
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2.2.2. Fullmäktigeberedningar 

SKL skiljer i skriften ''Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" på fullmäktige som en aktiv 
uppdragsgivare öch fullmäktige som en aktiv part i styrning: 

Aktiv. uppdragsgivare Aktiv part i styrning 
FuHmäktige bereder inte själv några frågor. Fullmä_ktige bereder själv frågor av 

långsiktig och strategisk karaktär i 
permanenta eller tillfälliga beredningar. 

Fullmäktige lämnar tydliga uppdrag för De folkvalda blir involverade i flera steg än 
beredningen av ett ärende, ställer krav på själva beslutsfattandet: att ta initiativ, 
att bli involverat under berednings- formulera problemen, bereda ärendet, skapa 
processen och på att utifrån fattade beslut förslag samt följa upp hur beslutet 
få återredovisning från nämnder och genomförs. 
styrelse. 

Under de senaste mandatperioderna har allt fler kommuner inrättat fullmäktigeberedningar 
med syfte att ·vitalisera fullmäktige och uppdraget som förtroendevald. I fullmäktiges 
arbetsordning fastställer fullmäktige vad som ska gälla för beredningarnas uppdrag. Valbar 
är den som vid tidpunkten uppfyller de krav som ställs i 4 kap. 3 § KL. Det är alltså möjligt att 
till fullmäktigeberedningar välja personer som inte redan är förtroendevalda. 

Enligt 5 kap. 26-28 §§ KL ska ett ärende ha beretts innan det avgörs av fullmäktige, antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktlgeberedning. Om 
ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 
fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en ful\mäktigeberedning har gjort det. En fullmäktigeberedning kan till 
skillnad från en nämnd endast ha beredningsuppgifter. 

_Siverbo et al (2009) har genomfört fallstudier i tre kommuner (Götene, Kungälv och Lerum) 
som har infört permanenta fullmäktigeberedningar5• Två år efter införandet konstateras bl.a. 
att det tar tid att nå de övergripande målsättningarna och att finna rollfördelningen mellan 
strategisk nivå och genomförandenivå. Vidare noteras oro · och oklarheter kring 
beredningarnas arbetsuppgifter och arbetsformer och emellanåt också kring de förslag som 
de kommer fram till. Fullmäktige har i de tre studerade kommunerna stärkts på så vis att det 
har blivit mer debatt, intressantare sammanträden, ökad status och mer reellt inflytande. 
Detta trots att beredningarnas potential till att understödja diskussion och debatt i fullmäktige 
vid studiens genomförande ännu inte hade kommit till sin rätt. Författarna betonar 
möjligheterna för beredningarna att initiera och bereda ärenden utan att vara styrda av 
förvaltningen. Det politiska inflytandet kan därmed öka, förutsatt att fullmäktige styr över 
kommunstyrelsen så att strategiska dokument förverkligas. 

Utredningen av en kommunallag för framtiden konstaterar att det finns risk för att 
rollfördelningen mellan beredningar och styrelse kan bli oklar och att det finns risk för att 
styrelsen utövar ett större inflytande än vad det från början var tänkt6• 

5 Siverbo, S et al (2009): Moderna politiska organisationer Il. KFi-rapport nr 101. 
6 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap i 1: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden 

5 
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SKL listar några framgångsfaktorer för fullmäktigeberedningar7: 

!l- Se till att beredningarna har tydliga uppdrag 
~ Klargör relationen mellan fullmäktigeberedningens och styrelsens beredningsuppdrag 
e- Kommwnlcera vad uppdraget som beredningsledamot innebär 
il> Säkerställ att beredningarna har tillgång till både process- och expertkompetens 
P> Involvera fullmäktigegrupperna under beredningsarbetet 
i,.,- Lyft in frågorna i förrn av vägvals- eller allmänpolitiska debatter i fullmäktige 
t» Pröva möjligheten att nominera och väija tntresserade medborgare som ledamöter 

Våra erfarenheter från kommuner i vilka vi ufvärderqt den politiska organisationen och 
kommuner där vi är sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer är att det tar tid innan 
arbetet i fasta fuflmäktigeberedningar kommer igång. Oklarheter kring tjänstemannastödet är 
vanligt förekommande. Beredningsledamöter kan uppleva att tJänstemän prioriterar 
kommunstyrelsen och inte är intresserade av de långsiktiga frågorna Om en kommun vill 
sätta fokus på strategiska frågor behövs det tjänstemän som arbetar med detta. Vidare 
behöver beredningarna administrativt stöd. Att införa beredningar kräver med andra ord 
ökade och förändrade insatser från tjänstemannaorganisationens sida. 

SKL beskriver att uppdraget som förtroendevald förändras till att mer inriktas på att utforska, 
ställa frågor och att omvärldsbevaka. Dessa förändringar kan upplevas som både 
frustrerande och vitaliserande8. Tanken med fullmäktigeberednirigar är att det ska vara 
politiska beredningar. Det är alltså i första hand politikerna som ska ägna sig åt 
omvärldsanalys och medborgardialoger och därigenom få underlag till visioner och 
långsiktiga mål och inriktningar. Tjänstemän kan bistå med att ta fram underlag utifrån vilka 
politiska mål kan formuleras, men de ska inte producera färdiga ärendelistor och 
beslutsunderlag. Att införa fullmäktigeberedningar innebär således en ny politikerroll med 
mer självständigt arbete. 

På uppdrag av SKL genomfördes 2009 en studie om kommuner som avskaffar sina 
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott9• En slutsats som drog.s 
är att reformerna har inneburit förändrade krav på de förtroendevalda och att allt mer tid 
krävs. Detta hänförs dels till utökade aktiviteter i samband med medborgardialoger, dels till 
att de förtroendevalda i betydligt högre grad än tidigare är involverade i de inledantje stegen 
av en beslutsprocess (problemformulering, utredning, förslag till beslut). 

Fördelar med beredningar är att det ger möjlighet till fokuserat och aktivt arbete över 
partigränserna med strategiska frågor som initierats av fullmäktige. Ett alternativ till att inrätta 
fasta beredningar är att i fuHmäk.tiges arbetsordning införa möjligheten att tillsätta tillfälliga 
beredningar. Sådana kan under begränsad tid arbeta med frågor som exempelvis 
översiktsplan eller framtida skolorganisation. Det är ett sätt att skapa bred delaktighet och 
förankring inom områden där det är angeläget att komma fram tm gemensamma 
inriktningsbeslut. 

7 SKL: Fulfmäktigeberedningar. Seminariedokumentation 9 december 2014. 
8 SKL (2013): Fullmäktigeberedningar. lnspjrafionsskrift för förtroendevalda . 
.s Karlsson, D, Rommel, 0 & Svensson, J (2009): Alternativa politiska organisationer. En studie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskotl 
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2.3. Fullmäktige och revisonen 

I SKL:s skrift "Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" utgör fullmäktiges ansvarsprövning 
ett av åtta exempel på hur fullmäktige kan vitaliseras. l en genomtänkt process för den årliga 
ansvårsprövningen sker en kontinuerlig dialog mellan fullmäktiges presidium och revisionen. 
Fullmäktiges ordförande ska se till att beslut i frågan om ansvarsfrihet är motiverat och att 
ärendet därmed kan behandlas, vilket kräver en ·löpande insyn i revisionens arbete. Det finns 
exempel på kommuner där hela fullmäktige har involverats i revisorernas risk- och 
väsentlighetsanalys. Även om revisorerna självständigt bestämmer vad de vill granska kan 
värdefulla inspel till revisionsplanen komma från fullmäktigeledamöterna. Det är även ett sätt 
att öka fullmäktlgeledamöternas intresse för och kunskap om revisorernas arbete. 

2.4. Kommunfullmäktiges roll - våra förslag 

Utövar ovanstående kan tilläggas att kommunfullmäktige kan utveckla sin ägarstyrning över 
kommunens bolag. Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning genom bolagsordning och 
ägardirektiv, genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för bolagen, genom att utse 
stämmoombud och utfärda instruktioner till ombuden inför bolagsstämman samt genom att ta 
ställning i frågor som är av principiell betydelse. Kommunfullmäktige kan i företagspolicyn 
tydliggöra sin ägarro!!, tex. avseende vilken ägardialog som ska ske. Kommunfullmäktiges 
presidiums roll i detta avseende kan specificeras i fuHmäktiges arbetsordning. 

i-----. • •······a·· ,.,_ ... ,.,.·a::,c_. . - •-·,.··;•"C; .. ,., ,,·--"'·"·:,ST,fS~.0',o,·,·, .. --:-:-,--,--,-- ·-·-,,, _ _., 

1 I Vi föreslår: ! I 
1

111 
• Behåll 41 ledamöter i fullmäktige 111 

_ e Stärk presidiets uppdrag i fullmäktiges arbetsordning 11 

1 ! .., Initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges i I 
! ! presidium och partiernas gruppledare ,

1
:. :
1
, 

j j e Gör fullmäktige till en aktiv uppdragsgivare under ledning av 
i i presidet I i 
: ( ., Revidera företagspolicyn så att fullmäktiges ägarroll stärks ! I 
i i ., Överväg att möjliggöra tillfäUiga fullmäktigeberedningar \ 
!i ., Utveckla dialogen mellan fuHmäktige och revisionen 1_ ;__'.:::.:-~_-_-::-:_--.:.:.:_-_:_-__::--::-=-=-=-=-==================-c:=======:=::===:~ 
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3. Politisk organisation 

3.1. Bakgrund 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera 
den politiska organisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. Kommunen behöver organisera sig på ett sätt som gör det 
möjligt att möta utmaningar som megatrenderna globalisering, individualisering ·och 
informationsteknologisk utveckling för med sig. Vidare måste organisationen vara rustad att 
hantera ökade förväntningar från medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med 
krympande resurser. Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk 
styrning. 

3.2. Kostnader för den politiska verksamheten 

Av slutrapporten "Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" framgår att 
kostnaderna för den politiska verksamheten är förhållandevis höga och bör kunna anpassas 
till riksgenomsnittet. I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende nettokostnader för den 
politiska verksamheten 2014, hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

Kr/invånare Samtliga Kronobergs Kommuner Tingsryds Tingsryds 
2014 kommuner län med 10000- kommun kommun, 

14999 ranking av 290 
invånare kommuner 

Nettokostnad nämnd-
och styrelseverksamhet 426 400 488 472 208 

Nettokostnad stöd till 
politiska partier 47 47 39 39 133 
Nettokostnad övrig 
politisk verksamhet 281 292 278 328 208 

Nettokostnad revision 
54 54 56 57 182 

Total nettokostnad 
politisk verksamhet 808 792 862 896 210 

Som framgår av tabellen ovan är kostnaderna högre än riksgenomsnittet vad gäller nämnd~ 
och styrelseverksamhet, övrig politisk verksamhet och revision, men däremot inte gäilande 
stöd till politiska partier. 

övrig po.Jitisk verksamhet innebär administration som är direkt knuten till kommunens 
politiska ledningsfunktion som sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten 
etc. knutna till den politiska ledningen, personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot 
kommunens politiker som politiska sekreterar~, nämndsekreterare eller dylikt. Även allmänna 
val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet 
ingår här. 

8 
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3.3. Obligatoriska nämnder samt revision 

Kommunfullmäktige har stor frihet att besluta om vilka nämnder som ska finnas och 
uppgiftsfördelningen dem emellan. Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige 
till det antal som fullmäktige bestämmer (KL 6 kap. 9 §). Dock finns det vissa obligatoriska 
insl?g i den politiska organisationen vilka redovisas nedan. 

3.3.1. Kommunstyrelse 

Nuläge: 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Arbetsutskott: 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Personalutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Kultur- och fritidsutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: Kommunfullmäktige ska enligt 3 kap. 2 § kommunallagen tillsätta en 
kommunstyrelse. I styrelsen får enligt 6 kap. 9 § kommunallagen antalet 
ledamöter inte vara mindre än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som 
antalet ledamöter. 

Förslag gällande kommunstyrelsen redovisas i kapitel 3.5. och 3.6: nedan. 

3.3.2. Va/nämnd 

Nuläge: 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Reglering: Det ska enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) i varje kommun finnas en 
val nämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3.3.3. Krfs/edningsnämnd 

Nuläge: Kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare är valda som 
ledamöter i kommunens krisledningsnämnd. 

Reglering: Det ska enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser. Uppgiften kan läggas på kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3.3.4. Revision 

Nuläge: 6 revisorer. 

Reglering: Minst fem revisorer ska väljas i enlighet med kommunallagen 9 kap. 2 §. Det 
finns ingen möjltghet att välja ersättare. 

Förslag: överväg att inför nästa mandatperiod minska antalet revisorer till 5. 

9 
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3.3.5. Överförmyndare/överförmyndarnämnd 

Nuläge: En överförmyndare och en ersättare. 

Reglering: Det ska enligt 19 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken i varje kommun finnas 
överförmyndare alternativt överförmyndarnämnd. Det är möjligt för två eller fler 
kommuner att välja en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunens val av 
antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller för hela 
mandatperioden. Det är inte möjligt att lägga överförmyndaren/-nämnden under 
eller tillsammans med någon annan nämnd i kommunen. 

Tingsryds kommun kan inför nästa mandatperiod välja mellan att ha kvar överförmyndaren, 
att inrätta en överförmyndarnämnd eller att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med 
andra kommuner. 

