
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 14 augusti 2017, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

1. Upprop 

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

3. Meddelanden 

4. Remisser 

5. Delegations beslut 

6. Motion om bättre politisk styrning av 
lokalförsörjning i Tingsryds kommun 

7. Motion - stärk friluftslivet genom att bygga en 
gångbro över Mörrumsån i Ryd 

8. Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i 
Tingsryds kommun 

9. Riktlinjer för Tingsryds kommuns sociala 
investeringsfond för barn och unga 

10. Åtgärder för budget i balans kommunstyrelsen 

11. Åtgärder för budget i balans 
samhällsbyggnadsnämnden 

12. Ansökan om budgetanslag från central projektpott 

13. Samverkan i gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor 

Föredragande 
tjänsteman 

Anteckningar 



14. Förslag till överenskommelse för Krissamverkan 
Kronoberg 

15. Delegation av tillsynen av e-cigaretter och 
påfyllnings behållare 

16. Taxa för kontroll av e-cigaretter och 
påfyllnings behållare 

17. Tingsryds civilförsvarsförenings ansökan om 
kommunalt bidrag för verksamhetsåret 2017 

18. Komplettering remiss om förslag till bildande av 
Nationalpark Åsnen 

19. Information om socialtjänstens förtydligade ansvar 
för spelmissbruk 

20. Information om sotningsverksamheten 

21. Information om överklagan av beslut från 
Energimarknadsinspektionen 

22. Information om fastigheten Örmo 1 :88 

23. Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg 

24. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

25. Kommunledningsförvaltningen informerar 

26. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2017-06-12 och 
2017-08-07, enligt personalutskottets protokoll från 
sammanträdet 2017-06-19, enligt utskottet för 
arbete och lärande från sammanträdet 2017-06-26 
samt enligt kultur- och fritidsutskottets protokoll 
från sammanträdet 2017-06-14. 

n/gJyd 2011-os-09 I ~;- ./ 
~··· 

Mikael J eansson 
Ordförande 

KC Kl. 15.00 

pp 

~~ 
~~en Wijk 
deterare 



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



Ärende 3 

Meddelanden 

1
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/84 170 

2017/458 253 

2017/476 807 

2014/340 3 79 

2017/372 750 

2017/465 753 

2017/418 750 

2016/36 214 

2014/238 253 

2017/486 106 

2017/472 020 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

2016-08-14 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, protokoll 2017-06-02 

2. Kerstin Frändemo, skrivelse samt KSO Mikael Jeanssons svar 
Kurrebo 

3. Tingsryds AIF, Sponsoravtal 2017-06-12-2018-06-12 

4. Svenska Kraftnät, nyhetsbrev 
Nybro Hemsjö 
Ansökan om koncession skickad till El 

5. Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
Informations- och nyhetsbrev 

6. Utskottet för arbete och lärande, protokoll § 61/2017-05-29 
Samverkansavtal med Kulturverkstan - Cafe KV 

7. Utskottet för arbete och lärande, protokoll§ 88/2017-06-26 
Föreningsbidrag 2017 

8. Utskottet för arbete och lärande, protokoll§ 87/2017-06-26 
Sammanställning av mål 201 7 samt plan för målarbete 2018 

9. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll§ 86/2017-05-22 
Marknadsföring av tomter 

10. Samhällsbyggnadsnämnden, protokoll§ 93/2017-05-22 
Försäljning av del av Tingsryd Mårslätt 1 :2 

11. Projekt Undervaka, slutrapport"På väg mot en digital 
offentlighetsprincip" 
Om öppenhet i Sveriges kommunstyrelser 

12. Uppföljning av välfärdsmiljarderna, 
Enkät 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/451 013 

2017/481 093 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-08-14 

13. SCB, Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner 
Juni 2017 

3 

14. SKL, Information om regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen, 
"Uppdrag att analysera och föreslå utformning av framtida insatser för 
bredbandsutbyggnad med statliga medel" 

I Otdragsbestyrkande 



Ärende 4 

Remisser 

4
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G:'lTingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/447 804 

2017/291 982 

2017/329 042 

2017/347 212 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-14 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 
verkställda remisser: 

Älmeboda Sockenkommitte, 
Ansökan om det årliga verksamhetsbidraget på 7.000 kr för 2017 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

Hovets byanät, 
Ansökan om förskottering motsvarande sökt EU-bidrag för fiberutbyggnad 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

