
~ Tingsryds 
~kommun 

1 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-10-31 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
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Mikael Jeansson (S), ordf. 
Barbro Svensson (S) 
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Thomas Mattsson § 319 

Barbro Svensson 
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Paragrafer §§ 308-321 
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Barbro Svensson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2016-10-31 

2016-11-02 
Datum då 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

2016/158 170 

2016/418 090 

Justerare 

§ 308 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll 2016-10-04 

2. Viktoriabladet nr 2 2016 

3. Sveriges Kommuner.och Landsting, pressmeddelande 
Många åtgärder krävs för att klara ekonomin 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

2016/404 118 

2016/395 870 

Justerare 

§ 309 

Remisser 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om följande 
nedanstående verkställda remisser: 

Tingsryds nattpatrull 
Ansökan om bidrag 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

Länsstyrelsen i Krono bergs län, remiss 
Åtgärder enligt handlingsplan 2016-2020 för att främja 
kommunalt kultunniljöarbete i Kronobergs län 

Översänd till Miljö- och byggchefför besvarande 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 310 

Förändring renhållningstaxan 2017 
Dnr 2016/417 406 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär in kompletterande uppgifter 
avseende aktuella renhållningstaxa. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-18 § 145 om 
förändring/tillägg i renhållningstaxan för 2017 och föreslår 
kommunfullmäktige att godkänna förändringar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 145, 2016-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) att 
kommunstyrelsens arbetsutskott begär in kompletterande uppgifter avseende 
den aktuella renhållningstaxan för att kunna bedöma förändring. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Barbro Svenssons (S) och 
Anna Johanssons (C) förslag. 

I Otdragsbestyrkande 
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2016-10-18 

Justerare 

§ 145 Dm 20161539 406 

Förändring renhållningstaxan 2017 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner förändring/tillägg i renhållningstaxan för 2017 
enligt nedan. 

Ärende/bakgrund 

I nuvarande renhållningstaxa finns inte upptaget någon avgift för 
slamtömning an enskilda avloppsanläggningar som är stöne än 10 m3• Det 
finns i kommunen ett fåtal anläggningar som innehåller betydligt stöne 
volym, 30-40 m3

• 

För att täcka de merkostnader det innebär föreslås ett tillägg i renhållnings
taxan som innebär att en tilläggsavgift per m3 som överstiger 10 m3 på 
175:-/ exkl moms tas ut för sådana anläggningar. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Renhållningschef 

Ut rags estyr an e 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 311 

Avsiktsförklaring utredningsuppdrag formaliserad 
samverkan gällande renhållning 
Dnr 2016/416 450 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagda avsiktsförklaring och tidplan 
formaliserad samverkan gällande renhållning under förutsättning att 
finansiering sker inom samhällsbyggnadsnämndens budget. 

Beskrivning av ärendet 

Växjö, Älmhult, Lessebo, Markaryd och Tingsryds kommuner har inlett 
diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation för 
renhållningen. Denna avsiktsförklaring ska utgöra grunden för den fortsatta 
processen och de fortsatta förhandlingarna mellan kommunerna för att 
utreda möjligheterna och förutsättningarna för att bilda ett bolag, vilket är 
den samarbetsform som är mest sannolik. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 146, 2016-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) tilläggsyrkar med instämmande av Anna Johansson 
(C): under förutsättning att finansiering sker inom 
samhällsbyggnadsnämndens budget · 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) och 
Anna Johanssons (C) förslag. 

I Otdragsbestyrkande 



Bilaga Ks Au§ 311 2016-10-31 
~016Jy10 y~, 

~Tingsryds 
\:!)kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 

2016-10-18 

§ 146 Dnr: 2016 1554 450 

Avsiktsförldaring utredningsuppdrag formaliserad samverkan 

Samhälls byggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner bilagda avsiktsförklaring och 
tidplan föreslår kommunstyrelsen att godkänna desamma. 

Åren de/bakgrund 

Växjö, Älmhult, Lessebo Markaryd och Tingsryds kommuner har inlett 
diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation för renhållningen. 
Denna avsilctsförklaring ska utgöra grunden för den fortsatta processen och de 
fortsatta föthandlingama mellan kommunerna för att utreda möjligheterna och 
fömtsättningama för att bilda ett bolag, vilket är den samarbetsfo1m som är 
mest sannolik. 

Beredning 
Under våren och hösten har det fö1ts diskussioner med 
tekniska/samhällsbyggnadschefer och renhållningschefer i de olika 
kommunerna. Den 16 september träffades samtliga ovanstående tjänstemän 
samt de olika kommunernas presidier för att tillsammans med en jurist 
diskutera dels om intresse fanns dels vilken samarbetsform som verkar passa 
bäst. Dessa diskussioner har resulterat i denna avsilctsförldaring som nu ska 
godkännas som grund för ett fortsatt arbete i frågan. 

Beslutsunderlag 
Förslag avtal Letter of Intent ( avsiktsförklaring) 
Förslag Tidplan 

Beslut skickas till 
Annika Johansson, renhållningschef 
Jonas Weidenmark, samhällsbyggnadschef 
Kommunstyrelsen 

Ut rags estyr an e 



Lessebo kommun; 

Markaryds kommun; 

Tingsryds kommun; 

Vä:tjö kommun och 

Älmhults kommun 

AVSIKTSFÖRKLARING 

AVSEENDE 

RENHÅLLNING 

VÄXJÖ 

14 oktober 2016 



AVSIICTSFÖRKLARING 

Denna avsiktsförklaring Avsiktsförldaring har denna dag träffats mellan 

(1) Lessebo kommun; 

(2) Marlcaryds kommun; 

(3) Tingsryds kommun; 

(4) Växjö kommun och 

(5) Älmhults kommun 

(1), (2), (3), (4) och (5) kallas nedan var för sig "Part" och gemensamt "Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Parterna har inlett diskussioner om att få till stånd en gemensam organisation 
för renhållningen i Parternas kommuner ("Projektet"). Parterna har därvid 
funnit att bilda gemensamt ägt bolag ("Bolaget") är den mest sannolika sam
arbetsformen. 

1.2 Denna avsiktsförklaring ska utgöra grunden för den fortsatta processen och 
de fortsatta förhandlingarna mellan Parterna för att utreda möjligheterna och 
förutsättningarna för att bilda Bolaget. 

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN 

2.1 Parterna åtar sig att avsätta personella och ekonomiska resurser för delta
gande i processen med att utreda förutsättningarna för att bilda Bolaget. 

2.2 Part slm lämna de uppgifter och genomföra de utredningar som krävs för att 
uppnå målsättningen i punkt 1.1. 

2.3 Part slm regelbundet rapportera och förankra vad som framkommer i de olika 
utredningar som genomförs inom sina respektive organisationer. 

3 PROJEKTORGANISATION 

3.1 För Projektet ska finnas en styrgrupp med en representant från varje Part. 

3.2 Beslut i styrgruppen fattas gemensamt och i konsensus. Styrgruppen ska träf
fas regelbundet. Hur detta ska ske ska styrgruppen besluta första gången de 
utses. 

3.3 Styrgruppen kan i sin tur utse olika projektgrupper som sammansätts på sätt 
styrgruppen beslutar. 

4 TIDPLAN 

4.1 Senast sex månader efter att denna Avsiktsförl<laring har godkänts ska styr
gruppen ha tagit fram konsekvensutredning. Denna utredning ska belysa om 
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förutsättningar för att bilda Bolaget finns och vilka konsekvenser ett sådant 
bildande har för Parterna. Vidare ska utredningen redovisa, om förutsätt
ningar finns, för hur ett ägande av Bolaget preliminärt ska fördelas och hur 
Bolaget ska styras. 

4.2 Styrgruppen ska fastställa mer detaljerad tidplan för när olika moment ska 
vara färdiga. 

4.3 Detta resultat ska sedan redovisas för respektive Parts kommunstyrelse. 

4.4 Om Parternas kommunstyrelse godkänner redovisningen i punkt 4.2 ska be
slutsunderlag för att kunna bilda Bolaget tas fram Slutligt beslut om Bolaget 
eller ingå annan samverlmn slca beslutas av respektive Parts kommunfullmäk
tige. 

5 KOSTNADERM.M. 

5.1 Parterna finner att Projektet kommer att medföra att extern kompetens kan 
behöva anlitas inom olika områden. Anlitande av sådan kompetens beslutas 
av styrgruppen enligt punkt 3.2. 

5.2 Kostnader som uppstår under dennaAvsiktsförklarings giltighetstid ska delas 
lika mellan Parterna. 

5.3 Utredning och annat som tas fram ska komma varje Part till del. 

6 AVTALSTID 

6.1 Denna Avsiktsförklaring träder i kraft när den har godkänts av Parts respek
tive kommunstyrelse och gäller till dess att intentionerna i punkt 1.1 har rea
liserats genom beslut i Parternas respektive kommunfullmäktige. 

6.2 Om Part inte får godkännande av sin kommunstyrelse beslutar övriga Parter 
om de ska fortsätta enligt denna Avsiktsförldaring. 

6.3 Part kan säga upp denna Avsiktsförklaring med iakttagande av tre månaders 
uppsägningstid. 

7 ÖVRIGT 

8 

8.1 

Denna Avsiktsförldaring utgör inget bindande åtagande för Parterna att bilda 
Bolaget eller ingå annan form av samverkan angående renhållning utan ger 
endast uttryck för Parternas intentioner. Vad som stadgas i punkterna 2, 3, 4, 
Fel! Hittar inte referenskälla., 6 och Fel! Hittar inte referenskälla., 
samt denna punkt, är emellertid bindande för Parterna. 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

Svensk lag ska tillämpas på denna Avsiktsförldaring. 



Denna Avsiktsförklaring har upprättats i 5 originalexemplar, av vilka Parterna erhållit 
varsitt. 