Regeringen uttalade år 200810 att en överförmyndarnämnd är att föredra framför en enskild 
överförmyndare. Anledningen till detta är att en kontinuerlig sakkunskap lättare kan 
upprätthållas med en sådan organisationsform, eftersom förtroendevalda med skilda 
erfarenheter då kan engageras för överförmyndaruppgifterna. Sköts uppgifterna av en enda 
person, en överförmyndare, riskeras kompetensförluster när majoritetsförhållandena i 
kommunen ändras vid val och leder till byte på posten. Enligt propositionen finns det mycket 
som talar för att överförmyndarnämnd bör göras obligatorisk som organisationsform. 
Eftersom regeringen inte hade något fullständigt underlag för ett ställningstagande i frågan 
lämnades emellertid inte något förslag, utan regeringen avsåg' att återkomma i frågan. 

Faktorer som rättssäkerhet och sårbarhet talar för att inrätta en nämnd. Uppdraget som 
ledamot i en nämnd blir avsevärt mindre operativt jämfört med det nuvarande politiska 
uppdraget som överförmyndare. Det finns goda erfarenheter av att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd, exempelvis från Ystads och Sjöbos kommuner. 

Förslag: Undersök om det hos närliggande kommuner finns intresse av att inrätta en 
gemensam överförmyndarnämnd. Om så inte är faHet överväg att inrätta en 
egen överförmyndarnämnd inför nästa mandatperiod med 3 ledamöter och 3 
ersättare. 

3.3.6. Myndighetsnämnd 

Nuläge: Jävsnämnd med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: En nämnd får enligt kommunallagen 3 kap. 5 § inte bestämma om rättigheter 
eller skyldigheter för kommunen eller landstinget där nämnden företräder 
kommunen e!ler landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva tillsyn över 
sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 

Exempel på funktioner som måste ligga på två o!ika nämnder 11: 
• En nämnd kan inte i egenskap av fastighetsägare ansöka om bygglov och 

därefter besluta om bygglovet. 
o En nämnd som utövar tillsyn över miljöfarlig verksamhet kan inte också ha 

ansvaret för ett reningsverk eller en avfallsbehandlingsanläggning. 
e Den nämnd som sköter fastighetsförvaltningen kan inte ansvara för 

brandtillsynen. 

10 Prop. 2007/08:150, Förmynderskapsrättsliga frågor, s. 57. 
11 Dalman et al (2011 ): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, sid.202. 
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nuläget ansvarar jävsnämnden för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning 
gentemot kommunens egna verksamheter och objekt, medan samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för. övrig myndighetsutövning. Den myndighetsutövning som huvudsakligen är 
aktuef! för jävsnämnden finns reglerad i följande lagstiftning: miljöbalken, livsmede!slagen, 
lag om energideklaration av byggnader, plan- och bygglagen samt föreskrifter om enkelt 
avhjälpta hinder,· hissar och ventilation. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg utgör myndighet för räddningstjänsten och sotningsverksamheten. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har under 2015 granskat jävsnämnden. Av rapporten 
framgår bl.a. att jävsnämnden sammanträder cirka 11 gånger per år och i genomsnitt 
hanterar 5 myndighetsärenden per sammanträde. Vidare framgår att det inte alltid är 
självklart för tjänstemännen vilka ärenden som ska hanteras av jävsnämnden. Revisorerna 
lämnar en de! rekommendationer angående oberoendeaspekten och ärendehanteringen, 
bl.a. att jävsnämnden behöver anta en intern kontrollplan och bilda eget arkiv. 

De alternativ som står till buds är att antingen behålla jävsnämnden eller att inrätta en bygg
och miljönämnd som ansvarar för myndighetsutövning gentemot både kommunens och 
externa parters verksamheter och objekt. Nackdelar med en jävsnämnd är att det p.g.a. av få 
ärenden tar tid att bygga upp kompetens och erfarenhet i nämnden. Vidare behöver två 
nämnder parallellt utbildas i och hantera ärenden utifrån samma lagstiftningar. Med en 
nämnd som hanterar all myndighetsutövning underlättas sorteringen av ärenden och 
administrationen kring nämnden. 

Utredningen om en kommuna[[ag för framtiden konstaterar i första delbetänkande 12 att även 
om inrättandet av en jävsnämnd inte strider mot lagen så innebär det att beslutanderätten 
läggs på ett mindre antal individer vilket kan leda tilf negativa konsekvenser. Det kan enligt 
utredningen ifrågasättas om jävsnämnder har förutsättningar att knyta till sig tillräcklig 
kompetens och om de kan upprätthålla kraven på likställighet. 

Förslag: Aweckla jävsnämnden och inrätta en myndighetsnämnd (bygg- och 
miljönämnd) med 5 ledamöter och 5 ersättare. 

3.4. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag och stiftelser: 
" Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB, moderbolag) 
o Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) 
• Tingsryds Energi AB (TEAB) 
• Tingsrydsbostäder AB 
• Stiftelsen Kommunhus 
" Tingsryds Industristiftelse 

l nuläget har varje styrelse 5 ledamöter och 5 ersättare. KF beslutade 29 februari 2016 att 
fr.o.m. 2018 ska det vara personunion mellan TIKAB och KSAU samt att några ersättare ej 
s~a väljas. 

12 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en l<omm unallag för framtiden. 
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3.5. Alternativ politisk organisation 

Med alternativ politisk organisation avses att driftsnämnderna avskaffas och ersätts med 
styrelseutskott och fullmäktigeberedningar. 13 Förutom kommunstyrelsen finns endast 
obligatoriska nämnder och en myndighetsnämnd. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun~ I I Revision TIKAB I fullmäktige 
I 

I I I 

I lUFAB I I 1EAB I 'Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I I 

Överförmyndar- Kommun- Valnämnd Bygg-och 

nämnd styrelse miljönämnd 

3.5.1. Styrelseutskott 

En nämnd ska i enlighet med kommunallagen 6 kap. 22 § välja utskott bland ledamöterna 
och ersättarna i nämnden. Utskott kan få till uppgift att bereda nämndens ärenden och 
nämnden kan delegera beslutsrätt tlll utskott. Det är dock enligt kommunallagen 6 kap. 34 § 
inte möjligt att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott. Exempelvis får inte 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet e[ler annars av 
större vikt delegeras till ett utskott. Detta för att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett sätt 
som kan rubba nämndens övergripande ansvar för verksamheten 14• Det innebär att vissa 
ärenden måste tas i kommunstyrelsen i sin helhet och att samtliga ledamöter har 
revisionsansvar för all verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för inklusive det som 
huvudsakligen hanteras i utskott. 

Förslag: Utöka kommunstyrelsen till 15 ledamöter och 15 ersättare 
eftersom utskotten endast kan väljas bland ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen 

13 Karlsson, D, Rommel, 0 & Svensson, J (2009): Alternativa politiska organisationer. En studie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. 
14 14 Dalmanet al (2011): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, . 
sid.447. 
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Vilka utskott som behövs beror på vilken arbetsfördelning kommunstyrelsen vill göra och 
delvis också på vilka frågor eller verksamhetsområden som kommunstyrelsen vill sätta fokus 
på. Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra 
erfarenheter från andra kommuner lämnar vi följande förslag: 

Arbetsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomi, organisation, personal, strategisk 
utveckling samt övriga kommunstyrelseärenden som inte bereds av annat utskott. 

Socialt utskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Det sociala utskottet bereder och beslutar om ärenden inom socialtjänsten vad avser individ
och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Barn- och utbildningsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Barn- och utbildningsutskottet bereder och beslutar om ärenden enligt skollagen vad avser 
förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, bibliotek och fritidsgårdar. 

PlanM och näringslivsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Plan- och näringslivsutskottet bereder ärenden kring fysisk planering och infrastruktur såsom 
plan- och etableringsfrågor och markförvärv samt näringslivsfrågor. 

KulturM och fritidsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare 

Kultur- oc;;h fritidsutskottet bereder och beslutar i ärenden kring kommunens insatser för att 
· främja allmänkultur och fritidsverksamhet. 

I nuläget finns det ett personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Förslag: överför personalutskottets uppgifter till KSAU. 

Det finns exempel på kommuner som har personunion mellan byggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/planutskottet för att tillföra kompetens inom frågorna till 
kommunstyrelsen samt få en samsyn på frågorna. Dock kan frågor om jäv aktualiseras. 

Förslag: överväg personunion mellan bygg- och miljönämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/plan- och näringslivsutskottet, 
dock med beaktande av eventuell jävsproblematik. 
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3,5.2. Konsekvenser 

Utredningen om en kommunallag för framtiden har utvärderat den fria kommunala 
nämndsorganisationen som infördes 199115. Det konstateras att de flesta kommuner 
fortfarande har fortfarande en traditionell organisation med nämnder som ansvarar för olika 
sakområden. Ett trettiotal kommuner har under senare år helt eller delvis avvecklat sin 
nämndsorganisation och inrättat fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, utifrån b!.a. 
följande motiv: 

• Ökad helhetssyn på verksamheten 
• Stordriftsfördelar genom gemensam administration 
• Närmare relation mellan förtroendevalda och tjänstemän 
• Stärka fullmäktige och förändra politikerrollen 
• Förtroendevalda ägnar sig åt strategiska frågor och inte detaljfrågor 
• Minskat antal förtroendeuppdrag är ett sätt att hantera svårigheter med rekrytering till 

kommunala förtroendeuppdrag. 

Sammanfattningsvis redovisas i Utredningen om en kommunallag för framtiden följande 
risker och fördelar med en alternativ politisk organisation, innefattande styrelseutskott och 
fu Ilmäktigeberedningar: 

Risker Fördelar . 

Antalet förtroendevalda minskar vilket riskerar Demokratin kan stärkas genom att fokus flyttas 
att leda till mindre kontakt med medborgarna från nämnderna ti[J fullmäktige. 
samt ökad risk för jävssituationer. 
Den politiska rollen förändras till att bli mer Den politiska debatten blir mer livaktig och de 
övergripande och strategisk, vilket ställer andra förtroendevalda ges mer tid att ägna sig åt 
krav på politikerna. strategiska och långsiktiga frågeställningar. 
Styrelsen kan inte längre utöva sin uppsiktsp!ikt Styrelsen stärks i sin verkställande ron. 
om i stort sett al( verksamhet samlas under 
styrelsen. 
Den löpande kontrollen av verksamheten blir Samordningen meHan olika verksamheter ökar 
mindre omfattande. förvaltningens effektivitet. 

Kraven ökar på de förtroendevalda. Det kan Sektorsintressen och revirbevakande avtar till 
vara svårt att upprätthå!!a kompetensen hos förmåi:i för en ökad helhetssyn på den 
ledamöterna när ett stort antal olika områden kommunala verksamheten. 
ska hanteras. 

3.5.3. Kommunalråd och oppositionsråd 

Nuläge: Ett heltidsarvoderat kommunalråd. 

Förslag: Inrätta oppositionsråd på 50 procent. 

För att ge oppositionen bättre möjligheter att delta i det strategiska politiska arbetet föreslås 
att ett oppositionsråd inrättas på 50 procent. Oppositionsrådet kan tillsammans med 
kommunalrådet även representera kommunen i olika sammanhang. 

15 SOU 2015:53: Privata utförare- kontroll och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen". Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden. 
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3.6. Politisk organisation med få nämnder 

En politisk organisation med få nämnder innebär att några facknämnder utöver de 
obligatoriska finns kvar. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun-
Revision TfKAB fullmäktige 

I 
f I I 

I TUFAB 1EAB 
,, 

Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I I I l 

Social- Överför- Kommun- Barn-och 
Bygg-och 

myndar- utbildnings- Valnämnd nämnd styrelse miljönämnd 
nämnd nämnd 

Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra erfarenheter 
från andra kommuner lämnar vi följande förslag: 

Kommunstyrelse: 

Socialnämnd: 

13 ledamöter och 13 ersättare 
Arbetsutskott (5 + 3) 
Kultur- och fritidsutskott (3 + 3) 
Plan- och näringslivsutskott (5 + 3) 

7 ledamöter och 7 ersättare 
Individutskott (3 + 3) 

Barn- och utbildningsnämnd: 7 ledamöter och 7 ersättare 

5 ledamöter och 5 ersättare 

3 ledamöter och 3 ersättare 

Bygg- och miljönämnd 

överförmyndarnämnd 

Valnämnd 

Revision 

Förslag: 

Ev. gemensam nämnd med andra kommuner 

5 ledamöter och 5 ersättare 

5 revisorer 

Ordföranden i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd väljs 
in i kommunstyrelsen för att få bättre samordning och helhetssyn. 
Vad gäller bygg- och miljönämndens ordförande behöver 
eventuell jävsproblematik beaktas om denne ska väljas till 
kommunstyrelsen. 

15 
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3.7. Jämförelse mellan olika förslag 

I tabellen nedan jämförs antalet ledamöter och ersättare i styrelse, nämnder, utskott och 
revision i nuläget samt utifrån förslagen alternativ politisk organisation och politisk 
organisation med få nämnder. 