Samhällsbyggnadsnämnden, 
Protokoll§ 98 / 2017-05-22 
Åtgärdsplan för samhällsbyggnadsnämnden för en budget i balans 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

Alvesta kommun, 
Kungörelse/granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för 
Alvesta kommun 

Översänd till bygg- och miljöchef Camilla Norrman för yttrande 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/420 312 

2017 /406 293 

Justerare 

Region Kronoberg, 
Remiss 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-14 

Cykla i Gröna Kronoberg 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för handläggning och svar 

Björn Hvornum, Fryggetorp 14, Linneryd 
Skrivelse gällande 
Erbjudande om förvärvande av fastigheten Lindegården 

Översänd till fastighetsstrateg Karin Berggren för handläggning 

I Otdragsbestyrkande 
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Arende 5 

Delegationsbesl ut 

7
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/491 002 

2017/93 002 

2017 /131 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-14 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende Delegat 

X 

Borgen för omsättning av lån - TUF AB 
Kommuninvest i Sverige AB, 
Lånenummer 89871 

David Gustafsson 

15.000.000 kr 

IT-utrustning elevdatorer 
Atea Finance AB 

Antagande av leverantör - Fordon 
Grupp 1 - Liten personbil 
Svensson & H Bil i Växjö AB 

Grupp 2 - Liten personbil med högt insteg 
Liljas Personbilar AB 

Grupp 3 - Personbil 5-dörras kombi 
Liljas Personbilar AB 

Grupp 4 - Personbil 4-hjulsdrivet 
AB Tingsryds Autoverkstad 

Grupp 5 - Liten skåpbil 
Liljas Personbilar AB 

Grupp 6 - Liten skåpbil eldriven 
Liljas Personbilar AB 

I Utdragsbestyrkande 

David Gustafsson 

Laila J eppsson 
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Arende 6 

Motion om bättre politisk 

styrning av lokalförsörjning i 

Tingsryds kommun 

9
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) 

Kommunstytelscns arbetsutskott 2017-08-07 

dusterare 

•\' ,; I 
'{ )! 

§ 154 

Motion om bättre politisk styrning av lokalförsörjning i 
Tingsryds kommun 
Dnr2017/ l78 216 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Lokalförsö1jnjngsgruppen redogör regelbundet var tredje månad för 
KSAU vilka ärenden som är aktuella gällande lokaler (sker i 
februari, maj, september, november). 

2. I lokalfrågor av stöt1·e omfattning och som kan bedömas ha 
principiell betydelse samråder lokalförsö1jningsgruppen med KSAU. 

Sammanfattning 

Centerpartiet har inkommit med en motion om bättre styrning av 
lokalförsötjningen. Centerpartiet anser att möjligheterna från politiskt håll 
att påverka lokalllirsötjningen i dag är för omständlig. Man anser vidare att 
det tar för lång tid för politiken att få igenom en politisk viljeyttring, även 
när det råder politisk enighet, gällande användning av t.ex. vakanta loka1er i 
kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

En lokalförsötjningsstrategi upprättades i kommunfullmäktige § 148, 2015-
09-28. Denna strategi är vägledande för hur frågor kopplade till kommunens 
lokalutnyttjande skall hanteras. Vidare ståt det i riktlinje111a för 
lokalförsörjning att denna är en tvärsektoriell kommunövergripande fråga 
som berör verksamheter och bolag. Kommunledningen ansvarar för att 
bedöma vad som är gemensam kommunnytta och begreppet kan därmed 
aldrig tolkas till fördel för ensldlda verksamheter. I riktlinjerna :framkommer 
det vidare att den centrala chefsgruppen (CCG) ansvarar för att den av 
kommunfullmäktige fastställda lokalförsörjningsstrategin verkställs. Den 
centrala chefsgruppen är dänned kommunens beställare i 
I okalförsörj n ingsfrågor. 