För Lessebo kommun 
datum: 

För Tingsryds kommun 
datum: 

För Älmhults kommun 
datum: 

l/Jff L,, [ ( 

För Markaryds kommun 
datum: 

För Växjö kommun 
datum: 



Tidplan regionalt samarbete 

4 oktober 

7 oktober 

14 oktober 

Före årets slut 

Maj 2017 

Juni2017 

Augusti 2017 

Arbetsgruppsmöte framtagande avsiktsförklaring 

Utkast klart för diskussion 

Telefonmöte TC (styrgrupp) 

Beslut i respektive KS 

Konsekvensutredning, utkast bolagsordning etc klar 

Beslut i respektive teknisk nämnd eller motsvarande 

Beslut i respektive kommunfullmäktige 

Nytt arbetsgruppsmöte bokas in efter 14 oktober. Syftet med mötet är att ta 
fram förslag till innehåll i det beslutsunderlag som ska presenteras i maj 2017 
samt att definiera resursbehovet för framtagande av beslutsunderlag. Utkast 
innehåll beslutsunderlag samt resursbehov beslutas därefter av styrgruppen. 

f 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 312 

Detaljplan för Mårslycke 1:29 
Dnr 2016/152 211 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över förslag till detaljplanen för 
Mårslycke 1 :29 till kommunstyrelsen utan erinran. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag till detaljplan för 
Mårslycke 1 :29. Samrådstiden pågår från 2016-10-19 till 2016-11-09. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar över detaljplan för Mårslycke 1 :29 

I Otdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

MEDDELANDE OM SAMRÅD 

Detaljplan för Mårslycke 1:29, Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, 
Kronobergs län 

Från och med 2016-10-19 finns ett förslag till detaljplan för Mårslycke 1 :29 på Tings
ryds kommuns hemsida www.tingsryd.se under fliken Boende och miljö/ Samhällspla
nering/ Detaljplaner/ Detaljplaner aktuella 

Samrådstiden pågår från 2016-10-19 till 2016-11-09. 

Skriftligt yttrande skall senast den 9 november 2016 ha inkommit till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 
e-post: samhallsbyggnad@tingsryd.se 

Den som inte senast 2016-11-09 framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att 
överklaga beslutet att anta planen. 

Frågor besvaras av 
Bygg- och miljöchef Camilla Norrman, 0477-44128 
Planarkitekt Birgitta Holgersson, 0477-441 71 

Med vänlig hälsning -

~H~ 
Planarkitekt 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

;)_,j ( 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Emelie Gustafsson 
0477 442 20 

emelie.gustafsson@tingsryd.se 

Uppdrag 

.. 

2016-08-19 Dnr: 2015-1828-211 1(15) 

SAMRÅDSHANDLING 

·~-
Antagande Laga kraft 

DETALJPLAN för del av MÅRSLYCKE 1:29 
Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 
innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

Planområdet 

HANDLINGAR 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

/ 

\ 

c./~· 
) ~~/ 

----·· r-r<-, 

• Områdets l~ ' 
~, 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning 
Behovs bedömning 
F astighetsförteckning 
Geoteknisk utredning 
Bilaga: Planprocessen 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 441 77 

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



SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 

PLANENS FÖR
ENLIGHET MED 5 
KAPMB 

PLANDATA 

Läge 

Areal 

Markägare 

TIDIGARE BESLUT 

Översiktliga planer 

2016-10-18 2(15) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder söder 
om Badvägen, 4-10 tomter för friliggande villor. 

Enligt kapitel 5 miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa 
att uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft 
och vatten bedöms dock inte överskridas. 

Planområdet är beläget väster om Tingsryds tätort vid nordvästra delen av 
sjön Tiken, i Tingsryds kommun. 

Planområdets lokalisering 

Planområdet omfattar ca 36 000 kvm. 

Lagfaren ägare till fastigheten är Tingsryds kommun. 

Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar norra och södra 
kurorten som utredningsområde för bostadsändamål. Naturvårdspro
grammet Kronobergs natur (Länsstyrelsen, -89) bedömer att Tiken med 
omnejd har stora naturvärden vad gäller landskaps bilden, friluftslivet och 
det biologiska värdet. 

Den fördjupade översiktsplanen över Tingsryds tätort, antagen 2013-07-
24, betraktar området Mårslycke som del av tätorten. Här redovisas att 
markförhållanden söder om Badvägen är något sämre och suterränghus 
förmodligen skulle bli aktuellt. Strandskydd, Natur och Kulturvärden, 
Vatten- och avloppsförsörjning samt befintlig bebyggelse bör beaktas vid 
ytterligare exploatering av området. Sjön Tiken omfattas av riksintresse 



Detaljplaner 

Kommunala beslut 

2016-10-18 3(15) 

för skyddat vatten enligt 4 kap Miljöbalken. 

Planområdet ligger också inom utsett LIS-område för bostadsändamål 
enligt det tematiska tillägget till översiktsplanen. 

Detaljplan för del av Mårslycke 1 :29 anses inte strida mot kommunens 
översiktliga planering. 

Området ligger utanför detaljplanerat område. 

Påbörjad planutredning (till Detaljplan för del av Mårslycke 1 :83 etapp 2) 
för aktuellt planområde finns med diarienr 2003-0838-214, Planutredning 
för lokalisering av småhus. 

Ett pågående ärende finns som omfattar hela Mårslyckeområdet, Plan
program Utveckling av Mårslyckeområdet. Dnr: 2010-1927-219 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2015-12-08 § 195 att ge bygg- och 
miljöavdelningen i uppdrag att påbörja framtagandet av detaljplan för del 
av fastigheten Mårslycke 1 :29. Detaljplanen upprättas enligt standardför
farande. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation Planområdet är ett obebyggt skogsparti med tät lövvegetation. Marken 
sluttar ner mot sjön Tiken från väst till öst med något avtagande lutning i 
östra delen. En uppsamlingsdamm för dagvatten finns i västra delen av 
området. Strandlinje med växtlighet längst med Tiken samt genomfarts
väg till fastigheter sydväst om området finns inom planen. 

Geotekniska 
förhållanden 

Radon 

Risk för skred/ 
höga vattenstånd 

Förorenad mark 

~~-~-bl·-· -~=•~· = -- --- -.,_ 

Sektion över planområdet öst-väst, höjdskillnad ca 9 m 

Geoteknisk utredning har genomförts, vilken bifogas. 

Planområdet ligger inte inom område med känd radonförekomst. Mätning 
är gjord 2006-10-07. 

Planområdet ligger inte inom område med risk för skred/höga vatten
stånd. 

I dagsläget finns ingen indikation på markföroreningar i området. Upp
täcks föroreningar i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas och 



LIS-område 

Vindkraft 

Fornlämningar 

Bebyggelse 

Offentlig och kom
mersiell service 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gator, trafik 

Kollektivtrafik 

Servitut 

Riksintresse 

Strandskydd 

Behovs bedömning 

Ställningstagande 
och motivering 

2016-10-18 4(15) 

marken undersökas. 

Planområdet ligger inom ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strand
nära läge) för ändamålet bebyggelse (inrymmer även utvecklingskatego
rin friluftslivet). 

Planområdet utpekas av kommunen som olämpligt område för vindkraft. 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornläm
ningar hittas i ett senare skede, i samband med markarbeten inom områ
det, skall arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen mm, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

I nuläget är planområdet obebyggt. Angränsande fastigheter och mark
områden är glest bebyggda med gårds- och villabebyggelse. Ett litet vil
lakvarter finns norr om planområdet. 

Mårslycke-området ligger i utkanten av Tingsryds tätort som erbjuder 
offentlig service. Vård och omsorg, skolatom gymnasienivå, polis, kol
lektivtrafik och närhet till väg 27 (Ronneby-Göteborg) finns i orten. Ett 
fullgott utbud av kommersiell service finns inom Tingsryds tätort. 

Området är i dag obebyggt och angörs från Badvägen. 

Mårslycke är ett glesbebyggt område i ett naturområde med närhet till sjö 
vilket innebär att det finns gott om både naturliga lek- och rekreationsy
tor. Lekplatser finns i centralorten Tingsryd samt på campingen norr om 
området. 

Ny infart upprättas till området och inom området anläggs en väg för att 
få tillträde till planerade tomter. 

Regiontrafik för Länstrafiken Krono berg finns i centrala Tingsryd. 

Området berörs ej av servitut. 

Området ligger inom Riksintresse för skyddat vatten då Tiken ingår i 
Bräkneåns huvudavrinningsområde. 

Del av planområdet omfattas av strandskydd. Upphävande kan ske med 
hänvisning till LIS om inga andra hinder föreligger. 

Alla planer skall behovsbedömas huruvida betydande miljöpåverkan enl. 
MB 6 kap § 11 föreligger. Planens karaktär är utgångspunkt för bedöm
ningen och den görs utifrån MKB-förordningens bilaga 2 och 4. Ett do
kument med bedömning av miljöpåverkan bifogas planbeskrivningen. 

Planförslaget bedöms ej innebära betydande miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
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KONSEKVENSER 

Miljökvalitetsnormer Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av 
gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- och vattenföroreningar. 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget 

Planförslaget kommer att få en lokal påverkan och medför inga negativa 
konsekvenser för barns behov och rättigheter. 

Detaljplanen möjliggör för byggnation av marken med bostadsbebyg
gelse (B). Planen medför ingen miljöpåverkan på omgivningen. Inom 
planområdet påverkas markanvändningen vid byggnation. En infartsväg 
upprättas inom plan för att nå samtliga nya fastigheter. Förslaget möjlig
gör 8 fastigheter där fristående bostadshus kan uppföras. 

Volymstudier över planområdet 
Sett från nordöst 

·--- - - -------
~- -- ---·- ---
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GENOMFÖRANDE BESKRIVNING 

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tek
niska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Handläggning 

Tidplan 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
enligt 5 kapitlet 6 §Plan-och bygglagen (PBL) 

Beslut om samråd 
Samråd 
Granskning 
Antagande 
Laga kraft 

Sep 2016 
0kt 2016 
Dec 2016 
Jan2017 
Feb 2017 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen in
kommer. 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när erforder
liga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen föranle
der sådana åtgärder. 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens ini
tiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

Huvudmannaskap 

Avtal 

Fastighetsägaren är huvudman för kvartersmark. 
Tingsryds kommun är huvudman för gatumark 
och natur samt vatten- och avloppsledningar som 
ansluter till kvartersmark. Kommunen skall även 
vara huvudman för dagvattenledningar inom om
rådet. 