Nuläge Alternativ politisk Politisk organisation 
organisation med få nämnder 

Ord Ers Ord Ers Ord Ers 
Kommunfullmäktige 41 26 41 26 41 26 
Kommunstyrelsen 13 13 15 15 13 13 
-arbetsutskott 5 5 5 3 5 3 
-personalutskott 3 3 

-kultur- ocb fritidsutskott 3 3 3 3 3 3 
-barn- och 5 3 
utbildningsutskott 
-socialt utskott 5 3 
-plan och 5 3 5 3 
närings livsutskott 
Jävsnämnd 3 3 

Bygg- och miljönämnd 5 5 5 5 
Valnämnd 5 5 5 5 5 5 
Samhällsbyggnadsnämnd 9 9 

-samhällsbyggnadsutskott 3 3 
Socialnämnd 9 9 7 7 
-individutskott 3 3 3 3 
Barn-och 9 9 7 7 
utbildningsnämnd 
Överförmyndare 1 1 
Överförmyndarnämnd 3 3 3 3 

Revision 6 5 5 

TIKAB 5 5 5 5 
TUFAB 5 5 5 5 
TEAB 5 5 5 5 
Tingsrydsbostäder AB 5 5 5 5 

Stiftelsen Kommunhus 5 5 5 5 
Tingsryds Industristiftelse 5 5 5 5 
Totalt utan utskott 126 105 104 54 116 66 
Totalt med utskott 143 122 127 69 132 78 
Antal styrelser, nämnder 
och utskott plus överför- 19 18 16 9 17 10 
myndare och revision 

Det är inte enbart antalet ledamöter som avgör kostnaderna för den politiska organisationen. 
Minst lika viktig är frågan om antal sammanträden och härtill förknippade administrativa 
kostnader. Båda förslagen på ny organisation innebär såväl minskat antal ledamöter som 
minskat antal politiska forum, vilket bör !eda till lägre kostnader för den politiska 
verksamheten. f nförs ett halvtidsarvoderat oppositionsråd blir besparingseffekten inte så stor. 

/,,,, i?./ ,•/ . 
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Det som framför allt ska beaktas är att med införandet av en ny politisk organisation ökar 
möjligheterna att styra kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger förutsättningar för 
en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Båda förslagen innebär ökade möjligheter till helhetssyn och samordning jämfört med 
nuläget. En alternativ politisk organisation ger störst möjligheter till sammanhållen styrning, 
förutsatt att roller och uppdrag i en sådan organisation får genomslag. En alternativ politisk 
organisation innebär en annan politikerroll, som innebär mer strategisk och långsiktig 
styrning och mindre av detaljstyrning. 

I bilden nedan jämförs nuläget med A: Alternativ politisk organisation och B: Politisk 

organisation med få nämnder. 

Sektorisering 

Strategisk 
styrning 

0 
0 

Detalj -
styrning 

Helhetssyn 

Det finns kommuner som har infört en alternativ politisk organisation, men som har gått 
tillbaka till en organisation med facknämnder. Andra kommuner håller fast vid den alternativa 
organisationen och tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Våra erfarenheter är att följande 
faktorer är viktiga för att en ny organisationsform ska fungera: 

o Det är lättare att införa en organisation som är förankrad och accepterad hos de som 
ska ingå i densamma. 

o Det är väsentligt att inte bara ändra organisation utan även arbetssätt. 

o Förändring tar tid och ett visst mått av tålamod krävs. En ny organisation måste få en 
chans att sätta sig innan den döms ut. 

17 
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4. Tjänstemannaorganisation 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation. Organisationen kan ses som ett verktyg som ska göra 
det möjligt att uppnå de av fullmäktige fastställda kommunövergripande målen: nöjda 
medborgare, attraktiv kommun, hå!lbar ekonomi, attraktiv arbetsplats och effektiv 
verksamhet. Organisationen måste tillika vara rustad att hantera ökade förväntningar från 
medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med krympande resurser. 

I nuläget finns det fyra förvaltningar med sammanlagt cirka 1 200 anställda. Vi ser det som 
viktigt att skapa en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, effektiviseringar 
och gemensamma prioriteringar. 

Neoan presenteras tre olika modeller: 

• Sammanhållen tjänstemannaorganisation som fungerar såväl med en alternativ 
politisk organisation som med en politisk organisation med få nämnder. 

• Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning som fungerar med 
en alternativ politisk organisation. · 

., Traditionell tjänstemannaorganisation som fungerar med en politisk organisation med 
få nämnder. 

4.1. Sammanhållen tjänstemannaorganisation 

Kommunchef 

I I I 
Avdelning för Kommunlednings- Avdelning för 
sociala frågor kontor med barn och unga 
med enheter enheter för: med enheter 
för: för: 

-Äldreomsorg 
-Ekonomi 

-Förskola ·och 
-Personal 

-Individ- och 
-Kansli 

grundskola 
familj 

-Arbete och 
-Gymnasieskola 

-Funktionshinder 
lärande 

-Bfbliotek 

-Utveckling 
-Fritidsgårdar. 

-Produktion 

18 
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Kommunledningskontoretfår en central roll i arbetet med att leda och samordna 
förvaltningen. Stödresurser som ekonomer och nämndsekreterare är centraliserade vilket ger 
möjrigheter till enhetliga arbetssätt och effektiva interna processer. 

Vid kommunledningskontoret finns följande enheter: 

Ekonomienheten leds av en ekonomichef som är chef över samtliga ekonomer. Det är 
fördelaktigt om även de kommunala bolagen kan köpa ekonomitjänster av ekonomienheten. 

Personalenheten leds av en personalchef och svarar för alla HR-frågor. 

Kanslienheten leds av en kanslichef som är chef över samtliga nämndsekreterare. Vid 
kanslienheten finns medborgarkontor, juridik, upphandling, arkivarie etc. Vidare ingår 
överförmyndararverksamheten. 

Enheten för arbete och lärande leds av en chef som ansvarar för vuxenutbildning, SFl 
samt vägvalet. 

Utvecklingsenheten leds av en utveck!ingschef som ansvarar för näringslivsfrågor, 
information, kultur- och fritidsfrågor, planfrågor och strategiska utvecklingsfrågor. 

Produktionsenheten leds av en produktionschef och är indelad i inre respektive yttre 
verksamhetsområde. Den inre verksamheten består av gata och park, fastigheter, IT samt 
kost och städ. Den yttre verksamheten innefattar vatten, avlopp och renhållning. Inre 
respektive yttre verksamhet leds av varsin samordnare. 

Vad gäller nuvarande centrala ledningsgruppen föreslås inga ändringar. På ·mellanchefsnivå 
blir det färre chefer. En enhetlig chefstruktur eftersträvas, med enheter som leds av 
enhetschefer alternativt verksamhetsområden som leds av samordnare. 

Om en politisk organisation med få nämnder inrättas kommer avdelningen för sociala frågor 
att styras av och rapportera till socialnämnden, medan avdelningen för barn och unga styrs 
av och rapporterar till barn- och utbildningsnämnden. Det är fortfarande möjligt att ha en 
samlad förvaltning. Nackdelen är att det med skilda nämnder blir svårare att göra 
gemensamma prioriteringar och överflyttningar av medel mellan verksamhetsområden. 

4.2. Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning 

l en alternativ politisk organisation finns det möjlighet att införa en välfärdschef som är chef 
över de större verksamheterna. Välfärdschefens roll är att samordna, möjliggöra 
gemensamma prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelaktigt i en situation med krympande 
ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 

19 
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Skillnaden mot föregående modell är att det finns en välfärdsavdelning som består av en 
enhet för sociala frågor och en enhet för barn och unga. Enheterna behöver samverka i 
många frågor vilket kan underlättas i en gemensam organisation. 

Kommunchef 

I 
I I 

Kommunlednings- Välfärds-
kontor med avdelning 
enheter för: 

-Ekonomi 
I I 

-Personal Enhet för Enhet för barn 

-Kansli sociala frågor och unga 

-Arbete och -Äldreomsorg -Förskola och 
lärande -Individ- och grundskola 
-Utveckling familj -Gymnasieskola 
-Produktion -Funktionshinder -Bibliotek 

-Fritidsgårdar 

4.3. Traditionell tjänstemannaorganisation 

I den här modellen har socialnämnden och barn- och utbif dningsnämnden egna förvaltningar 
som leds av förvaltningschefer. Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Dock blir 
det mer av en traditionell förvaltningsorganisation och förutsättningarna för samordning blir 
inte [ika goda som med en sammanhållen förvaltning. l övrigt föreslås samma struktur vad 
gäller kommunledningskontoret som redogjordes i stycke 4.1. ovan. 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktions hinder 

Kommunchef 

Kommunlednings-
kontor 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

Förvaltning för 
barn och unga 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 
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4.4. Bygg" och miljöförvaltning 

För att undvika jävssituationer föreslår vi att en bygg- och miljöförvaltning skapas oavsett 
vilken tjänstemannaorganisation som väljs. Bygg- och miljönämnden kommer då att ha en 
egen förvaltning med förvaltningschef och en avdelning för miljö och en bygglovsavdelning. 
Förvaltningschefen ingår i kommunchefens centrala ledningsgrupp. Det är viktigt att även 
denna förvaltning strävar efter att uppfylla kommunens övergripande mål och utvecklar ett 
serviceskap som ger hög kundnöjdhet. 

4.5. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag: 
• Tingsryds Kommunföretag AB (moderbolag) 
• Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) 
., Tingsryds Energi AB (TEAB) 
., Tingsrydsbostäder AB 

Det finns även två stiftelser. I nuläget är kommunchefen VD i moderbolaget, vilket vi ser som 
ändamålsenligt. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) har en VD som är anställd på 
20 procent medan Tingsryds Energi AB (TEAB) och Tingsrydsbostäder AB har varsin VD anställd 
på i 00 procent. TEAB ansvarar för fjärrvärme och bredband. Fjärrvärmeutbyggnaden har varit 
omfattande, men det arbetet är nu till stor del genomfört. 

Förslag: Inrätta en gemensam VD förTEAB (50 %) och TUFAB (50 %). 

4.6. Samarbetsformer och andra driftsformer 

Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med andra kommuner i en rad frågor. Vi har sett 
goda exempel på bl.a. gemensamt överförmyndarkansli. Vi föreslår att den möjligheten 
undersöks med närliggande kommuner. Det innebär minskad sårbarhet och · 
stordriftsfördelar. Vidare finns det kommuner som har gemensam IT-organisation, 
gemensam handläggning av alkoholtillstånd och gemensam telefonväxel. Tingsryds kommun 
samarbetar med Växjö kommun vad gäller viss IT-verksamhet, och det bör undersökas om 
detta samarbete kan utvecklas vidare. 

Det finns goda exempel på att bolagisera taxefinansierade verksamheter som VA och 
renhållning, i ett eget kommunalt bolag eller tillsammans med andra kommuner. Det finns 
vidare kommuner som lägger skötsel av gata och park på entreprenad. 
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5. Förslag på olika politiska organisationer med tillhörande 
tjänstemannaorganisation 

Vi lämnar fyra förslag på ny politisk organisation med tillhörande tjänstemannaorganisation. 
Förslagen är rangordnade 1-4. På sidorna 24-27 finns bilder på förslagen. 

l tabellen nedan värderar vi möjligheterna att uppnå önskvärt resultat med 
organisationsförändringen, i termer av helhetssyn, strategisk styrning samt vitalisering av 
den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Grön innebär goda 
möjligheter, gul innebär vissa möjligheter medan röd innebär små möjligheter att uppnå 
målen med omorganisationen. 

Förslag 1 
Alternativ politisk 
organisation med en 
sammanhållen 
förvaltning 
Förslag 2 
Alternativ politisk 
organisation med 
sammanhållen 
förvaltning och 
välfärdsavdelning 
Förslag 3 
Politisk organisation 
med få nämnder och 
sammanhållen 

· förvaltning 

Förslag 4 
Politisk organisation 
med få nämnder och 
traditionell förvaltning 

Helhetssyn 

• 
Strategisk 
styrning 

• 

• 

Vitalisering av Vitalisering av 
den politiska tjänstemanna-
organisationen organisationen 

• 

• 
Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

Fördelar: Såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen vi{aliseras. 
Det blir en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, 
effektiviseringar och gemensamma prioriteringar. 

Risker: Organisationen innebär en ny politikerrolL Det kan ta tid att förankra och 
genomföra förändringen. 
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Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

Fördelar: Organisationen möjliggör helhetssyn, effektiviseringar och gemensamma 
prioriteringar. Välfärdschefens roll är att samordna, möjliggöra gemensamma 
prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelaktigt i en situation med 
krympande ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 

Risker: Som ovan. Organisationen innebär en ny politikerroll. Det kan ta tid att förankra 
och genomföra förändringen. 
Det blir ett chef si ed till mellan kommunchef och skolchef/socialchef. Det kan ta 
tid att hitta formerna för detta. 

Förslag 3: Politisk organisation med få nämnder och sammanhållen förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

Jämfört med nuvarande organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Med skilda nämnder blir det svårare att göra gemensamma prioriteringar och 
överflyttningar av medel mellan verksamhetsområden. 

Det finns en sammanhållen förvaltning under kommunchefen, men avdelningen 
för sociala frågor styrs av och rapporterar till socialnämnden, medan 
avdelningen för barn och unga styrs av och rapporterar till barn- och 
utbildningsnämnden. Det kan påverka möjligheterna till samordning negativt. 

Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

Jämfört med dagens organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Det blir inte så stora förändringar jämfört med nuläget. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har egna förvaltningar som 
leds av förvaltningschefer. Ko"mmunchefen är chef över förvaltningscheferna. 
Dock blir det mer av en traditionell förvaltningsorganisation och 
förutsättningarna för samordning blir inte lika goda som med en sammanhållen 
förvaltning. 
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Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

I TIKAB 
I 

I I 

TUFAB I 
I 

!Tingsryds- I I bostäder AB 

I 

Kommun
fullmäktige 

l 

Överförmyndar
nämnd 

Kommun
styrelse 

Valnämnd 

I 
Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktionshinder 

e-z/ .~ ', 

~ Arbetsutskott j 

_J Barn· och ut- I 
· 1 bi!dninesutskott 

-I Socialt utskott I 
. I Plan- och I 
I närinfl:slivsutskott 

_J Kultur- och I 
--I fr.itidsutskott 

Kommunchef 

Kommunlednings
kontor med 
enheter för; 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
l.ärande 
-Utveckling 
-Produktion 

l 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg~ och 
miljönämnd 

Bygg-och 
mi'ljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

I TIKAB 
I 

I I 

TUFAB I I TEAB 

I 
I 

I 

fongsryds- I 
!bostäder AB 

I 

Överförmyndar
nämnd 

Kommun
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

H Arbetsutskott I 
LJ Barn-och ut- I 
,-I bNdningsutskott 

r-J Socialt utskott j 

LJ Plan-och I 
-I näringsllvsutskott 

LJ Kultur-och I 
- I fr.itidsutskott 

I 

Valnämnd 

Kommunchef 

I 
Kommun!ednings
kontor med 
enheter för: 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli · 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

l 
Välfärds
avdelning 

I 
Enhet för Enhet för barn 
sociala frågor och unga · 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktionshinder 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 3: Politisk organisation med få nämnder och en sammanhållen förvaltning 

J 

Kommun-
TIKAB fullmäktige 

I 
I I I 

TUFAB I TEAB 
Tingsryds-
bostäder AB 

I I 

Social- Överför- Kommun- Barn-och 
myndar- utbildnings-nämnd styrelse 
nämnd nämnd 

H Arbetsutskott 

H Kultur-och 
fritids utskott 

H Plan-och 
närings livsutskott 

1------ Kommunchef ______ _. 

Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

· -Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funkt{onshinder 

Kommunlednings
kontor m:ed 
enheter för; 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
~Utveckling 
-Produktion 

I 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsg~rdar 

Revision 

I 

Valnämnd Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltnings
organisation 

I TJKAB 

I 

TUFAB I TEAB 

I 

Social-
nämnd 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
fam!lj' 
-Funkt!onshinder 

Kommun-
fullmäktige 

Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I I 

Överför- Kommun- Barn-och 
myndar- styrelse utbildnings-
nämnd nämnd 

-1 Arbetsutskott 

~ Kultur-och 
fritids utskott 

~ Plan-och 
närings livsutskott 

Kommunchef 

Kommunlednings
förvaltning 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

Förvaltning för 
barn och unga 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

I I 

Bygg-och Valnämnd 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 

-Miljöavdelning 
- Bygglovs-
avdelning 
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Tingsryd den 14 mars 2016 

Ann-Mari Ek 
EY 

Lars Eriksson 
EY 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) f:.:lTingsryds 
~kommun I; Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

,o 
~ 

Justerare 

§ 314 

Förändrad tid för inrättande av utskott för arbete och 
lärande 
Dnr 2016/434 600 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-06-20 § 122 om att inrätta ett 
utskott för arbete och lärande under Kommunstyrelsen från och med 2018-
01-01. Detta beslut innebär att samla vuxenutbildning, individ- och 
familjeomsorg samt integration under ett utskott. Dessa verksamheter som 
nu ligger på tre nämnder, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden 
och Kommunstyrelsen. 

Kommunchefen ger följande förslag till beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta ett utskott för arbete och 
lärande enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-20 under 
Kommunstyrelsen med fem ledamöter och tre ersättare från och med 
2017-04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att berörda verksamheter flyttas över 
till Kommunstyrelsen och utskottet för arbete och lärande från och 
med 2017-04-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson, 2016-10-28 
Kommunfullmäktige § 122, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att överlämna förslag till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut för att ge partigrupperna tid att diskutera ärendet. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

I Otdrag,sbeS1yrkande 
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Bilaga Ks Au§ 314 2016-10-31 

::20 I (; / V ·i Y ·~ ~Tingsryds 
\:!lkommun 

TJÄNSTESKRNELSE 1 ( 1) 

Kommunlednings
förvaltningen 

2016-10-28 

Till Kommunfullmäktige 

Förändrad tid för inrättande av ett utskott för arbete och lärande 

Förslag till beslut 

Att tillsätta ett utskott för arbete och lärande enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-
06-20 under Kommunstyrelsen med fem ledamöter och tre ersättare from 2017-04-01 

Att berörda verksamheter flyttas över till Kommunstyrelsen och utskottet för arbete och 
lärande from 2017-04-01 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut 20/6 2016 § 122 om att inrätta ett utskott för arbete 
och lärande under Kommunstyrelsen from 2018-01-01. Detta beslut innebär att samla 
vuxenutbildningen, individ- och familjeomsorg samt integrationen under ett utskott. 
Dessa verksamheter som nu ligger på tre nämnder, Barn- och utbildningsnämnden, So
cialnämnden och kommunstyrelsen. 
Att tidigarelägga uppstart av ett utskott för att stärka helhetssyn genom att få samver
kan, effektivitet och tillhörighet för berörd målgrupp, att samla resurserna mot dessa och 
att kunna arbeta långsiktigt är viktigt. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

,o , 
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SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 122 

20 (55) 

,o 
~ 

Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet 
Dnr 2014/119 041 . 

Kommunfullmäktiges beslut 
. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att förändra den po_litiska organisationen 
enligt alternativ 3 i konsultrapporten med följande tillägg: 
Utskott för arbete och lärarande inrättas med 5 ledamöter och 3 
ersättare. 
Plan och näringslivsutskott inrättas med 5 ledamöter och 3 ersättare . 
Personalutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Barn- och utbildningsnänmden byter namn till bildningsnämnden och 
har 7 ledamöter och 7 ersättare. 
Socialnämnden byter namn till omsorgsnämnden och har 7 ledamöter 
och 7 ersättare. 
Oppositionsråd inrättas inte. 
Stiftelserna läggs under kommunfullmäktige i organisationsstrukturen. 

2. Ersättare i bolagsstyrelser tas bort. 
Personalunion genomförs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
Tingsryds kommunföretag. 

3. Förändringar i den politiska nämndorganisationen genomförs den 1 
januari 2018 och i bo lagsstyrelser vid ordinarie bolagsstämmor 2019. 
Förändringar i tjänstemannaorganisationen och i hur stiftelserna läggs 
i organisationsstrukturen kan genomföras från och med det datum då 
beslutet vunnit laga kraft. 

4. En politisk styrgrupp, som skall ta fram förslag på arbetsordning och 
arvodering för den nya politiska organisationen skall väljas på 
kommunfullmäktige i oktober. Arbetsgruppen skall bestå av 4 
personer och skall arbeta mot en referensgrupp där samtliga partier 
som är representerade i kommunfullmäktige :finns representerade. 

5. Avdelningen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdelningen. Enheten för funktionshinder skall istället heta 
Enheten för funk:tionsnedsättning. 

Reservation 

Göran Mård CV), Jörgen Forsberg (V), Anette Weidenmark (KD), Annelise 
Hed (MP) och Leon Jensen (SD) reserverar sig till förmån för Göran Mårds 
(V) yrkande. 

Utdrags bestyrkande 

1;1 • A \ 1._;\J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (55) 

2016-06-20 

§ 122 forts. Dnr 2014/119 041 
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Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann-Christin 
Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mats Wembo (C) och Johan 
:Ka;r~son (C) reserverar sig till förmån för Lennart Fohlins (C) yrkande. 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 
Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Martin Uleskog (TiA), Annelise Hed 
(MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson 
(C), Mats Wembo (C) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 
Lennart Fohlins (C) tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 4.2 Politisk verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 
Kommunstyrelsen§ 129, 2016-06-07 
Kommunstyrelsen§ 166, 2016-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Mård M yrkar med instämmande av Anette Weidenmark (KD), 
Annelise Hed (MP) och Leon Jensen (SD) att 

1. Det skall vara 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. 

2. Oppositionsråd skall ej inrättas. 

Lennart Fohlin (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C) 
och Johan Karlson (C): 

Plan- ·och näringslivsutskottet utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Utskottet för arbete och lärande utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Kultur- och :fritidsutskottet utökas till 5 ordinarie och 5 ersättare. 
Personalutskottet utgår och läggs i arbetsutskottet. 
Oppositionsråd på 50 % införs. 
I övrigt i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståblgren (M), 
Tomas Blomster (S) och Mikael Jeansson (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag samt: 

Justerare 
; 

1 4 

/2 L- 7{ 
Utdrags bestyrkande 
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SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 122forts. Dnr2014/119 041 

I. Avdelningen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdelningen. 

2. Enheten för funktionshlnder skall istället heta Enheten för 
funktionsnedsättning. 

Barbro Svensson (S) tilläggsyrkar att förändringar i bolagsstyrelser 
genomförs vid ordinarie bolagsstämmor 2019. 

22 (55) 

/0 
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Leon Jensen (SD) tilläggsyrkar att organisationsförändringar träder i kraft 
efter valet 2018. 

Lennart Fohlin (C) tilläggsyrkar att en ny organisation sätts igång I januari 
2017 eller när arvodesutredningen är klar. 

Besluts gång 

Ordforande lägger ihop Magnus Carlbergs (S) yrkande med Barbro 
Svenssons (S) yrkande och kallar det för majoritetens förslag. 

Ordförande ställer majoritetens förslag mot Lennart Foblins (C) yrkande mot 
Göran Mårds (J) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
majoritetens förslag (huvudyrkande). 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Lennart F ohlins (C) 
tilläggsyrkande till förmån för majoritetens förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till majoritetens förslag. 
Nej-röst för bifall till Lennart Fohlins (C) tilläggsyrkande. 

Med 23 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter avstår. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunchefen 
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4.2 Politisk verksamhet 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Utredningen överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsenhar2015-l0-12 §239 och2015-11-16 §257 beslutat om genomlys-

. ning av kommunens verksamhet inklusive den politiska organisationen. Beslutet :im:ie
fattar även en genomlysning av den kommunala tjänstemannaorganisationen. Utifrån 
vilken politisk organisation som kommunfullmäktige vill ha så bör man anpassa tjäns
temannaorganisationen därefter. 

Uppdraget motsvarar utredningsuppdrag 4.2 Politisk verksamhet i Hållbar ekonomi. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Utrednin.gsuppdrag till kommunchefen med :inriktning att minska kostnaden till r:iksge
nomsnittet för kommunstorleken. Uppdraget bör innefatta genomförda förändringar 
:inför mandatperioden 2015-2018 samt planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i 
samband med beslut om budget 2017. . 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 4: An
passa ambitionsnivå och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
BY (tidigare Ernst & Y oung) fick av kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en ge
nom.lysning av kommunens verksamhet inklusive den politiska verksamheten. BY har 
haft workshops vid två tillfällen för politikerna. Inbjudna var presidium i KF, KS, 
nämnderna, ordförande och vice ordförande i kommunens bolag samt gruppledare som 
inte fums representerade i KS. Därutöver så har man haft intervjuer med KF och KS 
presidium samt med centrala chefsgruppen (CCG). 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten 
(plats 221 i landet år 2013, näst högst i länet). Redovisad kostnad för Tingsryd år 
2013 uppgår till 934 lrr per invånare. Motsvarande medelsi:ffra för kommunstorleken 10 
000-14 999 invånare var 838 lrrper invånare (ovägt medel). 

I Tingsryds kommun bor det 1/1 2016 12 260 personer, befolkningsförändringen har 
varit stor s.edan kommunsammanslagningen å! 1971. Dock har en stabilisering skett 
under de senaste åren. · 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 
14 711 14 782 14452 14402 14434 13484 12 892 12 356 12198 12260 
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Det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera den politiska organisationen samt 
tjänstemannaorganisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination mot en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. 

Tingsryds kommun är en landsbygdskommun med flera tätorter. 

Motiv för att förändra den politiska och tjänstemannaorganisEJ.tionen är bland annat 
 Förnya den kommunala demokratin �ࠒ°
o Skapa en kostnadseffektiv politisk- och tjänsteorganisation. 
0 Stärka kommunfullmäktiges makt och inflytande 
s Helhetssyn och koncernperspektiv 
e Få bort stuprörs- och sektorspänkande 
e Få bättre styrning och lednmg 
e Tydligare medborgarfokus i politikerrollen 

Informationsteknologin, datautvecklingen och kommunikationstekniken utvecklas allt 
snabbare och det är en stor utmaning att hänga med i utvecklingen. Samtidigt ger den 
oanade möjligheter. 

Det har blivit och kommer sannolikt att fortsätta att bli mer statlig styrning utan att sta
ten ger resurstillskott. Det kommunala uppdraget för politiker och tjänstemän har genom 
åren blivit allt mer omfattande. 

Utifrån en översiktlig ekonomisk bedömning av förslag om ny politisk organisation i 
EY:s rapport äts kostnadsbesparingarn.a upp av förslaget om att införa ett oppositionsråd 
på50 %. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Behov av tydliga arenor för bl.a. medborgardialog krävs 

SAMHÄLLE 
Utveckling av den politiska och tjänstemannaorganisationen har en indirekt men positiv 
och viktig verkan på samhället. 

EKONO:MI 
Ingen ekonomisk besparing 

Iv.IBDARBETARE 
Utveckling är positivt och utmanande men skapar också en viss oro som initialt kan vara 
resurskrävande. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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1. Inledning 

1.1. Uppdrag och frågeställningar 

EY har på uppdrag av Tingsryds kommun gjort en genomlysning av den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen. Bakgrunden til1 uppdraget är att Tingsryds 
kommun har förhållandevis höga kostnader för den politiska verksamheten. 
Befolkningsförändringen har varit stor sedan kommunsammanslagningen år 1971, dock har 
en stabilisering skett under de senaste åren. Tingsryds kommun har i stort sett samma 
politiska organisation och tjänstemannaorganisation som vid kommunsammanslagningen. 
En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en ökad komplexitet och utökade 
ansvarsområden stätler nya och delvis andra krav på Tingsryds kommun än tidigare. 