I samband med vissa strategiska beslut som varit av mer ''politisk" karaktär 
gällande utnyttjande av lokaler, har frågan dykt upp inom politiken om 
bristande insyn och möjlighet till påverkan. Erfarenheten är att det endast 
varit ett fåtal tillfällen av ovanstående karaktär. När frågor av denna art 
uppkommer är det den centrala chefsgruppens ansvar att informera 
kommunala beslutsfattare i frågeställningama. Ett sätt är att skapa en 
struktur för hur informationen förs vidare till politiken. Ett lämpligt forum i 
detta sammanhang för beredning av beslut är KSAU. KSAU kan därmed ta 

I Otdragsbesty,,kande 
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riZITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 154 forts. Dm 2017/ 178 216 

ställning till förslag eller ge styrdirektiv till ett optimalt utnyttjande av 
kommunens lokaler. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom den politiska majoriteten 

Beslutsunderlag 

I. Motion om bättre politisk styrning av lokalförsäljning i Tingsryds 
kommun 

2. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar 

I lokalfrågor av stöne omfattning och som kan bedömas ha principiell 
betydelse samråder lokalförsöijningsgruppen med KSAU. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet. 

I Otdragsbestyrkande 
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Motion till Kommunfullmäktige: Bättre politisk styrning av 
lokalförsörjning i Tingsryds kommun 

Enligt Tingsryds kommuns reglemente för kommunstyrelser och nämnder 
ansvarar kommunstyrelsen för kommunövergripande politiska 
avvägningar mellan behov och resurser med stöd av bästa möjliga 
beslutsunderlag. 

Detta innebär att kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för 
kommunens totala lokalförsörjning. Detta samordningsansvar bedrivs idag 
genom kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen 
bedriver i sin tur detta samordningsansvar genom en arbetsgrupp, kallad 
Lokalförsörjningsgruppen, vilken består av tjänstemän med ansvar för 
lokalförsörjningsfrågor på respektive förvaltning. Genom detta förfarande 
förlorar dessvärre kommunstyrelsen möjligheten att uppfylla sitt 
samordningsansvar till fullo. 

Från politikens sida finns idag ingen representant närvarande i 
Lokalförsörjningsgruppen. Detta anser vi i Centerpartiet vara en brist som 
försvårar kommunstyrelsens möjlighet att uppfylla samordningsansvaret 
gällande lokalförsörjning i Tingsryds kommun. 

Centerpartiet menar att det behövs en tydligare politisk styrning av 
lokalförsörjningen i Tingsryds kommun. Ytterst är det politikens ansvar att 
kommunens lokaler används optimalt och att lediga lokaler inte står utan 
användning. Möjligheterna från politiskt håll att påverka lokalförsörjningen 
är idag för omständlig. Det tar helt enkelt för lång tid för politiken att få 
igenom en politisk viljeyttring, även när det råder politisk enighet, 
gällande användning av t.ex. vakanta lokaler i kommunen. 

Centerpartiet vill av denna anledning förändra den kommunala 
lokalförsörjningsstrategin för att ge bättre möjlighet till politisk styrning av 
lokalförsörjningen i Tingsryds kommun. Lämpligen övertas 
ledningsfunktionen av Lokalförsörjningsgruppen av kommunstyrelsen så 
att kommunstyrelsen ges full möjlighet att uppfylla sitt 
samordningsansvar gällande lokalförsörjningen i Tingsryds kommun. 

Centerpartiet yrkar med anledning av ovanstående att organisationen för 
Lokalförsörjningsgruppen förändras så att det även 
finns politisk deltagande och närvaro i 
Lokalförsörjningsgruppen. 

Motion antagen vid Centerpartiets årsstämma 2017-02-28 
För Centerpartiet i Tingsryds ko~ ~ 

Mikael Andersson 
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:2013/J)g 2 lb 

~Tingsryds 
\:!!:}kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Kommunlednings
förvaltningen 

Förnamn Efternamn 
0477XXXXX 

2017-06-13 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion om bättre politisk styrning av lokalförsörjningen 

Förslag till beslut 
Lokalförsöijningsgruppen redogör regelbundet var tredje månad för KSAU vilka ären

den som är aktuella gällande lokaler. 

Sammanfattning 
Centerprutiet har inkommit med en motion om bättre styrning av lokalförsöijningen. 

Centerprutiet anser att möjligheterna från politiskt håll att påverka lokalförsörjningen i 

dag är för omständlig. Man anser vidru·e att det tar för lång tid för politiken att få 
igenom en politisk viljeyttring, även när det råder politisk enighet, gällande användning 

av t.ex. vakanta lokaler i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
En lokalförsörjningsstrategi upprättades i kommunfullmäktige§ 148, 2015-09-28. 