Planavtal har upprättats 

ANSVARSFÖRDELNING OCH KONSEKVENSER 
I tabellen nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Ansvar Åtgärder och konsekvenser 

Kommunen • Upprätta och bekosta detaljplan 

Exploatörer inom • Bygglov 
tillkommande bostadskvarter • Uppförande av byggnader 

• Iordningsställa lokalgata 

• Ansöka och bekosta fastighets bildning 
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avseende överföring av kvartersmark till 
sin fastighet 

• Ansökan om och kostnader för lantmäteri-
fönättningar såsom fastighetsreglering, av-
styckning och servitut 

• Bekosta ev flytt av ledningar 

E.ON Sverige AB • Ledningsrätt för allmänna ledningar 

• Utbyggnad och omdragning av elnät på 
begäran av kommun eller exploatör 

• Säkerställande av anläggningen genom 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt 

Skanova (telenät) • Utbyggnad eller omdragning av telenät på 
begäran av kommun eller exploatör 

• Eventuellt säkerställande av anläggningen 
genom ledningsrätt, servitut eller nyttjan-
derätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA ÅTGÄRDER 

Fastighetsindelnings
bestämmelser 

Markförsörjning 

Fastighetsägare 

Behov av fastighetsplan bedöms ej föreligga. 

Förvärv av mark föreligger då marken ej ägs av explo
atör (Tingsryds Kommun äger marken). 

Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad 
fastighetsägarförteckning. 

Fastighetsbildning, servitut Vid genomförandet av planen måste befintliga servitut 
mm beaktas. 

Fastighet Åtgärder och konsekvenser 

Mårslycke 1 :29 • Försäljning av nya tomter/fastigheter. 

• Fastighetsbildning av nya tomter . 

• Utbyggnad av väg . 

Exploatör • Del av fastigheten ska avstå allmän plats-
mark. 

• Säkerställa allmännyttiga ledningar såsom 
VA och el 

• Tillhandahålla u-områden för ex VA och 
el. 

Mårslycke 1 :83 • Ingen eller liten påverkan. Något ökad tra-
fikmängd. 



Mårslycke 1: 102 

Mårslycke 1 :97 

Mårslycke 1 :93 

Mårslycke 1 :90 
Mårslycke 1 :99 
Mårslycke 1:47 

EKONOMISKA ÅTGÄRDER 

Ekonomisk helhetsbedömning 

Kommunala investeringar 

Gatukostnader 

Kommunala intäkter 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska undersökningar 

Vatten och av lopp 
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• Ingen eller liten påverkan. Något ökad tra-
fikmängd. 

• Ingen eller liten påverkan. (Något ökad tra-
fikmängd) 

• Ingen eller liten påverkan. (Något ökad tra-
fikmängd) 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

• Ingen eller liten påverkan 

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen 
visa om genomförandet av ny detaljplan är eko
nomiskt lönsamt och därmed realistisk att genom
föra, d v s att planvinst uppkommer. Genomföran
det av planen medför kostnader för byggande av 
olika anläggningar mm. Vid en jämförelse mellan 
den värdeölming och de kostnader som detaljpla
nen medför samt de mervärden som uppkommer 
(genom att bl a lösa bostadsbrist och möjliggöra 
varierade bostadslösningar) samt bedömd kost
nadstäckning för de kommunala investeringarna 
kan detaljplanen anses ekonomiskt lönsam ur ett 
kommunalt perspektiv. 

Genomförandet av planen medför kostnader för 
kommunen när det gäller byggande och iordning
ställande av gator och va-nät med tillbehör samt 
plankostnader. 

Tingsryds kommun tar för närvarande inte ut ga
tukostnadsersättning. 

Intäkterna kommer i huvudsak från försäljning av 
nybildade fastigheter och anslutningsavgifter för 
VA. 

Planområdet är inte utbyggt. Radonmätning är 
gjord 2006-10-07. Geoteknisk undersökning gjord 
2016-09-29. Vidare undersökningar kser vid be
hov. 

Planområdet ligger inom kommunens verksam
hetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och 
spillvattenledningar skall anslutas till kommunens 



Fjärrvä1me 

Dagvatten 

Avfall 

Tekniska anläggningar 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Medverkande 
tjänstemän 

Bygg- och miljöavdelningen 
2016-08-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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va-nät. Uppsamlingsdamm med tillhörande upp
samlingsdiken för dagvatten finns uppförd. 

Fjärrvärme finns ej i området. 

Dagvattnet ansluts till befintligt dagvattennät. 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kom
munens avfallsplan. 

Planområdet ligger inom kommunens verksam
hetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och 
spillvattenledningar skall anslutas till de kommu
nala dagvattennätet. Angöring kommer att ske 
från/till det allmänna gatunätet. Det åligger explo
atören att teckna avtal med ledningshavaren angå
ende ledningsrätt alternativt flyttning av ledning
en. 

Genomförandetidem upphör att gälla 10 år efter 
det att planen vunnit laga kraft. 

Emelie Gustafsson och Birgitta Holgersson, plan
författare, planteknik, genomförande, planadmi
nistration i samarbete med tjänstemän inom kom
munala enheter. 



2016-10-18 11 (15) 

BEHOVSBEDÖMNING 

SYFTE MED BEHOVSBEDÖMNING 
När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras (gäller även tillägg till detaljplan), ska 
kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till bety
dande miljöpåverkan. Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med behovsbedömningar av pla
ner och program är enligt miljöbalken att "integrera miljöaspekter i planen eller programmet så 
att en hållbar utveckling främjas" (6 kap. 11 § MB). 

Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 
plan- och bygglagen och enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 o 4. 

PLANENS BETECKNING 

PLANENS SYFTE 

PLANOMRÅDE 

Mårslycke 1.29 i Tingsryds samhälle, 
Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av 
bostäder söder om Badvägen, 4-10 tomter för friliggande 
villor. 

Planområdet är beläget väster om Tingsryds tätort vid 
nordvästra delen av sjön Tiken i Tingsryds kommun. 

l 

• Områdets lä~\.. 
\ 

l 
~-,'---) 
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Ja Nej Om ett ja--> 
Miljö 
bedömning 

Omfattar/Berör X 

planen/programmet 
Natura 2000-område 

Omfattar/Berör planen/programmet Detaljplan för X 

tillståndspliktig verksamhet enligt MKB-f bil 3 

Bedömning enligt kriterierna i bilaga 2 o 4 MKB-förordningen. Inverkan--> ta med i planbe-
skrivning, Betydande-->= Avgränsning för miljöbedömning (MKB) 

Ingen eller Negativ Betydande Kommentarer 
liten nega- Inver- påverkan 
tiv påver- kan 
kan 

PLATSEN 

Den befintliga miljöns känslighet X 
avseende nuvarande användning och 
tidigare plan 

Radon X 

Geologi X 

Skredsrisk X 

Översvämningsrisk X 

Ljusförhållanden på plats X 

Lokalklimat X 

Markföroreningar X 

Buller från omgivningen X 

Förekomst av verksamheter som X 
medför risk för omgivningen i eller i 
närheten av planområdet 

Tätortsnära rekreationsområde X 

Grönytor i tätort X 

Nuvarande verksamhet riskerar att X 
överträda miljökvalitetsnormer 
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Riksintresse X Tiken omfattas 
av skyddat vatten 

Kulturvärden X 

Naturvårdsprogrammet X Naturvärden för 
landskaps bild, 
friluftslivet och 
biologiska värdet 

Arkeologi X 

Särdrag i naturen X 

Skyddsområden X 

Strandskydd X Avsteg från 
strandskyddet 
pga LIS 

Naturreservat X 

Djurskydd X 

Växtskydd X 

Biotopskydd X 

Miljöskydd X 

Vattenskydd X 

Naturminne X 

Byggnadsminne X 

Turismen och det rörliga friluftslivet X 

PÅVERKAN 

Projektets omfattning X 

Är planen del av ett större projekt X 

Miljöpåverkan av det överordnade Finns ej 
projektet 

Dagvattenhantering X 

Påverkan på trafiksituationen inom X Något ökad tra-
och utom planområdet fikmängd på 

Badvägen 
Påverkan på stads/landskapsbilden X 
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Utnyttjande av - mark X 

Utnyttjande av - vatten eller andra X 
resurser 

Utnyttjande av naturresurser X 

Alstrande av - avfall, föroreningar X 
eller störningar 

Risker för hälsa och/eller miljö X 

PLANEN Ja/nej Kommentar 

Ger planen möjlighet till neJ 
milj öpåverkande 
verksamheter 

Avser planen reglera nej 
miljöpåverkande 
verksamheter 

Har planen betydelse för nej 
andra planers 
Miljöpåverkan 

Riskerar planen att nej 
miljökvalitetsnormer 
överskrids 

Överensstämmelse med Ja Strider inte med uppsatta miljömål 
miljömål 

POSITIVA ASPEKTER Kommentar 

Planens eventuella positiva Positiv påverkan på turism och det rörliga friluftslivet, 
inverkan på miljö, hälsa mm viss mark inom området planläggs som naturmark. 

STÄLLNINGSTAGANDE Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att sär
skild miljöbedömning måste göras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
Planen medför exploatering av området söder om Badvägen i 
Mårslycke, för bostadsändamål. 

Bygg- och miljöavdelningen 2016-08-19 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 
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Bilaga 1: Planprocessen 

Planprocessen inleds när en begäran från en intressent om att få göra eller ändra en detaljplan inkommer 
till kommunen. Kommunen gör en översiktlig prövning av begäran och lämnar ett planbesked. Kommu
nen kan också ta initiativet att själv göra en ny detaljplan. 

Handlingar görs och skickas ut på samråd. Under samrådsskedet ska kommunen redovisa ett förslag till 
detaljplan. Förslaget ska bestå av en plankarta med tillhörande bestämmelser. Till plankartan ska det 
finnas en planbeskrivning som ska innehålla de uppgifter som behövs för att man ska kunna tolka, förstå 
och genomföra planen. I utökat förfarande görs en samrådsredogörelse. 

När eventuella justeringar efter samrådet har gjorts ställs planen ut för granskning under minst 3 veckor. 
Handlingarna kan även innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter vid samrådet. Resultatet av 
granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande. Vid begränsat standardförfarande finns inte gransk
ningsskedet med. Efter eventuella mindre justeringar kan planen godkännas/ antas av Samhällsbyggnads
nämnden. Planer av mer komplicerad karaktär antas av Kommunfullmäktige efter godkännande i Sam
hällsbyggnadsnämnden. 