Enligt anbudsförfrågan ska en utredning göras av hur en kommun med Tingsryds 
förutsättningar organiserar sig på bästa sätt. Utredningen ska omfatta: 

1. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på politisk nivå. 
2. Optimal politisk representation. 
3. Att beakta politisk demokratisk spridning. 
4. Bästa organisationen för en kommun med 12 200 invånare på tjänstemansnivå. 
5. Optimal bemanning på tjänstemannanivå. 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation. Det ses som viktigt att skapa helhetssyn och att 
vitalisera den politiska organisationen samt tjänstemannaorgånisationen. Vidare betonas 
vikten av att göra kommunfullmäktige starkare och visa att den reella makten ligger hos 
kommunfullmäktige. 

1.2. Genomförande 

Vi har tagit del av styrdokument och tidigare utredningar. Intervjuer har genomförts med 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier, kommunchef och centrala 
ledningsgruppen. Vi har också haft workshops med KF presidium, KS presidium, presidier i 
de kommunala bolagen, presidier för socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt 
samhällsbyggnadsnämnd, ordförande jävsnämnden samt gruppledare för samtliga politiska 
partier i fullmäktige. 

1.3. Disposition 

I kapitel 2 diskuteras kommunfullmäktiges roll och förslag lämnas på insatser som kan stärka 
fullmäktige. 

l kapitel 3 beskrivs två varianter av ny politisk organisation, dels en alternativ politisk 
organisation utan facknämnder, dels en politisk organisation med få nämnder. 

l kapitel 4 beskrivs olika modeller för ny tjänstemannaorganisation. 

kapitel 5 lämnas förslag på ny politisk organisation med tiHhörande 
tjänstemannaorganisation. 

2 
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2. Kommunfullmäktiges roll 

Av uppdragsbeskrivningen 'framgår att det ses som viktigt att göra kommunfullmäktige 
starkare och att visa att den reella makten ligger hos kommunful_lmäktige. Vidare ska 
demokratisk spridning och politiskt representativitet beaktas. 

2.1. Antal ledamöter 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha 1• Antalet ska 
bestämmas till ett udda tal och till minst 21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare 
eller därunder, 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 
och 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, Detta 
gäller efter en ändring i kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2014. 

I utredningen Vital kommunal demokrati 2 som låg till grund för lagförändringen3 , redovisas 
risker och fördelar med att minska fullmäktiges storlek: 

· Ri~ker . Fördelar 
Det kan leda till försämrad representativitet Det skulle underlätta för de, företrädesvis 
på grund av att antalet ledamöter minskar. mindre, kommuner där partierna har svårt att 

fylla sina listor och fullmäktigeledamöter 
hoppar av sina uppdrag. 

Det blir i princip persongemenskap mellan Ett minskat fullmäktige kan innebära att fler 
styrelse och fullmäktige om man minskar ledamöter ges utrymme att vara aktiva it.ex. 
antalet ledamöter i fullmäktige alltför debatter, vilket också skuOe kunna bidra till 
mycket en v1ss vitalisering av fullmäktige. 
De förtroendevaldas kontaktyta med Med ett mindre fullmäktige kan den enskilde 
medborgarna minskar i takt med antalet, ledamoten bli mer känd i kommunen och 
eftersom det helt enkelt blir färre politiker uppdraget bli tydligare för medborgarna. 
som kan ha sådana kontakter. 

Vad gäller representativitet innebär en minskning av fullmäktige att möjligheterna att få 
mandat i fullmäktige påverkas. Enligt utredningens teoretiska beräkningar krävs det troligen 
cirka 2,2 procent av rösterna för att få ett mandat i ett kommunfullmäktige med 31 ledamöter. 
Sammantaget ansåg utredningen att det kan _ finnas vissa risker med att minska 
fullmäktigeförsamlingar men att fördelarna överväger. 

I Ttngsryds kommun är antalet ordinarie ledamöter 41. Antalet röstberättigade invånare 
uppgick vid valet 2014 till 9466 personer, vilket innebär att antalet ledamöter skulle kunna 
minskas till 31. Utifrån vad som framkom vid intervjuer finns det inget stöd för att minska 
antalet ledamöter. Det ses som viktigt ur ei.t demokratiskt perspektiv att inte försämra 
representativiteten. Av de åtta partierna i fullmäktige är det tre partier som endast har ett. 
mandat och ett parti som har två mandat. 

1 Kommunal!algen, 5 l<ap, 1 § 
2 SOU 2012:30: Vital kommunal demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 
3 Regeringens proposition 2013/14:5:Vltal kommunal demokrati. 
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2.2. Arbetssätt och metoder 

I ett antal utredningar och sammanhang har det framförts att fullmäktiges ställning behöver 
stärkas. I utredningen Vffal kommunal demokrati konstateras att orsaken till att fullmäktige 
uppfattas som sva_gt i första hand kan hänföras till, arbetssätt och metoder. Fortnellt sett har 
fullmäktige en stark ställning oGh kan vara en aktiv uppdragsgivare och en aktiv part i 
styrningen, genom att lämna tydliga uppdrag för beredningen av ett ärende, ställa krav på att 
bli invo[verat under beredningsprocessen samt att utifrån fattade beslut begära att få 
återrapportering. Fullmäktige kan dessutom själv bereda frågor av långsiktig och strategisk 
karaktär. Fullmäktigeförsamlingar tar dock enligt utredningen inte alltid vara på dessa 
möjligheter.4 

2.2.1. Fullmäktiges presidium 

Utredningen Vital kommunal demokrati såg starka skäl till att stärka fullmäktigepresidiets roll, 
vilket ledde fram till att 'kommunallagen ändrades från den 1 januari 2014. Det framgår 
numera av 5 kap. 6 § KL att fullmäktiges ordförande och en eller flera vice ordförande 
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Det innebär att presidiet är ett kommunalrättsligt 
organ som i sin egenskap av presidium kan ges särskilda uppgifter. I 5 kap. 64 § KL 
fastställs att fullmäktiges arbetsordning ska innehålla föreskrifter om fullmäktlgepresidiets 
arbetsuppgifter. 

Enligt utredningen Vital kommunal demokrati kan fullmäktige vitaliseras genom att ge 
fullmäktiges presidium en mer aktiv roll när det gäller planeringen av fullmäktigearbetet och 
kontakterna med styrelsen. Fullmäktige kan tidigt få informati-on i ärenden liksom bättre 
möjligheter att styra det fortsatta berednrngsarbetet. Utredningen menar att ett vitalt 
fullmäktige också inkluderar partigruppernas sätt att arbeta eftersom det är i dessa grupper 
som besf uten diskuteras och debattkulturen sätts, En aktiv dialog mellan fullmäktiges 
presidium och partternas gruppledare föreslås som en metod för att fullmäktige ska ku.nna 
utveckla sin roll som initiativtagare och som forum för strategiska diskussioner. 

Det är respektive kommun som genom sin arbetsordning beslutar i vilken utsträckning 
presidiet ska ha en. roll i tex. den strategiska plcmeringe11 och kontakterna med styrelsen och 
de politiska partiernas gruppledare. I arbetsordningen för fullmäktige f Tfngsryds kommun 
fastställs att fullmäktiges presidium kan inbjuda gästföreläsare till kommunfullmäktige. 
Fullmäktiges presidium kan vrdare beslut-a att allmän kommunalpofltisk debatt ska hållas vid 
fullmäktiges sammanträde, och bestämmer då formerna för debatten. Fullmäktlges presidium 
bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning och bereder revisorernas budget. 

Det finns således utrymme för att i arbetsordningen -ytterfigare_utveckla presidiets roll . 
,....,,...,,. - .,CJL:.. ,- - . ->O<fo<,1, ..• , ,..,---~.~•.sc.·~ ,·~ . ,., ~ .•·, u · - , , ,e, , . -' • . ~~ sa,., 1,,p;., ,.,_,:"'0-, h~c~•- ,_ ....,.~i'R,1,,, •• ,,.,.,., ... ,.\.., - - ,..,1<

1
,, 

Fullmäktige kan stärkas genom att: 
tilldela presidiet en mer aktiv roll i planeringen av fullmäktiges arbete 
ge presidiet i uppdrag att styra: uppdragsformulering när ärenden ska beredas, 
involvering av fullmäktige under beredningsprocessen samt krav pä återrapporterjng 
utifrån fattat beslut 1 

utveckla fullmäktiges presidiums kontakter med kommunstyrelsen J I 
initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges presidium och partiernas I 
gruppledare. 

I 
• -· · .... - _ •• -:~ . I 

4 SOU 2012:30: Vital l<ommunat·ctemokrati. Betänkande av Kommitten förförstärknihf1 av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 

4 
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2.2.2. Fullmäktigeberedningar 

SKL skiljer i skriften "Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" på fullmäktige som en aktiv 
uppdragsgivare och fullmäktige som en aktiv part i styrning: 

Aktiv_ uppdragsgivare Aktiv part i styrning 

Fullmäktige bereder inte själv några frågor. Fulrmä.ktige bereder själv frågor av 
långsiktig och strategisk karaktär i 
permanenta eller tillfälliga beredningar. 

Fullmäktige lämnar tydliga uppdrag för De folkvalda blir involverade i flera steg än 
beredningen av ett ärende, ställer krav på själva beslutsfattandet: att ta initiativ, 
att bli involverat under berednings- formulera problemen, bereda ärendet, skapa 
processen och på att utifrån fattade beslut förslag samt följa upp hur beslutet 
få återredovisning från nämnder och genomförs. 
styrelse. 

Under de senaste mandatperioderna har allt fler kommuner inrättat fullmäktigeberedningar 
med syfte att vitalisera fullmäktige och uppdraget som förtroendevald. I fuHmäktiges 
arbetsordning fastställer fullmäktige vad som ska gälla för beredningarnas uppdrag. Valbar 
är den som vid tidpunkten uppfyHer de krav som ställs i 4 kap. 3 § KL. Det är alltså möjligt att 
till fullmäktigeberedningar välja personer som inte redan är förtroendevalda. 

Enligt 5 kap. 26-28 §§ KL ska ett ärende ha beretts innan det avgörs av fullmäktige, antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om 
ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tiflfälle att yttra sig. Styrelsen ska alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 
fuHmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fu!!mäktigeberedning har gjort det. En ful!mäktigeberedning kan till 
skillnad från en nämnd endast ha beredningsuppgifter. 

.Siverbo et al (2009) har genomfört fallstudier i tre kommuner (Götene, Kungälv och Lerum) 
som har infört permanenta fullmäktigeberedningar5• Två år efter införandet konstateras bl.a. 
att det tar tid att nå de övergripande målsättningarna och att finna rollfördelningen mellan 
strategisk nivå och genomförandenivå. Vidare noteras oro · och oklarheter kring 
beredningarnas arbetsuppgifter och arbetsformer och emellanåt också kring de förslag som 
de kommer fram till. Fullmäktige har i de tre studerade kommunerna stärkts på så vis att det 
har blivit mer debatt, intressantare sammanträden, ökad status och mer reellt inflytande. 
Detta trots att beredningarnas potential till att understödja diskussion och debatt i fullmäktige 
vid studiens genomförande ännu inte hade kommit till sin rätt. Författarna betonar 
möjligheterna för beredningarna att initiera och bereda ärenden utan att vara styrda av 
förvaltningen. Det politiska inflytandet kan därmed öka, förutsatt att fullmäktige styr över 
kommunstyrelsen så att strategiska dokument förverkligas. 

Utredningen av en kommunallag för framtiden konstaterar att det finns risk för att 
rollfördelningen mellan beredningar och styrelse kan bli oklar och att det finns risk för att 
styrelsen utövar ett större inflytande än vad det från början var tänkt6• 

5 Siverbo, Set al (2009): Moderna politiska organisationer II. KFi-rapport nr 101. 
6 SOU 2015:53: Privata utförare- kontroll och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden 
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SKL listar några framgångsfaktorer förfullmäktigeberedningar7: 

~ Se till att beredningarna har tydliga uppdrag 
il> Klargör relationen mellan fullmäktigeberedningens och styrelsens beredningsuppdrag 
~ Kommunicera vad uppdraget som beredningsledamot innebär 
!)> Säkerställ att beredningarna har tillgång till både process- och expertkompetens 
il> Involvera fu!lmäktigegrupperna under beredningsarbetet 
i,,- Lyft [n frågorna i form av vägvals- eller allmänpolitiska debatter i fullmäktige 
i,,. Pröva möjligheten att nominera och väUa intresserade medborgare som ledamöter 

Våra erfarenheter från kommuner i vilka vi utvärderat den politiska organisationen och 
kommuner där vi är sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer är att det tar tid innan 
arbetet i fasta fuHmäktigeberedningar kommer igång. Oklarheter kring tjänstemannastödet är 
vanligt förekommande. Beredningsledamöter kan uppleva att tjänstemän prioriterar 
kommunstyrelsen och inte är intresserade av de långsiktiga frågorna. Om en kommun vill 
sätta fokus på strategiska frågor behövs det tjänstemän som arbetar med detta. Vidare 
behöver beredningarna administrativt stöd. Att införa beredningar kräver med andra ord 
ökade och förändrade insatser från tjänstemannaorganisationens sida. 

SKL beskriver att uppdraget som förtroendevald förändras till att mer inriktas på att utforska, 
ställa frågor och att omvärldsbevaka. Dessa förändringar kan upplevas som både 
frustrerande och vitaliserande8• Tanken med fuHmäktigeberedningar är att det ska vara 
politiska beredningar. Det är alltså i första hand politikerna som ska ägna sig åt 
omvärldsanalys och medborgardialoger och därigenom få underlag till visioner och 
långsiktiga mål och inriktningar. Tjänstemän kan bistå med att ta fram underlag utifrån vilka 
politiska mål kan formuleras, men de ska inte producera färdiga ärendelistor och 
beslutsunderlag. Att införa fuHmäktigeberedningar innebär således en ny politikerroll med 
mer självständigt arbete. 