Denna strategi är vägledande för hur frågor kopplade till kommunens lokalutnyttjande 

skall hanteras. Vidru·e står det i rilctlinjerna för lokalförsöijning att denna är en tvärsek

toriell kommunövergripande fråga som berör verksamheter och bolag. Kommunled

ningen ansvarar för att bedöma vad som är gemensrun kommunnytta och begreppet kan 

dätmed aldrig tolkas till fördel för enskilda verksamheter. I riktlinjerna framkommer det 

vidare att den centrala chefsgruppen (CCG) ansvarar för att den av kommunfullmäktige 

fastställda lokalförsöijningsstrategin verkställs. Den centrala chefsgruppen är därmed 

kommunens beställare i lokalförsöijningsfrågor. 

I samband med vissa strategiska beslut som varit av mer "politisk" karalctär gällande 

utnyttjande av lokaler, har frågan dylct upp inom politiken om bristande insyn och möj

lighet till påverkan. Erfarenheten är att det endast varit ett fåtal tillfällen av ovanstående 

karalctär. När frågor av denna rut uppkommer är det den centrala chefsgruppens ansvar 

att informera kommunala beslutsfattare i frågeställningarna. Ett sätt är att skapa en 

struktur för hur info1mationen förs vidru·e till politiken. Ett lämpligt forum i detta sam

manhang för beredning av beslut är KSAU. KSAU kan därmed ta ställning till förslag 

eller ge styrdirektiv till ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom den politiska majoriteten 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen från Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Centerprutiet i Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Mikael J eansson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Arende 7 

Motion - stärk fri I uftslivet 

genom att bygga en gångbro 

över Mörrumsån i Ryd 

15
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutslrntt 2017-08-07 

,)usterare 

l--

§ 155 

Motion - stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro över 
Mörrumsån i Ryd 
Dnr 2017/61 814 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet överlämna!' ärendet föl' beslut i kmmnunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Motion hat inkommit från Centerpattiet om att Tingsryds kommun ska 

projektera för en fristående gångbro längs väg 648 över Mörrumsån. 
Tekniska avdelningen har informerat samhällsbyggnadsnämnden 2017-02· 
21, Dm 2017-0096-311 § 26 att Region Kronoberg hat startat upp ett 
projekt kallat "Cykla i gröna Kronoberg" där bro över Mömunsån kommer 
att finnas med som ett projekt i länstranspottplanen för 2018-2029, 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (SBN § 83/2017): 

1, Samhällsbyggnadsnämnden noterar att den bro som avses i motionen 
redan är listad med prioritet 1 i Region Kronoberg cykelvägsprojekt 
"Cykla i gröna Kronoberg", ett ärende nämnden fick infonnation om i 
SBN § 26 2017-02-21. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en imiktning där den föreslagna 
bron över Mönumsån inte endast ska vara en gångbro, utan att cykling 
också ska vara tillåten. 

3, Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen påskyndar 
arbetet med att ta fram avsiktsförklaring med Trafikverket. 

4, Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen i samråd med 

Trafik.verket tar fram ett budgetförslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget i motionen ät· att kommunen projektera!' en fristående gångbro 
över Mörrumsån i anslutning och längs med befintlig väg 648, för det 

rörliga friluftslivet för att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet gångstråk 
och att Tingsryds kommun projekterar denna fristående gångbro. 

Motionen nämner inget om cykling som är en starkt ökande motions- och 
friluftsaktivitet. Cyklister blil' då förhindrade att använda gångbron utan blir 

fortsatt hänvisade till att färdas längs väg 648 över broarna söder om Ryd. 

I Otdragsbescyckande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017~08-07 

~usterare 

§ 155 forts Dnr 2017/61 814 

Tekniska avdelningen förslår därför att en bro både för gående och cyklister 

projekteras och byggs dels för det rörliga friluftslivet som nämns i 
motionen, men framförallt :för skolbarn och boende söder om broarna som 

då på ett trafiksäkert sätt kan komma till Ryd. Det ligger inte på kommunen 

att bekosta och projektera nya broar längs statliga vägar, men Region 

Kronoberg har stai1at upp ett projekt kallat "Cykla i gröna Kronoberg" se 

nedan. 