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt beroende på händelseutvecklingen under processens 
gång. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas ta ungefär ett år. 

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor från den dag då beslutet om antagande har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. När planen vunnit laga kraft kan planen inte överklagas. 

Skiss över: 

Standardförfarande 

Samråd 
Under

rättelse 
Granskning 

Begränsat standardförfarande 

Utökat förfarande 

Kungörelse Samråd 

Förslag;:tgcxföinns_i samrådet 

Samråds
redogörelse 

Under
rättelse 

Gransknings

utlåtande 

.. 

Granskning 

Antagande Laga 

Antagande Laga 

Gransknings, 
utlåtande 

Antagande Laga kraft 



LANTMÄTERIET 

Fast ighetsförteckning 
2016-10-05 
Ärendenummer 
G16333 
Handläggare 
Annie Kolehmainen 

Sida 1 

'*lTIN.~.SRYDS KOMMUN 
~ SAMHALLSBYGGNADSNÄMNDEN 

2016 -10· 06 

Jo,;~ I sii -~( I I 1-
J 

Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Mårslycke 1:29 

Kommun: Tingsryd Län: Kronoberg 

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Beteckning på kartan Ägru:e/ :innehavare, adress ÖVrigt 

Mårslycke 1:29 Tingsryds Kommun Enskilt fiske i sjön Tiken 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägru:e/ :innehavru:e, adress Ändamål 

Mårslycke GA:1 Vatten och avlopp 

Samtliga delägarfastigheter 

Mårslycke 1:17 Ylva Andersson 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Hans Rydberg 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Mårslycke 1:90 Erik Höjelid 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Anna Josephsdotter 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Rättigheter inom området (servitut, lecirungsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevärdsområde, rättigheter 
mineral/ torv) .-

Beteckning på kartan Ägare/ :innehavru:e, adress Ändamål 

Servl Mårslycke GA:1 Utrymme 

0763-99 / 68.1 (adress se ovan) 

Viltvårdsområde/fiskevårdsområde Företrädare, förening adress 

Til<ensFVO Willy Karlsson 

Spåramåla 1 

362 91 TINGSRYD 



Lantmäteriet 
G16333 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Mårslycke 1:17 

Mårslycke 1:47 

Mårslycke 1:90 

MåISlycke 1:91 

Mårslycke 1:93 

Mårslycke 1:97 

.-
Mårslycke 1:99 

2016-10-05 
Sida 2 

Ägare/ innehavare, adress Övrigt 

Ylva Andersson 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Hans Rydberg 
Mårslycke 14 
362 91 TINGSRYD 

Linda Rotsten 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Per Ekström 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Erik Höjelid 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Anna J osephsdotter 
Mårslycke 15 
362 91 TINGSRYD 

Attendo Individ Och Familj 
Resurs AB 
c/ o Attendo Care Ab 
Box 715 
18217 DANDERYD 

Eva Elisabeth Johansson 
Badvägen2 
362 91 TINGSRYD 

Gustav Roland Kennert 
Hermansson 
Badvägen2 
362 91 TINGSRYD 

Stefan Håkansson 
Badvägen 1 
362 91 TINGSRYD 

Linda Rotsten 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD .. 

Gerd Ekström I 
I 

Mårslycke La Casella 
362 91 TINGSRYD 

Per-Fredrik Ekström 
Mårslycke La Casella 
362 91 TINGSRYD 



' Lantmäteriet 
G16333 

Fastigheter utanför området 

Beteckning på kartan 

Mårslycke 1:102 

Upplysning 

2016-10-05 
Sida 3 

Ägare/ :innehavare, adress övrigt 

Per Ekström 
Mårslycke Dianella 
362 91 TINGSRYD 

Jan Engberg 
Mårslycke 16 
362 91 TINGSRYD 

Carola Engberg 
Mårslycke 16 
362 91 TINGSRYD 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas 
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

Fastighetsförteckningen upprättad av 

M///Uc~u~ 
Annie Kolehmainen 



Uppdragsnr: 10238259 

MÅRSL YCKE 1 :29 

Översiktlig geoteknisk utredning 

Utredningen är gjord för att översiktligt belysa de geotekniska förhållandena i samband 
med detaljplanearbetet 

{)tförda undwsöl<ningar 

Inledningsvis gjordes en terrängbesiktning av undertecknad varvid konstaterades att 
den östra delen av planområdet är flackt och låglänt där man skulle kunna mistänka att 
organisk jord förekommer. 

Med anledning av detta gjordes en översiktlig geoteknisk fältundersökning inom det 
låglan'ta partiet. Undersökningen utfördes i september av fältgeotekniker Kristian Nils
son. Undersökningen omfattar Skruvprovtagning, Cpt- sondering, sticksondering samt 
grundvattenobservationer i öppna borrhål. Undersokriingarna gjordes i och utgående 
från en röjd gata i skogen. G'atans läge framgår ungefärligt av bilaga nr 1. Skruvprov
tagningar och sondering gjordes i de.n röjda gatan och 15 sticksonderingarna gjorde 
jämt utspridda mellan gatan och de blivande östra tomtgränserna 

Topografi 

Området sluttar nedåt mot öster från nivån ca +134 invid kurortsvägen i väster till ca+ 
vid dammen i väster. 

Ungefär mitt i området flackar lutningen av och den östra delen är relativt plan (se nivå
kurvor på bilaga 1) 

Området är tätt bevuxet med lövträd och sly. I den sydvästra delen verkar det som om 
marken är utfylld med sten och block (moras), 

Geotekniska förhållanden 

Enligt jordartskartan består jorden av mprän inom hela området. Enligt bedömning jord 
vid terrängbesiktningen så st~mmer detta inom c!eh vä;:;tra delen. I den östra delen fö
rekommer ( i gatan) högst ·ca 2 m sedime.nt av sand,silt och i- en punkt- högst ca 0,5 m 
fas\ lera ovan moränen. öster om gatan där-sticksonderin,g utfördes förekommer i all
mänhet 0-0,5 m orgal')isl( jord överst. I en punkt (av 15) var tjockleken ca 0,9 m 

Grundvatte_n påträffades i gatan på ca 0,9 m djup. 

Geoie[miska synpunkter 

Oe geotekniska förhållandena är grn;_:la och den enda. $tgärd som krävs är att organisk 
jord schaktas av wic;ier blivande byggliac.i\::r pch hårdgjorda ytor. l samb.and med detalj
projektering 1:1v byggnaderna kan det var9 lämpligt att man kompletterar med några 
enkla provgropar. 

Karlskrona 2016-09-2Q 

WSP 

Görah Sätterström 

WSP Sverige AB 
Box34 
371 21 Karlskrona 
Besök: Högabergsga!an 3 
Tel: +46107225000 
Fax: +46 1 o 7225653 
wsp. Sverige AB 
0/g nr: 556057-4880 
siyreisens. säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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SÄNDLISTA SAMRÅD 

Sändlista för samråd gällande förslag till detaljplan för 
Mårslycke 1 :29 
Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun 

Adressat E-post Brev 
(länk) 

Berörda 
Sakägare (lagfaren ägare) X 
Bostadsrättshavare 

Hyresgäster 

Affärsinnehavare o d hyresgäst 

Föreningar, sammanslutningar 

Grannkommun (vid mellankommu-
nala intressen) 
Hyresgästföreningen 

Myndigheter 
Länsstyrelsen X 

Lantmäterimyndigheten X 

Smålands Museum (vid kulturhisto- X 
riska platser) 
Trafikverket X 
Polismyndigheten X 

El och tele 
Telia X 
Berörd eldistributör (E.ON) X 

Kommunen 
Kommunstyrelsen X 
Kultur- och fritidsnämnden X 
Socialnämnden X 
Barn- och utbildningsnämnden X 
Gatusektionen X 
F astighetssektionen X 
Räddnings chefen X 

telefon fax postadress 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 441 77 
362 22 Tingsryd 

Plan 
handl. 

X 

X 

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



Stiftelsen Kommunhus 

Tingsryds Industristiftelse 

Kommunala handikapprådet 

VA avdelningen 

Parksektionen 

Utredningsingenj ör 

Kommunsekreteraren 

Kanslichefen 

Samhällsbyggnadschefen 

Föreningar 
Berörd hembygdsförening 

Berört sockenråd e.d. 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Regionförbundet Södra Småland 

SamhällsbyQanadsnämnden 
Carl-Henrik Henmalm, Ordf 

Bygg- och miljöavdelningen 
Planchefen 

F örvaltningsjurist 

Miljöhandläggaren 

Övrigt 
Anslagstavlan Torggatan 12 

Handlingar till samrådslokaler 

Annons införd i Smålandsposten 2016-10-19 
Expedierat 2016-10-18 

Bygg- och miljöavdelningen 

Birgitta Holgersson 
Planarkitekt 

2016-10-18 2(4) 
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Sakägare: 

Ylva Andersson 
Hans Rydberg 
Erik Höj elid 
Anna Josephsdotter 
Willy Karlsson 
Linda Rotsten 
Per Ekström 
Attendo Individ Och Familj Resurs AB 
Eva Elisabeth Johansson 
Gustav Roland Kennert Hermansson 
Stefan Håkansson 
Gerd Ekström 
Per-Fredrik Ekström 
Jan Engberg 
Carola Engberg 

Myndigheter, förvaltningar mm: 

camilla.norrman@tingsryd.se 
lisbeth.hogberg@tingsryd.se 
eleonore.bj omberg@lansstyrelsen.se; 
region@kronoberg.se 
maja.ivarsson@lm.se 
bo.k.svensson@trafikverket.se; 
skanova-remisser-kalmar@skanova.se; 
info@kulturparkensmaland.se; 
elnat.planer@eon.se; 
car l-henrik.henmalm@tingsryd.se; 