På uppdrag av SKL genomfördes 2009 en studie om kommuner som avskaffar sina 
facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styre!seutskott9• En slutsats som drog.s 
är att reformerna har inneburit förändrade krav på de förtroendevalda och att allt mer tid 
krävs. Detta hänförs dels till utökade aktiviteter i samband med medborgardialoger, dels till 
att de förtroendevalda i betydligt högre grad än tidigare är involverade i de in!edantje stegen 
av en beslutsprocess (problemformulering, utredning, förslag till beslut). 

Fördelar med beredningar är att det ger möjlighet till fokuserat och aktivt arbete över 
partigränserna med strategiska frågor som initierats av fullmäktige. Ett alternativ tm att inrätta 
fasta beredningar är att i fullmäktiges arbetsordning införa möjligheten att tillsätta tillfälliga 
beredningar. Sådana kan under begränsad tid arbeta med frågor som exempelvis 
översiktsplan eller framtida skolorganisation. Det är ett sätt att skapa bred delaktighet och 
förankring inom områden där det är angeläget att komma fram till gemensamma 
inriktningsbeslut. 

7 SKL: Fullmäktigeberedningar. Seminariedokumentation 9 december 2014. 
8 SKL (2013): Fu!lmäktigeberedningar. lnspirationsskrift för förtroendevalda. 
9 Karlsson, D, Rommel, 0 & Svensson, J (2009): Alternativa politiska organisationer. En studie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. 
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2.3. Fullmäktige och revisonen 

l SKL:s skrift ''Att utveckla fullmäktige - Javisst men hur!" utgör ful!mäktiges ansvarsprövning 
ett av åtta exempel på hur fu!lmäktige kan vitaliseras. l en genomtänkt process för den årliga 
ansvårsprövningen sker en kontinuerlig dialog mellan fullmäktiges presidium och revisionen. 
Fullmäktiges ordförande ska se till att beslut i frågan om ansvarsfrihet är motiverat och att 
ärendet därmed kan behandlas, vilket kräver en ·löpande insyn i revisionens arbete. Det finns 
exempel på kommuner där hela fullmäktige har involverats. i revisorernas risk- och 
väsentlighetsanalys. Även om revisorerna självständigt bestämmer vad de vill granska kan 
värdefulla inspel till revisionsplanen komma från fullmäktigeledamötema. Det är även ett sätt 
att öka ful!mäktigeledamöternas intresse för och kunskap om revisorernas arbete. 

2.4. Kommunfullmäktiges ro!f - våra förslag 

Utövar ovanstående kan tilläggas att kommunfullmäktige kan utveckla sin ägarstyrning över 
kommunens bolag. Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning genom bolagsordning och 
ägardirektiv, genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för bolagen, genom att utse 
stämmoombud och utfärda instruktioner till ombuden inför bolagsstämman samt genom att ta 
ställning i frågor som är av principiell betydelse. Kommunfullmäktige kan i företagspolicyn 
tydliggöra sin ägarroll, tex. avseende vilken ägardialog som ska ske. Kommunfulfmäktiges 
presidiums roll i detta avseende kan specificeras i fullmäktiges arbetsordning. 

I r~;-~~;~~~~;=·····""~:2"····-,. ·"'" ..... ,, --~" ..... ··"····,,, ...... ·-·n·--· ...•..•.•• -... ··-··11 

f 11 
61 Behåll 41 ledamöter i fullmäktige 11 

/. e Stärk presidiets uppdrag i fullmäktiges arbetsordning r 
1
. 

! / 61 Initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges I 
I i presidium och partiernas gruppledare ·=;,1_ •

1
, 

i i ., Gör fullmäktige till en aktiv uppdragsgivare under ledning av . 

! I " ~=;~:r~ företagspolicyn så att fullmäktiges ägarroll stärks [' / i " Överväg att möjliggöra tillfälliga fullmäktigeberedningar 1 
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3. Politisk organisation 

3.1. Bakgrund 

Av uppdragsbeskrivningen framgår att det är viktigt att skapa helhetssyn och att vitalisera 
den politiska organisationen. En snabb förändringstakt i samhället i kombination med en 
ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer nya och delvis andra krav på 
Tingsryds kommun än tidigare. Kommunen behöver organisera sig på ett sätt som gör det 
möjligt att möta utmaningar som megatrenderna globalisering, individualisering och 
informationsteknologisk utveckling för med sig. Vidare måste ·organisationen vara rustad att 
hantera ökade förväntningar från medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med 
krympande resurser. Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk 
styrning. 

3.2. Kostnader för den politiska verksamheten 

Av slutrapporten ''Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun" framgår att 
kostnaderna för den politiska verksamheten är förhållandevis höga och bör kunna anpassas 
till riksgenomsnittet. I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende nettokostnader för den 
politiska verksamheten 2014, hämtade från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

Kr/invånare Samtliga Kronobergs Kommuner Tingsryds Tingsryds 
2014 kommuner län med 10000- kommun kommun, 

14999 ranking av 290 
invånare kommuner 

Nettokostnad nämnd-
och styrelseverksamhet 426 400 488 472 208 
Nettokostnad stöd ti!I 
politiska partier 47 47 39 39 133 
Nettokostnad övrig 
politisk verksamhet 281 292 278 328 208 
Nettokostnad revision 

54 54 56 57 182 
Total nettokostnad 
politisk verksamhet 808 792 862 896 210 

Som framgår av tabellen ovan är kostnaderna högre än riksgenomsnittet vad gäller nämnd
och styrelseverksamhet, övrig politisk verksamhet och revision, men däremot inte gällande 
stöd till politiska partier. 

övrig po.!itisk verksamhet innebär administration som är direkt knuten till kommunens 
politiska ledningsfunktion som sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten 
etc. knutna tlll den politiska ledningen, personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot 
kommunens politiker som politiska sekreterar~. nämndsekreterare eller dylikt. Även a!lmänna 
val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet 
ingår här. 
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3.3. Obligatoriska nämnder samt revision 

Kommunful!mäktige har stor frihet att besluta om vilka nämnder som ska finnas och 
uppgiftsfördelningen dem emellan. Ledamöter och ersättare i en nämnd väijs av fullmäktige 
till det antal som fulfmäktige bestämmer (KL 6 kap. 9 §). Dock finns det vissa obligatoriska 
inslsig i den politiska organisationen vilka redovisas nedan. 

3,3.1. Kommunstyrelse 

Nuläge: 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Arbetsutskott: 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Personafutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Kultur- och fritidsutskott: 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: KommunfuHmäktlge ska enligt 3 kap. 2 § kommunallagen tillsätta en 
kommunstyrelse. l styrelsen får enligt 6 kap. 9 § kommunallagen antalet 
ledamöter inte vara mindre än fem och antalet ersättare bör vara lika stort som 
antalet ledamöter. 

Förslag gäI!ande kommunstyrelsen redovisas i kapitel 3.5. och 3.6: nedan. 

3.3.2. Va/nämnd 

Nuläge: 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Reglering: Det ska enligt 3 kap. 3 § vallagen (2005:837) i varje kommun finnas en 
valnämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3.3.3. Krisledningsnämnd 

Nuläge: Kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare är valda som 
ledamöter i kommunens krisledningsnämnd. 

Reglering: Det ska enligt 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i 
varje kommun finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 
händelser. Uppgiften kan läggas på kommunstyrelsen eller annan nämnd. 

Förslag: Inga ändringar föreslås. 

3,3.4. Revision 

Nuläge: 6 revisorer. 

Reglering: Minst fem revisorer ska väljas i enlighet med kommunaflagen 9 kap. 2 §. Det 
finns ingen möjlighet att välja ersättare. 

Förslag: överväg att inför nästa mandatperiod minska antalet revisorer till 5. 
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3.3.5. Överförmyndare/överförmyndarnämnd 

Nuläge: En överförmyndare och en ersättare. 

Reglering: Det ska enligt i9 kap. 1 och 2 §§ föräfdrabalken i varje kommun finnas 
överförmyndare alternativt överförmyndarnämnd. Det är möjligt för två eller fler 
kommuner att välja en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunens val av 
antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller för hela 
mandatperioden. Det är inte möjligt att lägga överförmyndaren/-nämnden under 
eHer tillsammans med någon annan nämnd i kommunen. 

Tingsryds kommun kan inför nästa mandatperiod välja mellan att ha kvar överförmyndaren, 
att inrätta en överförmyndarnämnd eller att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med 
andra kommuner. 

Regeringen uttalade år 200810 att en överförmyndarnämnd är att föredra framför en enskild 
överförmyndare. Anledningen till detta är att en kontinuerlig sakkunskap lättare kan 
upprätthållas med en sådan organisationsform, eftersom förtroendevalda med skilda 
erfarenheter då kan engageras för överförmyndaruppgiftema. Sköts uppgifterna av en enda 
person, en överförmyndare, riskeras kompetensförluster när majoritetsförhållandena i 
kommunen ändras vid val och leder till byte på posten. Enligt propositionen finns det mycket 
som talar för att överförmyndarnämnd bör göras obligatorisk som organisationsform. 
Eftersom regeringen inte hade något fullständigt underlag fö,r ett ställningstagande i frågan 
lämnades emelfertid inte något förslag, utan regeringen avsåg att återkomma i frågan. 

Faktorer som rättssäkerhet och sårbarhet talar för att inrätta en nämnd. Uppdraget som 
ledamot i en nämnd blir avsevärt mindre operativt jämfört med det nuvarande politiska 
uppdraget som överförmyndare. Det finns goda erfarenheter av att inrätta en gemensam 
överförmyndarnämnd, exempelvis från Ystads och Sjöbos kommuner. 

Förslag: Undersök om det hos närliggande kommuner finns intresse av att inrätta en 
gemensam överförniyndamämnd. Om så inte är fatlet överväg att inrätta en 
egen överförmyndarnämnd inför nästa mandatperiod med 3 ledamöter och 3 
ersättare. 

3.3.6. Myndighetsnämnd 

Nuläge: Jävsnämnd med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Reglering: En nämnd får enligt kommunallagen 3 kap. 5 § inte bestämma om rättigheter 
eller skyldigheter för kommunen eller landstinget där nämnden företräder 
kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva tmsyn över 
sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 

Exempel på funktioner som måste ligga på två olika nämnder11 : 

e En nämnd kan inte i egenskap av fastighetsägare ansöka om bygglov och 
därefter besluta om bygglovet. 

e En nämnd som utövar tillsyn över m!ljöfarUg verksamhet kan inte också ha 
ansvaret för ett reningsverk eller en avfal!sbehandlingsanläggning. 

e Den nämnd som sköter fastighetsförvaltningen kan Inte ansvara för 
brandti!lsynen. 

10 Prop. 2007/08:150, Förmynderskapsrättsliga frågor, s. 57. 
11 Dalmanet al (2011): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, sld.202. 
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nuläget ansvarar jävsnämnden för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning 
gentemot kommunens egna verksamheter och objekt, medan samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för övrig myndighetsufövning. Den myndighetsutövning som huvudsakligen är 
aktuell för jävsnämnden finns reglerad i föijande lagstiftning: miljöbalken, livsmede!slagen, 
lag om energideklaration av byggnader, plan- och bygglagen samt föreskrifter om enkelt 
avhjälpta hinder,· hissar och ventilation. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg utgör myndighet för räddningstjänsten och sotnlngsverksamheten. 

Revisorerna i Tingsryds kommun har under 2015 granskat jävsnämnden. Av rapporten 
framgår bl.a. att jävsnämnden sammanträder cirka 11 gånger per år och i genomsnitt 
hanterar 5 myndighetsärenden per sammanträde. Vidare framgår att det inte alltid är 
självklart för tjänstemännen vilka ärenden som ska hanteras av jävsnämnden. Revisorerna 
lämnar en del rekommendationer angående oberoendeaspekten och ärendehanteringen, 
bLa. attjävsnämnden behöver anta en intern kontrollplan och bilda eget arkiv. 

De alternativ som står titl buds är att antingen behålla jävsnämnden eller att inrätta en bygg
och miljönämnd som ansvarar för myndighetsutövning gentemot både kommunens och 
externa parters verksamheter och objekt. Nackdelar med en jävsnämnd är att det p.g.a. av få 
ärenden tar tid att bygga upp kompetens och erfarenhet i nämnden. Vidare behöver två 
nämnder parallellt utbildas i och hantera ärenden utifrån samma lagstiftningar. Med en 
nämnd som hanterar all myndighetsutövning underlättas sorteringen av ärenden och 
administrationen kring nämnden. 

Utredningen om en kommunallag för framtiden konstaterar i första delbetänkande12 att även 
om inrättandet av en jävsnämnd inte strider mot lagen så innebär det att beslutanderätten 
läggs på ett mindre antal individer vilket kan leda till negativa konsekvenser. Det kan enligt 
utredningen ifrågasättas om jävsnämnder har förutsättningar att knyta till sig ti![räcklig 
kompetens och om de kan upprätthålla kraven på likställighet. 

Förslag: Aweckla jävsnämnden och inrätta en myndighetsnämnd (bygg- och 
miljönämnd) med 5 ledamöter och 5 ersättare. 

3.4. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag och stiftelser: 
., Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB, moderbolag) 
o Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) 
., Tingsryds Energi AB (TEAB) 
., Tingsrydsbostäder AB 
" Stiftelsen Kommunhus 
" Tingsryds Industristiftelse 

I nuläget har varje styrelse 5 ledamöter och 5 ersättare. KF beslutade 29 februari 2016 att 
fr.o.m. 2018 ska det vara personunion mellan TlKAB och KSAU samt att några ersättare ej 
ska väljas. 