Region Krnnoberg arbetar med ett första stt·ategiskt dokument som handlar 

om cykel kallad ''Cykla i gröna Kronoberg''. Dokumentet lägger en grund 

föt inriktning när det gäller att utveckla cykelvägarna i regionen och ska 

vara med i ny länstranspottplan för 2018-2029. Tre grundläggande principer 

har tagits fram och de är: prioriterings, finansierings- och 
utbyggnadsprincip. 

Priorileringsprindp innehåller bland annat trafiksäkerhet, antal boende i 
cykelvägens närhet, kommunernas utvecklingsplaner gällande bland annat 

boende samt felande länkar av stråk. 

Regionen föreslår enjlnansieringsprincip för cykelväga.r i tätorter och för 

cykel vägar till tätorter som används av de flesta andra län, vilket innebär au 
kostnaden för cykelvägsutbyggnaden delas med 50 % från 
länstransportplanen och kommunen 50 %. Särskilda finansieringslösningar 
kan bli aktuella för stön·e projekt där upp till 75 % finansieras via 
länstransportplanen. 

Utbyggnadsprincfpen som är framtagen för att stödja genomförandet av 
cykelvägarna som har prioriterats i "Cykla i gröna Kronoberg" består av 

fyra moment. Åtgärdsvalstudie (ÅVS). avsiktsförklaring, avtal och 
utbyggnad. Bedömningen är att Å VS enligt nedan objekt är genomförd. 

Avsiktsförk.laring upprättas mellan kommunen och Trafikverket och blir 

starten för att påbörja handlingar för projektering, tillstånd, finansieringens 

fördelning med mera. A vsiktsförklaringen bör ha en framförhållning av 3-5 
år till byggstart. Avtal upprättas mellan kommun och Trafikvel'ket och ska 

innehålla genomförande och :finansiering och slutligen utbyggnaden. 

K.01mnunema har under hösten 2016 lämnat in önskemål och prioriteringar 

om framtida. byggnation av cykelvägar i respektive kommun till regionen, 
129 stycken önskemål ombyggnation inkom från kommunema inkluderat 

både på kommunala och statliga vägar. Fokus läggs på de regionala 
cykelvägarna där staten är väghållare, i respektive kommun. 

Regionen har valt att gå vidare med 31 stycken objekt för en djupare analys 

som man har ptioriterat frän 1-3. Tingsryds kommun fick med 3 stycken 

objekt. 

utaragsoestyrKanae 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 8 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

usterare 
' J t,,. -~-, 

§ 155 forts Dnr 2017/61 814 

Asfaltering av gamla banvallen mellan Tingsryd och Konga längd cirka 8 
km med prioritering 2. Lv 784 genom Konga från Blomstervägen till 
Idrottsplatsen längd cirka 1400 m. Lv 648 Ryd, Idekulla-passage över 

Mörrumsån längd cirka 250 m och med priorite1fog 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-02-21 Dnr 2017-0096-311 § 26 

erhållit info1·mation angående ovan prioriteringar och byggnation av utvalda 

cykelvägar i Kronoberg och Tingsryds kommun; samt vilka utvalda objekt 
Region Krnnoberg vill göra en djupare analys av. 

Beslu tsu nderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämnden§ 83, 2017-05-22 
2. Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 

2017-04-19. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden § 26, 2017-02-21, Information angående 

ombyggnad av busshållplatser och byggnation av utvalda cykelvägar i 
Kronoberg. 

4. Motion från Centerpartiet angående stärk friluftslivet genom att bygga 

en gångbro över Mörrumsån i Ryd, 2017-03-15, 
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Motion till Kommunfullmäktige i Tingsryd 
Stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro över 
Mörrumsån i Ryd. 

Friluftsliv är för många människor ett viktigt element i hälsa och 
livskvalitet. Det rörliga friluftslivets är en också en samhällsekonomisk 
tillgång vi måste värna och utveckla. I en landsbygdskommun såsom 
Tingsryds kommun är just tillgängligheten till skog, mark och vatten en av 
vår absolut främsta framgångsfaktor. Det är närheten till naturen som är 
vårt signum . Tingsryds kommun bör således satsa på åtgärder som 
förbättrar möjligheten till ett tryggt och aktivt friluftsliv. 