2016-10-18 

Weidenmark Jonas <Jonas.Weidenmark@tingsryd.se>; 
Brovall Kristina <Kristina.Brovall@tingsryd.se>; 
Wijk J ärgen j orgen.wijk@tingsryd.se; 
eva.palmer@tingsryd.se; 
torbjom.ahlgren@tingsryd.se 
kulturfritid@tingsryd.se; 
TK mail Kommun <kommunen@tingsryd.se>; 
Tschap Renate <Renate.Tschap@tingsryd.se>; 
TK mail Buf <bam.utbildning@tingsryd.se>; 
Tk mail Socialforv <socialtjansten@tingsryd.se>; 
Kaisaj untti Christer <Christer.Kaisajuntti@tingsryd.se>; 
ingemar.nilsson@tingsryd.se; 
filip.storm@tingsryd.se; 
raddningstjanst@rok.lessebo.se; 
TK mail Kommunhus <kommunhus@tingsryd.se>; 
kontor@viforetagare.com 
bengt.johansson@tingsryd.se 

3(4) 



andreas.carlsson@tingsryd.se 
TK mail Industristiftelsen 
krono berg@lansstyrelsen.se 
Kenth.andersson@tingsryd.se 
trafikverket@trafikverket.se 
registrator.syd@polisen.se; 
tingsrydsbostäder 

2016-10-18 4(4) 
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UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN 

Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. 
Faslighe!sredovlsnlngen aktuell: 2016-04-24 
Koo rdinatsystem: SWEREF 99 15 00 
Höjdsystem: Rl-!2000 

Helene Bergsman, Kart/GIS-lngenjör 
Samhäl!sbyggnadsförv. Tingsryds kommun 

BETECKNINGAR 

Skata 1 :1 000 

Grlinsrör fastighel,samrämghet 

Kvarterslraktgräns,Traktgrllns 

Servilulsgräns 

25 50 

~ [gJ Bostadshus karteratener hus!lvresp. tak 

E3 B Uthus karterat efler husliv resp. tak 

IZl Transformatorbyggnad 

H!lck, stcnmur 

St11kct,stödmur v,, 
~Slänt 

r-.:-- N!våkuiva 

Aw:lgdmur1<h!ljd 

•
10100 

Polygonpunkt 

Regfs!erbelecknlngpåfast!ghel 

Trald!cxt 

100 Meter J 

:.1 ,o:, Samrälllghelresp. gemensamhelsanl3ggnlng 

Servl!utresp, lednlngsrUtt 

Fornminne 

-F-- Fj!lrrvärmc/cdnlng 

- 5-- Splffv.ittcnlednlng 

- v-- Vattcnlednlng 

-o-- Dagv.ittonlcdnlna 

----o- Op!okabel 

Slr.!ndRnJe 

Jllustratlcn 

SAMRÅDSHANDLING 

. 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ __ \ 
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PLANBESTÄMMELSER 

Föijande gäller Inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och 
utformning är tlllålen. Bestämmelser utan 
beteckning gäller Inom hela planområdet 

GRÄNSER 
- • - • Planområdesgräns 
- ·-·-·· Användntngsgräns 
- ... - - Egenskapsgräns 

MARKANVÄNDNING 
Kvartersmark 

B Bostäder 

Aflmänna platser 
i . GATA, ! Trafik på fotgängarnas vlllkor 

: _GATA, _ j Lokaltrafik 

~ATOR---- Naturområde 

Vattenområden 
·-w,-- Öppetvattenområde 

EGENSKAPS8ESTÄMMELSER 

Kvartersmarl< 

~ ~ .3 Byggnad får Inte uppföras 

l-11 Högsta antal våningar 

~ Högsta totalhöjd i meter 

Endast frlllggande hus 

Största bruttoa rea ovan mark ar 
200 kvm för huvudbyggnad och 
60 kvm för komplementbyggnad. 

Allmänna platser 
damm Anlagd damm för omhändertagande 

av dagvatten. 

Vattenområden 
Vattenområdet samt bryggor 
skall vara tUlgängllgt för 
allmänheten. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 10 år från den 
dag planen vinner laga kraft 

DETALJPLAN FÖR DELAV 

Mårslycke 1 :29 
Tingsryds kommun, Kronobergs län 
Samhällsbyggnadsförvalln!ngen 
Bygg- och miljöavdeln!ngen 
Upprättad 2016-0B-19 

Birgitta Holgersson 
Planark!tekt 
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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 följ ande 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 Jeppsson, 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 



Bilaga Ks Au§ 313 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
047744121 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

2016-10-31 

.. ~ol'/V33 
TJANSTESKRIVELSE 1 (1) 

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. 

telefon fax e-post/hemsida 

17{ 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 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 utbild.ningsnämnden byter namn till bild.ningsnämnden 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 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 
arvpdering 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 01), Jörgen Forsberg (V), Anette Weidemnark (KD), Annelise 
Hed (MP) och Leon Jensen (SD) reserverar sig till förmån för Göran Mårds 
01) yrkande. 

Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 122 forts. Dnr 2014/119 041 

1. Avdelningen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdelningen. 

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Lennart Fohlins (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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Plan- och närings
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Personalutskott 
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Arbete och lärande 
(5+.3) 

KOMMUNCHEF ........................... ,. • 
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Valnämnd 
(5+5) 

Bygg-och 
· miljönämnd 

f5+5) 
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Avdelning för omsorgs
frågor med enheter tör: 

-Äldreomsorg 
- Funktionshinder 

Kommunlednings
kontor med enheter för: 

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

Bildningsavdelning för: 

- Förskola och grund-
skola 

- Gymnasieskola 
- Bibliotek 
- Fritidsgårdar 

Bygg- och miljöförvalt
ning med avdelningar 
för: 

- Miljö 
• i3yg9lov 
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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 genomlys-

. ning av kommunens verksamhet inklusive den politiska organisationen. Beslutet inne
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 för kommunstorleken. Uppdraget bör innefatta genomförda förändringar 
:in:får 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 & Young) 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 fmns 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 medelsi:ffra för kommunstorleken 10 
000 - 14 999 invånare var 83 8 kr per invånare ( ovägt medel). 

I Tingsryds kommun bor det 1/1 2016 12 260 personer, befolkningsförändringen har 
varit stor s.edan kommun.sammanslagningen 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 12892 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 
e Skapa en kostnadseffektiv politisk- och tjänsteorganisation. 
• Stärka kommunfullmäktiges makt och inflytande 
• Helhetssyn och koncernperspektiv 
• Få bort stuprörs- och sektorspän.kande 
• Få bättre styrning och ledning 
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 kostnadsbesparingarna 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. 

EKONOMI 
Ingen ekonomisk besparing 

MEDARBETARE 
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 tjänstemannaorganisationen. 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. lntervjuer 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. 

l 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 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: 

Risker . 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 skulle kunna bidra till 
mycket. en viss 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 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. 
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2.2. Arbetssätt och metoder 

1 ett antal utredningar och sammanhang har det framförts att fullmäktiges ställning behöver 
stärkas. 1 utredningen Vital kommunal demokrati konstateras att orsaken tlll 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. 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 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. l 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 ytterligarnutveckla presidiets roll. 

I Fun;1!~/~~:s~d:r:~~:;;;va!11 i planertngen av:!::=~ arbete , - , 11
1 

j I ge presidiet i uppdrag att styra: uppdragsformulering när ärenden ska beredas, Il 
! j involvering av fullmäktige under beredningsprocessen samt krav på återrapportering 1 · 

, 1 utifrån fattat beslut I i 

I [ utveckla fullmäktiges presidiums kontakter med kommunstyrelsen j i l I - initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges presidium och partiernas I! 

I L--~~~ppledare. . --·---··' ·------- ',c--·,-.. -. -,-. -., --..,.,,-~-;--=;·-.--·-_J :i 
4 SOU 2012:30: Vital kommunal·demokrati. Betänkande av Kommitten för förstärkning av den 
kommunala demokratins funktionssätt. 

4 
I •· \ '(_,, ./ r7! fl/ / / 



,. 

~uildi!i!U atiet.ts1r 
\'Wf°king WQ!rk! 

2.2.2. Fu/Jmäktigeberedningar 

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

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

långsiktig och strategisk karaktär i 
permanenta eller tiUfälliga beredningar. 

FuHmäktige lämnar tydliga uppdrag för De folkvalda blir involverade i flera steg än 
beredningen av ett ärende, stäHer 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 fu!Imäktigeberedningar 
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 ful!mäktigeberedning. 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 fu!lmäktigeberedning 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 fu!lmäktigeberedningar5

• Två år efter införandet konstateras b!.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 
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SKL listar några framgångsfaktorer för fullmäktigeberedningar7: 

~ Se till att beredningarna har tydliga uppdrag 
l> Klargör relationen mellan fullmäktigeberedningens och styrelsens beredningsuppdrag 
&> Kommunicera vad uppdraget som beredningsledamot innebär 
1,>- Säkerställ att beredningarna har tillgång till både process- och expertkompetens 
l> Involvera fu!lmäktigegrupperna under beredningsarbetet 
1> Lyft in frågorna i form av vägvals- eller allmänpolitiska debatter i fullmäktige 
i;,. Pröva möjligheten att nominera och välja 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 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 omvär!dsbevaka. Dessa förändringar kan upplevas som både 
frustrerande och vita!iserande8

• Tanken med fullmäktigeberedniligar 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 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 till att inrätta 
fasta beredningar är att i fuHmäktiges 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 tifl gemensamma 
inriktningsbeslut. 

7 SKL: Fullmäktigeberedningar. Seminariedokumentation 9 december 2014. 
8 SKL (2013): Ful!mäktigeberedningar. 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 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 
ansvarsprövningen sker en kontinuerlig dialog mellan fullmäktiges presidium och revisionen. 
Fu!!mäktiges 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 tilf revisionsplanen komma från fullmäktigeledamöterna. Det är även ett sätt 
att öka fulfmäktige!edamöternas 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 företagspo!icyn 
tydliggöra sin ägarroll, t.ex. avseende vilken ägardialog som ska ske. Kommunfullmäktiges 
presidiums roll i detta avseende kan specificeras i fullmäktiges arbetsordning. 

i~---. . . ~--'-'=C.cS::.c:ccy_·· ~· -=·',=·----,~,,~-=~-,.,.._,.. __ _ 

! I Vi föreslår: 

I 
• Behåll 41 ledamöter i fullmäktige 
e Stärk presidiets uppdrag i fullmäktiges arbetsordning 

! I II Initiera nya former för aktiv dialog mellan fullmäktiges 
j ,1 presidium och partiernas gruppledare 
; i ., Gör fullmäktige till en aktiv uppdragsgivare under ledning av 
i! presidet 
' 

1 
e Revidera företagspolicyn så att fullmäktiges ägarro!l stärks 

1 i ., överväg att möjliggöra tillfälliga fullmäktigeberedningar 

!l 
ll 
I I 
!I 
1: 
i' 

ll 
I\ 
I· 
I 
1 

1 
l f l e Utveckla dialogen mellan fullmäktige och revisionen ;_'.=---_-_-::_-=--=--=--=--=--=--=-----_-_-_-_-____ :_ ______ -:-_-::_-::_"'"".:._-:_~:.....c-:-" __ '""-_~~:_""::;::_ _______ ~ _J 
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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 10 000- 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 gällande 
stöd till politiska partier. 