12 SOU 2015:53: Privata utförare - kontroll och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen", sid 299. Delbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden. 
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3.5. Alternativ politisk organisation 

Med alternativ politisk organisation avses att driftsnämnderna avskaffas och ersätts med 
styrelseutskott och fullmäktigeberedningar.13 Förutom kommunstyrelsen finns endast 
obligatoriska nämnder och en myndighetsnämnd. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun-I Revision TIKAB I fullmäktige 
I 

I I I 

TUFAB I TEAB I lungscyds- I 
bostäder AB 

··- .. . .. - ·-· 

I I I 

Överförmyndar- Kommun- Valnämnd Bygg-och 
nämnd styrelse miljönämnd 

3.5.1. Styrelseutskott 

En nämnd ska i enlighet med kommunallagen 6 kap. 22 § välja utskott bfand ledamöterna 
och ersättarna i nämnden. Utskott kan få till uppgift att bereda nämndens ärenden och 
nämnden kan delegera beslutsrätt till utskott. Det är dock enligt kommunallagen 6 kap. 34 § 
inte möjligt att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott. Exempelvis får inte 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt delegeras till ett utskott. Detta för att rätten att delegera inte får utnyttjas på ett sätt 
som kan rubba nämndens övergripande ansvar för verksamheten 14• Det innebär att vissa 
ärenden måste tas i kommunstyrelsen i sin helhet och att samtliga ledamöter har 
revisionsansvar för all verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för inklusive det som 
huvudsakligen hanteras i utskott. 

Förslag: Utöka kommunstyrelsen till 15 ledamöter och 15 ersättare 
eftersom utskotten endast kan väljas bland ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen 

13 Karlsson, D, Rommel, 0 & Svensson, J (2009): Alternativa politiska organisationer. En studie om 
kommuner som avskaffar sina facknämnder och inrättar fullmäktigeberedningar och styrelseutskott. 
14 14 Dalmanet al (2011): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, 
sid.447. 
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Vilka utskott som behövs beror på vilken arbetsfördelning kommunstyrelsen vill göra och 
delvis också på vilka frågor eller verksamhetsområden som kommunstyrelsen vill sätta fokus 
på. Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra 
erfarenheter från andra kommuner lämnar vi föijande förslag: 

Arbetsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomi, organisation, personal, strategisk 
utveckling samt övriga kommunstyrelseärenden soni inte bereds av annat utskott. 

Socialt utskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Det sociala utskottet bereder och beslutar om ärenden inom socialtjänsten vad avser individ
och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Barn- och utbildningsutskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Barn- och utbildningsutskottet bereder och beslutar om ärenden enligt skollagen vad avser 
förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, bibliotek och fritidsgårdar. 

Plan- och näringslivs utskott, 5 ledamöter och 3 ersättare 

Plan- och näringslivsutskottet bereder ärenden kring fysisk planering och infrastruktur såsom 
plan- och etablerlngsfrågor och markförvärv samt näringslivsfrågor. 

Kultur- och fritidsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare 

Kultur- oc;:h fritidsutskottet bereder och beslutar i ärenden kring kommunens insatser för att 
· främja allmänkultur och fritidsverksamhet. 

I nuläget finns det ett personalutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Förslag: överför personalutskottets uppgifter till KSAU. 

Det finns exempel på kommuner som har personunion mellan byggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/planutskottet för att tillföra kompetens inom frågorna till 
kommunstyrelsen samt få en samsyn på frågorna. Dock kan frågor om jäv aktualiseras. 

Förslag: 

/0,.,. 

överväg personunion mellan bygg- och miljönämndens 
ordförande och kommunstyrelsen/plan- och näringslivsutskottet, 
dock med beaktande av eventuell jävsproblematik. 

13 
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3,5.2. Konsekvenser 

Utredningen om en kommunallag för framtiden har utvärderat den fria kommunala 
nämndsorganisationen som infördes 1991 15• Det konstateras att de flesta kommuner 
fortfarande har fortfarande en traditionell organisation med nämnder som ansvarar för olika 
sakområden. Ett trettiotal kommuner har under senare år helt eller delvis avvecklat sin 
nämndscirganisation och inrättat fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, utifrån bl.a. 
följande motiv: 

e 

fil 

• 
• 
e 

Ökad helhetssyn på verksamheten 
Stordriftsfördelar genom gemensam administration 
Närmare relation meltan förtroendevalda och tjänstemän 
Stärka fullmäktige och förändra politikerrollen 
Förtroendevalda ägnar sig åt strategiska frågor och inte detaljfrågor 

• Minskat antal förtroendeuppdrag är ett sätt att hantera svårigheter med rekrytering tifl 
kommunala förtroendeuppdrag. 

Sammanfattningsvis redovisas i Utredningen om en kommunallag ·för framtiden följande 
risker och fördelar med en alternativ politisk organisation, innefattande styrelseutskott och 
fullmälctigeberedningar: 

Risker Fördelar 

Antalet förtroendevalda minskar vilket riskerar Demokratin kan stärkas genom att fokus flyttas 
att leda till mindre kontakt med medborgarna från nämnderna till fullmäktige. 
samt ökad risk för jävssituationer. 
Den politiska rollen förändras till att bli mer Den politiska debatten blir mer livaktig och de 
övergripande och strategisk, vilket ställer andra förtroendevalda ges mer tid att ägna sig åt 
krav på politikerna. strategiska och långsiktiga frågeställningar. 
Styrelsen kan inte fängre utöva sin uppsiktsplikt Styrelsen stärks i sin verkställande rofl. 
om i stort sett all verksamhet samlas under 
styrelsen. 
Den löpande kontrolten av verksamheten blir Samordningen mellan olika verksamheter ökar 
mindre omfattande. förvaltningens effektivitet. 
Kraven ökar på de förtroendevalda. Det kan Sektorsintressen och revirbevakande avtar till 
vara svårt att upprätthålla kompetensen hos förmå!) för en ökad helhetssyn på den 
ledamöterna när ett stort antal olika områden kommunala verksamheten. 
ska hanteras. 

3.5,3. Kommunalråd och oppositionsråd 

Nuläge: 

Förslag: 

Ett heltidsarvoderat kommunalråd. 

Inrätta oppositionsråd på 50 procent. 

För att ge oppositionen bättre möjligheter att delta i det strategiska politiska arbetet föreslås 
att ett oppositionsråd inrättas på 50 procent. Oppositionsrådet kan ti!!sammans med 
kommunalrådet även representera kommunen I ofika sammanhang. 

15 SOU 2015:53: Privata utförare- kontrof! och insyn, kap 11: "Utvärdering av den fria kommunala 
nämndsorganisationen". Defbetänkande av Utredningen om en kommunallag för framtiden. 

, - \ ,,-,,.,_ /'rY.,' 
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3.6. Politisk organisation med få nämnder 

En politisk organisation med få nämnder innebär att några facknämnder utöver de 
obligatoriska finns kvar. Det kan exempelvis se ut så här: 

Kommun-
Revision TIKAB fullmäktige 

I 
I I I 

I 1UFAB t TFAB 'I 
lingsryds- I 
bostäder AB 

I I I I I 

Social- Överför- Kommun- Barn-och 
Bygg-och 

nämnd myndar- styrelse utbildnings- Valnämnd 
miljönämnd 

nämnd nämnd 

Baserat på vad som framkom vid workshops och intervjuer i Tingsryd samt våra erfarenheter 
från andra kommuner lämnar vi föUande förslag: 

Kommunstyrelse: 

Socialnämnd: 

13 ledamöter och 13 ersättare 
Arbetsutskott (5 + 3) 
Kultur- och fritidsutskott (3 + 3) 
Plan- och näringslivsutskott (5 + 3) 

7 ledamöter och 7 ersättare 
Individutskott (3 + 3) 

Barn- och utbildningsnämnd: 7 ledamöter och 7 ersättare 

5 ledamöter och 5 ersättare 

3 ledamöter och 3 ersättare 

Bygg- och miljönämnd 

överförmyndarnämnd 

Valnämnd 

Revision 

Förslag: 

Ev. gemensam nämnd med andra kommuner 

5 ledamöter och 5 ersättare 

5 revisorer 

Ordföranden i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd väl}s 
in i kommunstyrelsen för att få bättre samordning och helhetssyn. 
Vad gä!!er bygg- och miljönämndens ordförande behöver 
eventuell Jävsproblematik beaktas om denne ska väljas till 
kommunstyrelsen. 

15 
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3.7. Jämförelse mellan olika förslag 

I tabellen nedan jämförs antalet ledamöter och ersättare i styrelse, nämnder, utskott och 
revision i nuläget samt utifrån förslagen alternativ politisk organisation och politisk 
organisation med få nämnder. 

Nuläge Alternativ politisk Politisk organisation 
organisation med få nämnder 

Ord Ers Ord Ers Ord Ers 
Kommunfullmäktige 41 26 41 26 41 26 
Kommunstyrelsen 13 13 15 15 13 13 
-arbetsutskott 5 5 5 3 5 3 

-personal-utskott 3 3 

-kultur- ocb fritidsutskott 3 3 3 3 3 3 
-barn- och 5 3 
utbildningsutskott 
-socialt utskott 5 3 
-plan och 5 3 5 3 
närings livsutskott 
Jävsnämnd 3 3 

Bygg- och miljönämnd 5 5 5 5 
Valnämnd 5 5 5 5 5 5 
Samhällsbyggnadsnämnd 9 9 

-samhällsbyggnadsutskott 3 3 

Socialnämnd 9 9 7 7 
-individutskott 3 3 3 3 

Barn- och 9 9 7 7 
utbrldningsnämnd 
Överförmyndare 1 1 
Överförmyndarnämnd 3 3 3 3 
Revision 6 5 5 

TIKAB 5 5 5 5 

TUFAB 5 5 5 5 

TEAB 5 5 5 5 

Tingsrydsbostäder AB 5 5 5 5 
Stiftelsen Kommunhus 5 5 5 5 
Tingsryds Industristiftelse 5 5 5 5 
Totalt utan utskott 126 105 104 54 116 66 
Totalt med utskott 143 122 127 69 132 78 
Anta! styrelser, nämnder 
och utskott plus överför-. 19 18 16 9 17 10 
myndare och revision 

Det är inte enbart antalet ledamöter som avgör kostnaderna för den politiska organisationen. 
Minst lika viktig är frågan om antal sammanträden och härtill förknippade administrativa 
kostnader. Båda förslagen på ny organisation innebär såväl minskat antal ledamöter som 
minskat antal politiska forum, vilket bör leda till lägre kostnader för den politiska 
verksamheten. Införs ett halvtidsaivoderat oppositionsråd blir besparingseffekten inte så stor. 

..,. ·-· 16 
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Det som framför allt ska beaktas är att med införandet av en ny politisk organisation ökar 
möjligheterna att styra kommunen utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger förutsättningar för 
en mer kostnadseffektiv verksamhet, 

Båda förslagen innebär ökade möjligheter till helhetssyn och samordning jämfört med 
nuläget En alternativ politisk organisation ger störst möjligheter till sammanhållen styrning, 
förutsatt att roller och uppdrag i en sådan organisation får genomslag. En alternativ politisk 
organisation innebär en annan politikerro!I, som innebär mer strategisk och långsiktig 
styrning och mindre av detalj styrning. 

l bilden nedan jämförs nuläget med A: Alternativ politisk organisation och B: Politisk 
organisation med få nämnder. 

Sektorisering 

Strategisk 
styrning 

0 
0 

Detalj -
styrning 

Helhetssyn 

Det finns kommuner som har infört en alternativ politisk organisation, men som har gått 
tillbaka till en organisation med facknämnder. Andra kommuner håller fast vid den alternativa 
organisationen och tycker att det fungerar alldeles utmärkt. Våra erfarenheter är att följande 
faktorer är viktiga för att en ny organisationsform ska fungera: 

o Det är lättare att införa en organisation som är förankrad och accepterad hos de som 
ska ingå i densamma. 

e Det är väsentligt att inte bara ändra organisation utan även arbetssätt. 

e Förändring tar tid och ett visst mått av tålamod krävs. En ny organisation måste få en 
chans att sätta sig innan den döms ut 

17 

JO 
; 



90

, , 
' \ 

,;, 

4. Tjänstemannaorganisation 

Uppdraget innebär att föreslå en kostnadseffektiv modell för politisk styrning och en därtill 
anpassad tjänstemannaorganisation. Organisationen kan ses som ett verktyg som ska göra 
det möjligt att uppnå de av fu!lmäktige fastställda kommunövergripande målen: nöjda 
medborgare, attraktiv kommun, hållbar ekonomi, attraktiv arbetsplats och effektiv 
verksamhet. Organisationen måste tillika vara rustad att hantera ökade förväntningar från 
medborgare och utökat kommunalt ansvar kombinerat med krympande resurser. 

I nuläget finns det fyra förvaltningar med sammanlagt cirka 1 200 anställda. Vi ser det som 
viktigt att skapa en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, effektiviseringar 
och gemensamma prioriteringar. 

Nedan presenteras tre olika modeller: 

.. Sammanhålf en tjänstemannaorganisation som fungerar såväl med en alternativ 
politisk organisation som med en politisk organisation med få nämnder. 

.. Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning som fungerar med 
en alternativ politisk organisation. · 

.. Traditionell tjänstemannaorganisation som fungerar med en politisk organisation med 
få nämnder. 

4.1. Sammanhållen tjänstemannaorganisation 

Kommunchef 

I I l 
Avdelning för Kommunlednings- Avdelning för 
sociala frågor kontor med barn och unga 
med enheter enheter för: med enheter 
för: för: 

-Äldreomsorg 
-Ekonomi 

-Förskola ·och 
-Personal 

-Individ- och -Kansli 
grundskola 

familj -Arbete och 
-Gymnasieskola 

-Funktionshlnder lärande 
-Bibliotek 

-Utveckling 
-Fritidsgårdar. 