I Ryd finns det en förtjusande gångväg för friluftsliv som går från den 
södra delen av Ryd till den norra utmed Mörrumsån. I den norra delen 
finns broar som tar oss över till andra sidan av Mörrumsån och som ger 
möjlighet att fortsätta vidare upp mot Brorsmåla för att därefter komma 
ut vid Idekulla, vid södra delen av Ryd. Denna runda utgör en mycket 
populär runda för friluftsliv som utnyttjas av många. Det finns dock en 
hake. När man kommer till Idekulla måste man dessvärre ut i den tunga 
trafiken på väg 648 för att passera Mörrumsån in mot Ryd. Situationen för 
gångtrafikanter och cyklister på denna vägbro över Mörrumsån vid 
Idekulla är högst osäker och trafikfarlig. 

Sedan länge har bl. a. Rydkampen drivit på för att få till en lösning med 
en gångbro vid sidan av denna vägbro i Idekulla. Turerna har varit många 
utan att det blivit någon lösning på problemet. Trafikverket har dessutom 
motsatt sig en lösning med att göra en gångbro i anslutning till befintlig 
vägbro, vilket annars hade varit en kostnadseffektiv lösning. Från 
Centerpartiets sida menar vi att detta är synd och skam och vill se en snar 
lösning för ett tryggare friluftsliv runt Mörrumsån i Ryd. 

Centerpartiet yrkar således att 
Tingsryds kommun projekterar en fristående gångbro över 
Mörrumsån för att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet gångstråk 
runt Mörrumsån i Ryd. 

Motion antagen vid Almundsryd- Urshults centeravdelning årsmöte 
den 29 januari 2017 och inlämnas genom: 

~~ 
Mikael Andersson Lennart Fohlin 

1 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Jus~erare 

cfNt 

§ 83 

Motion - stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro 

över Mörrumsån i Ryd 
Dnr 2017-0401-311 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar att den b1;0 som avses i motionen 
redan är listad med prioritet 1 i Region Kronoberg cykelvägsprojekt 
"Cyldå i gröna Kronoberg", ett ärende nämnden fick infmmation om i 
SBN § 26 2017-02-21. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en inriktning där den föreslagna 
bron över Mönumsån inte endast ska vara en gångbro, utan att cylding 
också ska vara tillåten. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen påskyndar 
arbetet med att ta :fram avsilctsförklaring med Trafikverket. 

4. ..Samhällsbyggnadsnämnden vill att tekniska avdelningen i samråd med 
· Trafikverket tar fram ett budgetförslag. 

Sammanfattning 

Motion har inkommit från Cente1partiet om att Tingsryds kommun ska 
·projelcteraför en fristående gångbro längs väg 648 över Mömunsån. 
Tekniska avdelningen har info1merat samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-
.21, Dnr 2017-0096-311 § 26 att Region Kronoberg har staitat upp ett projelct 

kallat "Cylda i gröna Kronoberg" där bro över Mörrumsån kommer att 
finnas med som ett projekt i länstransportplanen för 2018-2029. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget i motionen är att kommunen projekterar en fristående gångbro 
över Mömunsån i anslutning och längs med befintlig väg 648, för det 
rörliga friluftslivet för att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet gångstråk 
och att Tings1yds kommun projelcterar denna fristående gångbro. 

Motionen nämner inget om cylding som är en stai·kt ökande motions- och 
friluftsaktivitet. Cyldister blir då förhindrade att använda gångbron utan blir 
fortsatt hänvisade till att färdas längs väg 648 över broama söder om Ryd. 

• I • t 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Justerare 

cH-·,1t 

§ 83 fortsättning 

Tekniska avdelningen förslår därför att en bro både för gående och cyklister 
projekteras och byggs dels för det rörliga friluftslivet som nämns i motionen, 
men framförallt för skolbru.n och boende söder om broarna som då på ett 
trafiksäke1t sätt kan komma till Ryd. Det ligger inte på kommunen att 
bekosta och projektera nya broar längs statliga vägar, men Region 
Kronoberg hru.· startat upp ett projekt kallat "Cylda i gröna Kronoberg" se 
nedan. 

Region Krnnoberg arbetru.· med ett första strategiskt dokument som handlar 
om cykel kallad ·~Cylda i gröna Kronoberg". Dokumentet lägger en grund 
för inriktning när det gäller att utveckla cykelvägru.na i regionen och ska 
vara med i ny länstransportplan för 2018-2029. Tre grundläggande principer 

. hartagitsfram och de .är: prioriterings, finansierings- och 
utbyggnadsprincip. 