övrig politisk 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. 

/ (:;;]{/./I 
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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 väijs av fullmäktige 
till det antal som fuUmäktige bestämmer (KL 6 kap. 9 §). Dock finns det vissa obligatoriska 
insI?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. 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 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 
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 kommunallagen 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 19 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken i varje kommun finnas 
överförmyndare alternativt överförmyndarnämnd. Det är möjligt för två eller fler 
kommuner att väUa en gemensam överförmyndarnämnd. Kommunens val av 
antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller för hela 
mandatperioden. Det är inte möjligt att tägga överförmyndaren/-nämnden under 
eller tillsammans med någon annan nämnd i kommunen. 

Tingsryds kommun kan inför nästa mandatperiod väUa 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 fö,r ett stäf!ningstagande 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 övetiörmyndare. 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 överförniyndarnämnd. Om så inte är fallet 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 olika nämnder 11
: 

o 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 avfal!sbehandlingsanläggning. 

e Den nämnd som sköter fastighetsförvaltningen kan inte ansvara för 
brandtillsynen. 

10 Prop. 2007108:150, Förmynderskapsrättsliga frågor, s. 57. 
ii Dalmanet al (2011): Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, sid.202. 

-/ 
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l 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 
aktuell för jävsnämnden finns reglerad i följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, 
lag om energideklaration av byggnader, plan- och bygg!agen 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 b!.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, 
bl.a. attjävsnämnden 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 kommunallag för framtiden konstaterar i första delbetänkande 12 att även 
om inrättandet av en jävsnämnd inte strider mot Jagen 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 tillräcklig 
kompetens och om de kan upprätthålla kraven på likstä[lighet. 

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) 
" 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. 

•. · / i \ I _ _,, . 0, ,/, 
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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-
f 

Revision TIKAB 
fullmäktige 

I 
I I I 

I TUFAB I TEAB 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 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 verksamheten14

• 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 20i 1, . 
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. 

Plan- 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. 

Kultur- och fritidsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare 

Kultur- 09h fritidsutskottet bereder och beslutar i ärenden kring kommunens insatser för att 
· främja allmänkultur och fritidsverksamhet. 

l 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 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 awecklat sin 
nämndscirganisation och inrättat fullmäktigeberedningar och styrelseutskott, utifrån bl.a. 
föijande motiv: 

• Ökad helhetssyn på verksamheten 
• Stordriftsfördelar genom gemensam administration 
• Närmare relation mellan förtroendevalda och tjänstemän 
• Stärka fullmäktige och förändra politikerrollen 
• Förtroendevalda ägnar sig åt strateg!ska 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 
fullmäktigeberedningar: 

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 längre utöva sin uppsiktsp!ikt Styrelsen stärks i sin verkställande ron. 
om i stort sett all verksamhet samlas under 
styrelsen. 
Den löpande kontrollen 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 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 - kontrof! 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 organisati~n 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 
I I I 

TUFAB I 1EAll 
., Tingsryds- 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 följande förslag: 

Kommunstyrelse: 

Socialnämnd: 

13 ledamöter och 13 ersättare 
Arbetsutskott (5 + 3) 
Kultur- och fr[tidsutskott (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 utbi!dningsnämnd väljs 
in i kommunstyrelsen för att få bättre samordning och helhetssyn. 
Vad gäller bygg- och miljönämndens ordförande behöver 
eventuell jävsproblemat[k beaktas om denne ska väljas till 
kommunstyrelsen. 
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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 
-arbetsuts katt 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 
nä rings livsuts katt 
Jävsnämnd 3 3 

Bygg- och miljönämnd 5 5 5 5 
Valnämnd 5 5 5 5 5 5 
Samhällsbyggnadsnämnd 9 9 
-sam hä Ils byggnads utskott 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 leda till lägre kostnader för den politiska 
verksamheten. Införs ett halvtidsarvoderat oppositionsråd blir besparingseffekten inte så stor. 
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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 helhetsperspektlv, 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 l en sådan organisation får genomslag. En alternativ politisk 
organisation innebär en annan politikerroll, som innebär mer strategisk och långsiktig 
styrning och mindre av detaljstyrning. 

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. 

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, 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: 

• 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 l 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 

-Bibliotek 

-Utveckling 
-Fritidsgårdar. 

-Produktion 
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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 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, 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 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 

I 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. 
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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 

l den här modellen 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 
-Funktionshinder 

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 100 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 nijrliggande 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. 

tabe![en 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 politikerrolf. Det kan ta tid att förankra och 
genomföra förändringen. 
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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 chefs led 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 föNaltning 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 föNaltningscheferna. 
Dock blir det mer av en traditionell föNaltningsorganisation 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 föivaltning 

I TIKAB 
I 

I I 

1UFAB I I TEAB I 

I 
I 

I 

j;ings~ds- I 
bostäder AB 

I 

Kommun
fullmäktige 

! 

överförmyndar~ Kommun
styrelse 

Valnämnd 
nämnd 

I 
Avdelning för 
sociala frågor 
med enheter 
för: 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktionshinder 

H Arbetsutskott I 
H Barn-och ut- I 

bildninssutskott 

H Socialt utskott I 
H Plan-och I 

närineslivsutskott 

H Kultur- och I 
fr.itidsutskott 

Kommunchef 

Kammunlednings
kontor med 
enheter ror: 

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

I 
Avdelning för 
barn och unga 
med enheter 
för: 

-Förskola och 
grundskola 
-Gymnasieskola 
-Bibliotek 
-Fritidsgårdar 

Revision 

Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 
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 

1nngsryds- I 
jhostäder AB 

I 

Överförmyndar
nämnd 

Kommun
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

-1 Arbetsutskott 

H Barn-och ut
bildnine:sutskott 

H Socialt utskott 

H Plan-och 
näringsllvsutskott 

LJ Kultur-och 
I fritidsutskott 

Kommunchef 

I 
Kommun!ednings
kontor med 
enheter för: 

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

Enhet för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funktions hinder 

I 
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 

I 

TUFAB I 

TIKAB 
r 
I 

TEAB 

Social
nämnd 

I 
I 

Tingsryds-
bostäder AB 

I 

Överför
myndar
nämnd 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

~ Arbetsutskott 

_I Kultur-och n fritidsutskott 

_ J Plan-och n närings!ivsutskott 

I 
Barn-och 
utbildnings
nämnd 

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

Avdelning för 
, sociala frågor 

med enheter 
· för: 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj 
-Funkt{onshinder 

Komrnunlednings
kontor med 
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 
I 

1UFAB I 
TIKAB 

TEAB I 
I 

Social
nämnd 

Förvaltning för 
sociala frågor 

-Äldreomsorg 
-Individ- och 
familj' 
-Funktionshinder 

Tingsryds- I 
bostäder AB 

l 

Överför
myndar
nämnd 

Kommun-
fullmäktige 

Kommun
styrelse 

H Arbetsutskott 

H Kultur- och 
fritidsutskott 

I 

Barn- och 
utbildnings
nämnd 

Plan-och 
näringslivsutskott 

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 

Valnämnd Bygg-och 
miljönämnd 

Bygg-och 
miljöförvaltning 

-Miljöavdelning 
- Bygglovs-
avdelning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 314 

Förändrad tid ror 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 UtdiagsbeS1yrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

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 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 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 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 kommun.företag. 

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 Weidenmark (KD), Annelise 
Hed (11P) och Leon Jensen (SD) reserverar sig till förmån för Göran Mårds 
(V) yrkande. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 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-Cbristin 
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-Cbristin Johansson (C), Britt-Louise Berndtsson 
(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 Berndtsson (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: 

Utdrags bestyrkande 
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S.AMM:ANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 122 forts. Dnr 2014/119 041 

1. Avdelningen för omsorgsfrågor skall istället heta 
Omsorgsavdehringen. 

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

Barbro Svensson (S) tilläggsyrkar att förändringar i bolagsstyrelser 
genom:llirs 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 F ohlins (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 

Ut agsbestyr an e 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 315 

Förfrågningsunderlag gällande telefonväxel 

Dm 2016/432 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förfrågningsunderlag 
gällande telefonväxel som presenteras på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 

Idag har Tingsryds kommun ett avtal med Cygate för växellösning. 
Tingsryds kommun gjorde tillsammans med Växjö en upphandling under 
våren/sommaren 2015. Denna upphandling blev överprövad och utfallet 
blev att upphandlingen skulle göras om. Förfrågningsunderlaget tas fram av 
Växjö kommun, kontaktperson för Tingsryds kommuns del är IT-enhetens 
driftansvarig. 

Ärendets beredning 

Kravspecifikationen tas fram tillsammans med Växjö kommun. 
· Upphandlingen genomföras av upphandlingsavdelningen på Växjö kommun 
tillsammans med IT-tekniker från Tingsryds och Växjö kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från upphandlingssamordnare Helen Östman, 2016-10-27 

Beslutet skickas till 
Helen Östman 
PärDahlen 
Eva Palmer 

I Otdragsbestyrkande 
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Helen Östman 
0477 441 29 
helen.ostman@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-27 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Godkännande av förfrågningsunderlag, telefonväxel 

Förslag till beslut 
Ksau godkänner det förfrågningsunderlag gällande telefonväxel som presenteras på mö
tet. 

Beskrivning av ärendet 
Idag har Tingsryds kommun ett avtal med Cygate för växellösning. Tingsryds kommun 
gjorde tillsammans med Växjö en upphandling under våren/sommaren 2015. Denna 
upphandling blev överprövad och utfallet blev att upphandlingen skulle göras om. För
frågningsunderlaget tas fram av Växjö kommun, kontaktperson för Tingsryds kommuns 
del är IT-enhetens driftansvarig. 