-Produktion 

18 
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Kommunledningskontoret får en central roll i arbetet med att leda och samordna 
förvaltningen. Stödresurser som ekonomer och nämndsekreterare är centraliserade vilket ger 
möjligheter till enhetliga arbetssätt och effektiva interna processer. 

Vid kommunledningskontoret finns följande enheter: 

Ekonomienheten leds av en ekonomichef som är chef över samtfiga ekonomer. Det är 
fördelaktigt om även de kommunala bolagen kan köpa ekonomitjänster av ekonomienheten. 

Personalenheten leds av en personalchef och svarar för alla HR-frågor. 

Kanslienheten leds av en kanslichef som är chef över samtliga nämndsekreterare. Vid 
kanslienheten finns medborgarkontor, juridik, upphandling, arkivarie etc. Vidare ingår 
överförmyndararverksamheten. 

Enheten för arbete och lärande leds av en chef som ansvarar för vuxenutbildning, SFI 
samt vägvalet. 

Utvecklingsenheten leds av en utvecklingschef som ansvarar för näringslivsfrågor, 
information, kultur- och fritidsfrågor, planfrågor och strategiska utvecklingsfrågor. 

Produktionsenheten leds av en produktionschef och är indelad i inre respektive yttre 
verksamhetsområde. Den inre verksamheten består av gata och park, fastigheter, IT samt 
kost och städ. Den yttre verksamheten innefattar vatten, avlopp och renhållning. Inre 
respektive yttre verksamhet leds av varsin samordnare. 

Vad gäller nuvarande centrala ledningsgruppen föreslås inga ändringar. På·mellanchefsnivå 
blir det färre chefer. En enhetlig chefstruktur eftersträvas, med enheter som leds av 
enhetschefer alternativt verksamhetsområden som leds av samordnare. 

Om en politisk organisation med få nämnder inrättas kommer avdelningen för sociala frågor 
att styras av och rapportera till socialnämnden, medan avdelningen för barn och unga styrs 
av och rapporterar till barn- och utbifdningsnämnden. Det är fortfarande möjligt att ha en 
samlad förvaltning. Nackdelen är att det med skilda nämnder blir svårare att göra 
gemensamma prioriteringar och överflyttningar av medel mellan verksamhetsområden. 

4.2. Sammanhållen tjänstemannaorganisation med välfärdsavdelning 

l en alternativ politisk organisation finns det möjlighet att införa en välfärdschef som är chef 
över de större verksamheterna. Välfärdschefens ro!! är att samordna, möjliggöra 
gemensamma prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelakt[gt i en situation med krympande 
ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 

19 
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Skillnaden mot föregående modell är att det finns en välfärdsavdelning som består av en 
enhet för sociala frågor och en enhet för barn och unga. Enheterna behöver samverka i 
många frågor virket kan underlättas i en gemensam organisation. 

Kommunchef 

I 
I I 

Kommunlednings- Välfärds-
kontor med avdelning 
enheter för: 

-Ekonomi I l 
-Personal Enhet för Enhet för barn 

-Kansli sociala frågor och unga 

-Arbete och -Äldreomsorg -Förskola och 
lärande -individ- och grundskola 
-Utveckling familj -Gymnasieskola 
-Produktion -Funktionshinder -Bibliotek 

-Fritidsgårdar 

4.3. Traditionell tjänstemannaorganisation 

I den här modeJlen har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden egna förvaltningar 
som leds av förvaltningschefer. Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Dock blir 
det mer av en traditionell förvaltningsorganisation och förutsättningarna för samordning blir 
inte lika goda som med en sammanhållen förvaltning. I övrigt föreslås samma struktur vad 
gäller kommunledningskontoret som redogjordes i stycke 4.1. ovan. 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktionshincler 

Kommunchef 

Kommunlednings-
kontor 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

Förvaltning för 
barn och unga 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

20 
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4.4. Bygg~ och miljöförvaltning 

För att undvika jävssituationer föreslår vi att en bygg- och miljöförvaltning skapas oavsett 
vilken tjänstemannaorganisation som väljs. Bygg- och miljönämnden kommer då att ha en 
egen förvaltning med förvaftningschef och en avdelning för miljö och en bygglovsavdelning. 
Förvaltningschefen ingår i kommunchefens centrala ledningsgrupp. Det är viktigt att även 
denna förvaltning strävar efter att uppfylla kommunens övergripande mål och utvecklar ett 
serviceskap som ger hög kundnöjdhet. 

4.5. Kommunala bolag 

Tingsryds kommuns har följande kommunala bolag: 
• Tingsryds Kommunföretag AB (moderbolag) 
o Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) 
" Tingsryds Energi AB (TEAB) 
" Tingsrydsbostäder AB 

Det finns även två stiftelser. I nuläget är kommunchefen VD i moderbolaget, vilket vi ser som 
ändamålsenligt. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) har en VD som är anstä!!d på 
20 procent medan Tingsryds Energi AB (TEAB) och Tingsrydsbostäder AB har varsin VD anställd 
på i 00 procent. TEAB ansvarar för fjärrvärme och bredband. Fjärrvärmeutbyggnaden har varit 
omfattande, men det arbetet är nu till stor del genomfört. 

Förslag: Inrätta en gemensam VD för TEAB (50 %) och TUFAB (50 %). 

4.6. Samarbetsformer och andra driftsformer 

Det kan vara fördelaktigt att samarbeta med andra kommuner i en rad frågor. Vi har sett 
goda exempel på bl.a. gemensamt överförmyndarkansli. Vi föreslår att den möjligheten 
undersöks med nfl.rliggande kommuner. Det innebär minskad sårbarhet och · 
stordriftsfördelar. Vidare finns det kommuner som har gemensam IT-organisation, 
gemensam handläggning av alkoholtillstånd och gemensam telefonväxel. Tingsryds kommun 
samarbetar med Växjö kommun vad gäller viss IT-verksamhet, och det bör undersökas om 
detta samarbete kan utvecklas vidare. 

Det finns goda exempel på att bolagisera taxefinansierade verksamheter som VA och 
renhållning, i ett eget kommunalt bolag eller tillsammans med andra kommuner. Det finns 
vidare kommuner som lägger skötsel av gata och park på entreprenad. 
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5. Förslag på olika politiska organisationer med tillhörande 
tjänstemannaorganisation 

Vi lämnar fyra förslag på ny politisk organisation med tillhörande tjänstemannaorganisation. 
Förslagen är rangordnade 1-4. På sidorna 24-27 finns bilder på förslagen. 

l tabellen nedan värderar vi möjligheterna att uppnå önskvärt resultat med 
organisationsförändringen, i termer av helhetssyn, strategisk styrning samt vitalisering av 
den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Grön innebär goda 
möjligheter, gul innebär vissa möjligheter medan röd innebär små möjligheter att uppnå 
målen med omorganisationen. 

Helhetssyn Strategisk Vitalisering av Vitalisering av 
styrning den politiska tjänstemanna-

organisationen organisationen 
Förslag 1 
Alternativ politisk 
organisation med en 
sammanhållen 
förvaltning 
Förslag 2 
Alternativ politisk 
organisation med 
sammanhållen 
förvaltning och 
välfärdsavdelning 
Förslag3 
Politisk organisation 
med få nämnder och 
sammanhållen 

· förvaltning 

Förslag4 
Politisk organisation • med få nämnder och ~i ~i 
traditionell förvaltning 

Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

Fördelar: Såväl den poHtiska organisationen som tjänstemannaorganisationen vi~aliseras. 
Det blir en sammanhållen organisation som möjliggör helhetssyn, 
effektiviseringar och gemensamma prioriteringar. 

Risker: Organisationen innebär en ny politikerro!L Det kan ta tid att förankra och 
genomföra förändringen. 

22 · 



95

~uifliiitij .. h~tter 
~rking wilr!d 

Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

Fördelar: 

Risker: 

Organisationen möjliggör helhetssyn, effektiviseringar och gemensamma 
prioriteringar. Välfärdschefens roll är att samordna, möjliggöra gemensamma 
prioriteringar och vid behov föreslå kommunstyrelsen överflyttning av medel 
mellan verksamhetsområdena. Detta är fördelaktigt i en situation med 
krympande ekonomiska resurser och behov av strukturella anpassningar. 

Som ovan. Organisationen innebär en ny politikerroll. Det kan ta tid att förankra 
och genomföra förändringen. 
Det blir ett chefsled till mellan kommunchef och skolchef/socialchef. Det kan ta 
tid att hitta formerna för detta. 

Förslag 3: Politisk organisatf on med få nämnder och sammanhållen förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

Jämfört med nuvarande organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Med skilda nämnder bHr det svårare att göra gemensamma prioriteringar och 
överflyttningar av medel metlan verksamhetsområden. 

Det finns en sammanhålfen förvaltning under kommunchefen, men avdelningen 
för sociala frågor styrs av och rapporterar till socialnämnden, medan 
avdelningen för barn och unga styrs av och rapporterar till barn- och 
utbildningsnämnden. Det kan påverka möjligheterna till samordning negativt. 

Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltning 

Fördelar: 

Risker: 

/ 

Jämfört med dagens organisation är nämnderna färre och 
nämndsordförandena sitter i kommunstyrelsen. Det ger förbättrade möjligheter 
till helhetssyn och samordning. 

Det blir inte så stora förändringar jämfört med nuläget. 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har egna förvaltningar som 
leds av förvaltningschefer. Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. 
Dock blir det mer av en traditionell förva!tningsorganisation och 
förutsättningarna för samordning blir inte lika goda som med en sammanhållen 
förvaltning. 
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Förslag 1: Alternativ politisk organisation med en sammanhållen förvaltning 

I TIKAB 
I 

I l I 

Kommun
fullmäktige 

TUFAB I I 1FAB I 'Tingsryds- I 
bostäder AB 

I I 

Överförmyndar~ Kommun
styrelse 

Valnämnd 
nämnd 

I 
Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Fun ktionshinder 

,,, 

H Arbetsutskott I 
H Barn-och ut- I 

bildnim1;sutskott 

H Socialt utskott I 
H Plan-och I 

näringslivsutskott 

_J Kultur- och I 
I fötidsutskott 

Kommunchef 

Kommunlednings
kontor med 
enheter för: 

-Ekona.ml 
-Personal 
-Kansli 
-Arbete och 
l_ärande 
-Utveckling 
-Produktion 

I 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg"och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöfötvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 2: Alternativ politisk organisation med sammanhållen förvaltning och 
välfärdsavdelning 

' 
TIKAB 

I 
I I 

TUFAB j f mB 

I 
I 

I 

fun&stYds- I 
jbostäderAB 

I 

överförmyndar
nämnd 

Kommun
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

--{ Arbetsutskott 

H Barn-och ut
blfdningsutskott 

H Socialt utskott 

H Plan-och 
ni\ringslivsutskott 

11 Kultur- och 
-i friticlsutskott 

Kommunchef 

I 
Kommun!ednings
kontor med 
enheter för: 

-Ekonomi 
-Personal 
-Kansli · 
-Arbete och 
lärande 
-Utveckling 
-Produktion 

Enhet för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
famiU 
-Funktionshincler 

l 
Välfärds
avdelning 

I 

I 

Valnämnd 

Enhet för barn 
och unga· 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 
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Förslag 3: Politisk organisation med få nämnder och en sammanhållen förvaltning 

l 

1UFAB I 

TIKAB 
I 
I 

TEAB 

Social
nämnd 

I 
l 

11ngsryds-
bostäder AB 

I 

Överför
myndar
nämnd 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

H Arbetsutskott 

H Kultur- och 
fritidsutskott 

_J Plan-och 
• I närings!ivsutskott 

i 

I 

Barn-och 
utbildnings
nämnd 

~---- Kommunchef -----~ 

· Avdelning för 
· sociala frågor 

med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
-fnc!Md- och 
familj 
-Funktlonshinder 

,,, 

Kommun[ednings
kontor m:ed 
~nheter för~ 

-Ekonomi 
-Personal 
~Kansli 
-Arbete och 
lärande 
~Utveckling 
-Produktion 

I 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

I 

Valnämnd Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltnlng 
med avdelningar 
för: 
-Miljö 
-Bygglov 

26 

/() 
~ 



99

{ 

i 
' 

$3uil1l:ing ei Mfär 
W9rll:'ing werld 

Förslag 4: Politisk organisation med få nämnder och traditionell förvaltnings
organisation 

I Kommun-
Revision TIKAB fullmäktige 

I 

B TUFAB I Tingsryds- I 
bostäder AB 

I ! I I l 

Social- Överför- Kommun-. Barn-och 

myndar- utbildnings- Valnärnnd Bygg-och 
nämnd styrelse miljönämnd 

nämnd nämnd 

- Arbetsutskott 

-1 Kultur- 0ch 
fritidsutskott 

rl Plan-och 
näringslivs utskott 

Kommunchef 

Förvaltning för Kommun-lednings- Förvaltning för Bygg-och 

sociala frågor förvaltning barn och unga miljöförvaltning 

-Äldreomsorg -Ekonomi -Förskola och -Miljöavdelning 

-Individ- och -Personal grundskola - Bygglovs-

familj" -Kans-li -Gymnasieskola avdelning 

-Funktionsh!nder -Arbete och lärande -Bibliotek 
-Utveckling 
-Produktion 

-Fritidsgårdar 
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. e.!.ll[l;!in.g €! bett11ir 
WQ!l'king worlcl 

Tingsryd den 14 mars 2016 

Ann-Mari Ek 
EY 

Lars Eriksson 
EY 
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