Ärendets beredning 
Kravspecifikationen tas fram tillsammans med Växjö kommun. Upphandlingen genom
föras av upphandlingsavdelningen på Växjö kommun tillsammans med IT-tekniker från 
Tingsryds och Växjö kommun. 

Beslutsunderlag 
En upphandlingspresentation. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Helen Östman 
PärDahlen 
Eva Palmer 

Helen Östman 
Upphandlare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
komm.unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

\lI' 
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§ 316 

Svar på skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknadspolitiken 
Dnr 2014/443 100 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar skrivelse från kommunstyrelsens ordförande som 
sin egen och skickar den som svar till centerpartiet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande svarar på en skrivelse som 2014-08-27 
inkom till kommunstyrelsen från representanter från Centerpartiet i 
Tingsryds kom.mun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Mikael J eansson, 2016-10-20 

I Otdrag,sbe,Slyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Mikael Jeansson 

KSO 

Mkael.jeansson@tingsryd 

2016-10-20 

Till: Cecilia Cato, Britt-Louise 
Berndtsson, Mikael Andersson, 
Anna Johansson, Centerpartiet 

Svar på skrivelse till kommunstyrelsen gällande att kommunalisera ar
betsmarknadspolitiken 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen antar skrivelse från Kommunstyrelsens ordförande som 
sin egen och skickar som svar till centerpartiet. 

Bakgrund 

2014-08-27 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen från representanter från 
centerpartiet i Tingsryds kommun. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Tingsryds kommun tillskriver 
regeringen med begäran om att bli en försökskommun, där arbetsmarknadspengarna 
överförs från staten till Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken 
lokalt. 

I samband med ett kommunalt forum 2016-08-17 erbj_öds kommunerna i länet att gå in 
med en gemensam ESF-ansökan gällande förbättrad etableringsprocess för nyanlända. 
Ett flertal kommuner uttryckte sig positiva till en ansökan. I den senare processen har en 
ansökan skickats in. 

En av bakgrunderna till ESF-ansökan är Växjö kommuns ansökan 2014 om att bli en 
försöksverksamhet för en lokal arbetsmarknad. Denna ansökan avslogs då en sådan för
söksverksamhet kräver stora förändringar i lagar och förordningar. En annan bakgrund 
är att AF:s etableringsuppdrag ej fungerar fullt ut i dag. Detta kan bl a bero på brister i 
den lokala förankringen samt att en väl fungerade och lokalt anpassad validering saknas. 

Med bakgrund av ovanstående ESF-ansökan där besked om beviljande ännu ej kommit 
till vår kännedom föreslår undertecknad att detta brev får bli ett svar på centerpartiets 
skrivelse. Bifogat följer minnesanteckningar kommunalt forum 2016-08-17 samt även 
underlag för ansökan. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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CENTER..PA.RTI ET' 2014-08-27 

Skrivelse till kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 

Kommunalisera arbetsmarknadspolitiken 
Sedan länge finns det ett missnöje med Arbetsförmedlingen. Vi har sett dåliga 
resultat när det gäller matchning för de arbetssökande, och företagen använder sig 
alltmer sällan av Arbetsförmedlingen. Att ge denna myndighet utökade ekonomiska 
resurser när arbetslösheten är hög ger inte önskad effekt. 

Centerpartiet tror inte på att stora statliga organisationer gör bäst nytta för individen i 
praktiken. Som decentralister anser vi att beslut ska fattas så nära invånarna som 
möjligt. Åtgärder skall sättas in på det lokala planet, och kunskapen om det lokala 
näringslivet och dess behov samt om offentlig sektor finns inom respektive kommun. 

Centerpartiet anser att Tingsryds kommun skall ansöka hos staten om att bli fri
/försökskommun angående att få ta över de statliga ekonomiska anslag som 
motsvarar vad Arbetsförmedlingen idag får till sitt förfogande för vår kommun. 
Eftersom Växjö kommun ansöker om att bli pilotkommun i samma ärende, kan det 
vara extra intressant att jämföra resultat mellan stor och liten kommun. 

Vi är övertygade om att ifall Tingsryds kommun själva får hand om arbetsmarknads- . 
pengarna, kan resurserna användas mer effektivt. Kommunen har bäst kunskap om 
vilka som står längst från arbetsmarknaden. Det är framförallt dessa människor som 
behöver samhällets riktade stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetslivet samt 
unga som ska in på arbetsmarknaden. Samtidigt behöver vårt näringsliv tillgång till 
specifik kompetens. 

Centerpartiet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Tingsryds kommun tillskriver regeringen med begäran om att bli en 
försökskommun, där arbetsmarknadspengarna överförs från staten till 
Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken lokalt. 

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

c·.::;;:: d7~ ~ 
Cecilia Cato 

tJ,;f #J,.-~fl ~fiJ / 1 I r/1,:;;,~ . 
. 7Brit~Louise BerndtsscYn'\1/[,-Vr,,w,;v / r 

.~ 
Mikael Andersson 

Jv\[v"'"-, j4,~ 
Anna Johansson 
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Justerare · 1~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 135 

Svar på skrivelse om att kommunalisera 
arbetsmarknads politiken 

Dnr 2014/443 100 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förslaget om att kommunalisera 

arbetsmarknadspolitiken. 

39 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen bevaka 

frågan i samråd med länets övriga kommuner. 

Socialnämndens yttrand.~ 

Socialnämnden upplever ett gott samarbete med den lokala 
arbetsförmedlingen samt ett väl fungerande regionalt samarbete inom t ex 
Framtid Kronoberg. Växjö kommun har under mars månad 2015 fått avslag · 
på sin begäran om att bli pilotkommun. 

Socialnämnden förordar inte en ansökan enligt förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C), Mikael Andersson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C) och 

Anna Johansson (C) har sänt in en slaivelse till kommunstyrelsen med 
förslaget att styrelsen ska tillskriva regeringen med begäran om att bli 

försökskommun, där arbetsmarknadspengarna överförs från staten till 
Tingsryds kommun för att effektivisera arbetsmarknadspolitiken lokalt. 

Socialnämnden har yttrat sig i beslut§ 133, 2015-04-14. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse om att kommunalisera arbetsmarknadspolitiken 

Socialnämnden§ 133, 2015-04-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 158, 2015-05-04 

w 
I 

Utdragsbestyrkande . 
2015-05-1~ 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40 

2015-05-11 

§ 135 forts. Dm 2014/443 100 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt 

kommunledningsförvaltningen bevaka frågan i samråd med länets övriga 

kommuner. 

Beslutet skickas till: 

Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 317 

Taxor 2017 för räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dm2016/405 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till Förbundsdirektion om 
att Förbundsdirektionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i sina taxor antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. 

2. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 

Beskrivning av ärendet 

F örbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg översänder 
protokoll och handlingar avseende årlig återkommande hantering, beslut och 
fastställande av taxor för räddningstjänsten. Förbundsdirektionen hemställer 
om beslut i respektive kommunfullmäktige där direktionen delegeras att 
själv fastställa taxorna. Som förutsättning gäller då att SKL:s prisindex för 
kommunal verksamhet följs. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 32, 2016-10-04 

I Utdragsbest;yrkande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Taxor för räddningstjänsten 

Datum 

2016-10-17 p irn:!~;~~KOM!\l11Wl 
I 1W!~ -]Qj.~ < ~ tn, Ö Q,J. I • 

I 
l . 

Lf'.Q~~ v o sf 
Till medlemskommunerna i 
Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Bilagda protokoll och handlingar avser årligen återkommande hantering, 
beslut och fastställande av taxor för räddningstjänsten. Förbundsdirektionen 
hemställer om beslut i respektive kommunfullmäktige där direktionen 
delegeras att själv fastställa taxorna. Som förutsättning gäller då att SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet följs(§ 32, dnr 2016/118 - 050). 

~~a~ 
Per Pettersson 
Räddningschef 

Besöks adress Telefon 
0478-443 00 

360 50 Lessebo 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Fax 
0478-122 70 
0477-106 52 
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Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2016-10-04 

§ 32 

Taxor2017 

Beslut 

Dnr. 2016/118 - 050 

Förbundsdirektionen 
1. Föreslår kommunfullmäktige i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge 

kommuner besluta att delegera till Förbundsdirektionen o:rp. att 
Förbundsdirektionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
att höja de i sina taxor antagna fasta avgifterna och timavgifterna 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida i oktober månad. 

2. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober ~ånad 2016. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare (2011-11-30, § 32) ·finns beslut i Förbundsdirektionen 
som anger att förbundets taxor årligen ska räknas upp enligt KPI för 
oktober månad. 

Till betydande del är taxorna, för exempelvis tillsyn, relaterade till 
lönekostnader. KPI har en ibland svag koppling till nämnda 
förutsättning vilket ofta generat oförändrad taxa. 

Sveriges Kommuner och Landsting tillhandahåller ett index som går 
att använda till uppräkning av taxa, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas av 
kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling 
i fasta löner och priser. ' 

Detta innebär att taxorna som fastställdes i 2015 års prisnivå och 
gäller från 2016 räknas upp inför 2017 med KPV oktober 2016. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 
sammanträde 
Prisindex, hur räkna upp taxa från Sveriges Kommuner och 
Landsting, publicerad 2015-11-:04 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingszyds kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 

Justerande sign Utdrags bestyrkande 
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Ärende nr5 

Taxor2017 

F örbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg 

Sammanträdesdaturn 2016-10-04 

Bilagt ärendet finns förslag till taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg avseende år 2017. 
Uppräkning bygger på, av Sveriges Kommuner och Landsting, framtagen indexmodell benämnd 
PKV (publicerad 2015-11-04). 

Sedan tidigare (2011-11-30, § 32) finns direktionsbeslut som anger att förbundets taxor årligen ska 
räknas upp enligt KPI för oktober månad. 
Till betydande del är taxorna, för exempelvis tillsyn, relaterade till lönekostnader. KPI har en 
ibland svag koppling till nämnda förutsättning-vilket ofta generat oförändrad taxa. 

Förslaget till taxor för 2017 innefattar förslag att ändra uppräkningsfaktor från KPI oktober till 
uppräkning eniigt KPV. 

Förslag till beslut: 

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg ska hädanefter räknas upp enligt SKL:s modell 
benämnd PKV vilket er~ätter uppräkning enligt KPI för oktober, och, 

Taxor att gälla under 201 7* räknas upp/beslutas enligt förelagda förslag 
*}Tillställs medlemskommunernaför fastställande i KF 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Prisindex, hur räkna upp taxan - SKL 

Startsida > Samhällsplanering, infrastruktur> Miljö, hälsa> Taxa> Prisindex, hur räkna upp taxan 

Publicerad: 4 november 2015 

Prisindex, hur räkna upp taxan 

För. att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling kan en årlig 

indexuppräkning göras. Här beskriver vi hur du gör. 

Observera att indexuppräkning enbart kan göras utan nytt beslut i kommunfullmäktige om beslutet om respektive taxa stödjer 

sådan indexuppräkning. Notera också att ni behöver se över taxebestämmelsema i respektive taxa, så att rätt index anges i 

taxan om ni byter index. 

Prisindex för kommunal verksamhet 
SKL tillhandahåller ett index.som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och. 

priser. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. 

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

Indexet finns att ta del av via länken: 

Prisindex, ekonomi 

I excelmallens resultatflik finns det plats för att beräkna den indexuppräknade handläggningskostnaden per timme. Fyll i 

indexen för de kommande åren och kom ihåg att uppdatera indexet innan ni använder det. 

Vi rekommenderar att ni räknar upp timtaxan med PKV för innevarande år. Se följande exempel. 

Exempel - uppräkning av taxan utifrån prisin:dex 

2014 2015 2016 2017 2018 

Personalkostnad* 2,7 3,1 3,5 3,7 3,8 

Övrig förbrukning** 1,4 1,6 2,1 2,4 2,6 

Prisindex kommunal verksamhet 2,3% 2,6% 3,1% 3,3% 3,4% 

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring i arbetsgivaravgifter. 

** 50% lönekostnadsförändring och 50% KPIX. 

Det innebär att en taxa som fastställs i 2014 års prisnivå och gäller från och med 2015 räknas inför 2016 upp med 2,6 %. 

Detta ger visserligen ett års eftersläpning men är det sätt som SKL rekommenderar i andra sammanhang till exeinpel vid 

http://skl.se/sam hallsplaneri nginfrastruktur/m iljohalsa/taxa/prisindexhurraknaupptaxan.7449.htrn I 1/2 



2016-09-22 Pris index, hur räkna upp taxan - SKL 

upphandlad verksamhet. Fördelen är att prognosen för personalkostnadsutvecklingen är mycket säkrare eftersom löneavtalen i 

allmänhet är kända för innevarande år. 

Delegation av uppräkning med PKV 
SKL har tagit fram följande formulering för delegation av uppräkning med PKV. Vi använder begreppet timavgift i vår taxa 

när det gäller handläggningskostnad per timme. Vissa använder "timtaxa" eller andra begrepp. Du får se över vilket uttryck ni 

använder så att det blir konsekvent. 

X nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 

denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgiftema med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20ZZ 

(kommunfullmäktiges beslutsår). 

Kontakt 
Tove Göthner 

08-452 79 25 

teve.gothner@skl.se 

Michael Öhlund 

08-452 79 63 

michael. ohlund@skl.se 

Lämna synpunkter på SKL:s underlag 

Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. 

08-452 70 00 info@skl.se 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 318 

Årsredovisning 2015 Linneryds sparbanks fonder 
Dnr 2015/663 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 
Linneryds sparbanks fonder för verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Linneryds 
sparbanks fonder 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds sparbanks fonder överlämnar årsredovisning för 2015 samt 
protokoll, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 för Linneryds sparbanks fonder 

I Otdrag,;bestyrkande 



Bilaga Ks Au§ 318 2016-10-31 

Till 2016-10-18 

Kommunstyrelsen Tingsryd kommun 

Härmed lämnas årsredovisning för 2015 för Linneryds sparbanks fonder. 

Bifogar: protokoll, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse. 

Med vänliga hälsningar 

ordförande 



Protokoll fört vid möte 2016-10-12 med Linneryds Sparbanksfonder 

Närvarande: Börje Johansson, Åke Nyberg och Catarina Thor 

1§ 

Följande val gjordes för mötet: 

Ordförande och sekreterare Catarina Thor, justerare Börje Johansson 

2§ 

Följande utbetalningar har skett 2015 : 700 kr till arvoden. 

3§ 

Tillgångar i samtliga fonder inkl.ränta : 

Järnvägsmedel 

Sjukresefond 

Jordförbättringsfond 

Fond för enskilda vägar 

Studiefond 

Innestående i bank 2015-12-31 

Varav räntor 2015 

7,137,59 kr 

77,728,99kr 

16, 702,07kr 

147,433,63 kr 

31,817,12 kr 

280,819,40 kr 

122,40kr 

4§ 

Det har inkommit en ansökan från Linneryds bad- och motions förening. De vill ha hjälp med 

att finansiera en hjärtstartare. Kommitten beslutar att ge ett bidrag på 3000 kr. 

5§ 

Mötet avslutades och ordförande tackar för visat intresse 

Vid protokollet 

/"wbM.il. 
0 m··~-l . 1 
. Min . 

.,/ Il IJV\., ' 
ordförande Catarina Thor 



RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 
För Linneryds Sparbanks fonder år 2015 

Linneryds kommuns Järnvägsmedel 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgifter 
Uttag 151207 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns sjukresefond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns Jordförbättringsfond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

7,834,17 / 
3,42 i/" 

7,837,59 

700,00 i/' 

7,137,59 i/ 

77 695 21 i/ 
' ' 33,78 :/ 

77,728,99 V 

77,728,99 

16.694,79 v 
728 / 

16.702,07 ;/ 

16.702,07 / 



Fonder för enskilda vägar i Linneryd 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds sockens studiefond 

Ingående saldo 141230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Tillgångar i samtliga fonder 

Järn vägsmedel 
Sjuk:resefond 
J ordförbättringsfond 
Fond för enskilda vägar 
Studiestipendiefond 
Innestående i bank 2015-12-31 

Räntor 2015 

~o.lsf_o 20[6 .. -10~ . .. , .. ,,.,,,.-.. 
Le(,,~~ ~,J -~. ~ 
Catarina Thor G V 

ordförande 

147,369,57 v 
64,06 v 

147,433,63 t/ 

147,433,63 / 

31.803,26 / 
13,86 r 

31.817,12 v 

31.817,12 v 

7,137,59 :/ 
77.728,99 v 
16.702,07 v 

147,433.63 v 
31.817,12 .J 

280.819,40 V 

122,40 / 



Revisions berättelse 

Underteclmade av Tingsryds kommun utsedda revisorer har utfört granskning av 

Linneryds Sparbanksfonders räkenskaper för 2015, vill efter :fullgjort uppdrag 

avgiva direktiv och räkenskaperna är förda med största noggrannhet och 

försedda med vederbörande verifikationer. 

Banktillgodohavande har av oss kontrollerats och dessa överensstämmer med 

bokföringen. 

Då inget under revisionen framkommit som kunnat föranleda till anmärkning 

föreslår vi kommunfullmäktige bevilja kommitten för Linneryds 

Sparbanksfonder och dess räkenskapsförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet 

för 2015 års förvaltning. 

Rolsmo 2016-10-17 

Mats Karlsson Anders Karlsson 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

(\ 

JY 

§ 319 

Projektansökan gällande företagshotell vid 
hästsportanläggningen 
Dnr 2016/412 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar projektet finansiering med 100 000 
kr. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns sedan länge behov av ett företagshotell i Tingsryd. Tingsryds 
industristiftelse skapar nu en miljö i den tidigare administrationsbyggnaden 
på hästsportanläggningen, där mindre företag kan växa och utvecklas. Det 
kommer att bli kontor samt en lösning för 5-8 företag som enbart hyr 
slaivbord i en öppen planlösning. Industristiftelsen bekostar sedan tidigare 
investeringar som rör sektionering och uppfräschning av lokalerna. 

Projektansökan avser medel för att industristiftelsen ska kunna 
marknadsföra företagshotellet samt till viss del komplettera möbelbestånd 
och annan inredning. 

Projektet uppfyller väl riktlinjerna för ramprojektet "Näringsliv och 
utveckling". 

Kostnader 
Marknadsföring och marknadsmaterial 
Nyinköp 
Media 
Summa 

30 000 la 
45 000 la 
25 000 la 

100 000 kr 

Då personunion råder mellan Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och 
Industristiftelsen på tjänstemanna- och politikernivå, hänvisas beslutet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Slaivelse från kanslichef Eva Palmer, 2016-09-13 
Projektansökan gällande företagshotell vid hästsportanläggningen 
Företags besök 2016-10-31 

Beslutet skickas till 
Industristiftelsen 
Kommunledningsförvaltningen 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 320 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare inbjudan 
"Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas?" 
till kommunstyrelsen och TIK.AB med hänvisningen att seminariet 
kan följas via webbsändning samt att ingen ersättning utgår. 
Tid: tisdagen den 22 november, kl. 12.30-13.30. 

2. En samlade återrapportering av företagsbesök ska ges vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Jeansson återrapporterar från Smålandslunch med Svensk 
Näringsliv. Där informerades om att Svensk Näringsliv erbjuder regelbundet 
information för sina medlemmar om hur man hanterar en upphandling. 
Mikael J eansson föreslår att kommunen ska försöka att göra någonting 
liknande och erbjuder företagare i Tingsryds kommun utbildning i 
upphandling. 

Mikael J eansson och Barbro Svensson informerar om Utbildning i socialt 
företagande. 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-31 

Justerare 

§ 321 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen tar upp frågan om vilka politiker och tjänstemän ska ingå i 
den planerade arbetsgrupp näringsliv. 
Förslag är att det ska vara kommunchefen själv samt fyra politiker som ska 
vara med i gruppen samt övriga tjänstemän som man inkallar vid behov. 
Kommunchefen kommer att lägga fram förslag avseende tider på nästa 
sammanträdet. 

I Utdrags bestyrkande 