P1'.io1·iteringsprincip innehåller bland annat trafiksäkerhet, antal boende i 
cykelvägens·Iiärhet, kommunernas utvecklingsplaner gällande bland annat 
boende samt.felande länkru.· av stråle 

Regionen föresiår:enfinansieringsprincip för cykelvägar i tätorter och för 
cykelvägar till tätorter som används av de flesta andra län, vilket innebär att 
kostnaden för cykelvägsutbyggnaden delas med 50 % från 
länstransportplanen och kommunen 50 %. Särskilda fmansieringslösningar 
kan bli alctuella för större projekt där upp till 75 % finansieras via 
länstransp.ortplanen. 

Utbyggnads_principen som är framtagen för att stödja genomförandet av 
cykelvägru.na som har prioriterats i "Cylda i gröna Kronoberg" består av fyra 
moment. Åtgärdsvalstudie (ÅVS), avsiktsförldru.'ing, avtal och utbyggnad. 
Bedömningen är att ÅVS enligt nedan objekt är genomförd. 
Avsiktsförklru.-ing upprättas mellan kommunen och Trafikverket och blh
starten för att påbörja handlingru.· för projektering, tillstånd, finansieringens 
fördelning med mera. A vsiktsförldaringen bör ha en framförhållning av 3-5 
år till byggstart. Avtal upprättas mellan kommun och Trafikverket och ska 
innehålla genomförande och finansiering och slutligen utbyggnaden. 

Kommunerna hru.· under hösten 2016 lämnat in önskemål och prioriteringar 
om :framtida byggnation av cykelvägru.· i respektive kommun till regionen. 
129 stycken önskemål om byggnation inkom från kommunerna inlduderat 
både på kommunala och statliga vägar. Fokus läggs på de regionala 
cykelvägama där staten är väghållare, i respektive kommun. 

l~ . I 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Justerare 

l!Hf-

§ 83 fortsättning 

Regionen har valt att gå vidare med 31 stycken objekt för en djupare analys 
som man har prioriterat från 1-3. Tingsryds kommun fick med 3 stycken 
objekt. 

Asfaltering av gamla banvallen mellan Tingsryd och Konga längd cirka 8 
Ian med prioritering 2. Lv 784 genom Konga från Blomstervägen till 
Idrottsplatsen längd cirka 1400 m. Lv 648 Ryd, Idekulla-passage över 
Möm.unsån längd cirka 250 m och med prioritering 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-02-21 Dm 2017-0096-311 § 26 
erhållit inf01mation angående ovan prioriteringar och byggnation av utvalda 
cykelvägar i Kronoberg och Tings1yds kommun, samt vilka utvalda objekt 
Region Kronoberg vill göra en djupare analys av. 

Beslutsunderlag 

-1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-05-02 § 73, 
Motion - stärk :friluftslivet genom att bygga en gångbro över Mömunsån 
i Ryd. 

2. Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 
2017-04-19. 

3. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-02-21 § 26, 
Info1mation angående ombyggnad av busshållplatser och byggnation av 
utvalda cykelvägar i Kronoberg. 

4. Remiss - motion från Cente1pruiiet angående stärk :friluftslivet genom 
att bygga en gångbro över Mömunsån i Ryd, 2017-03-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mruie-Louise Hilmersson (C) yrkru· bifall till samhällsbyggnadsutskottets 
förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

ldf I 
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Arende 8 

Motion om införande av 6 

timmars arbetsdag i Tingsryds 

kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) 

Kommunstyrelsens axbctsutskott 

,Justcrare 

{ -~~-

§ 156 

Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds 
kommun 
Dnt• 20 l 7 /340 020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunsty1'elsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att inte genomföra en fördjupad utredning om införande av 6 
timmal's arbetsdag på grund av Tingsryds konnnuns ekonomi. 

2. Ärendet lämnas i övrigt över till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande införande av 6 timmars 
arbetsdag. Partiet önskar att kommunen inför det under en försöksperiod på 
två ål' och undet den tiden följer sjuktal, uppsägningar samt de anställdas 
tdvsel och välmående. Om det faller väl ut så önskar Vänsterpartiet att 
reformen genomförs fullt ut. 

Tingsryds kommun har ca l 200 anställda och en personalkostnad på ca 550 
mkr/år. 

Det pågår många projekt runt om i landet, bl.a. Skellefteå på 
Städavdelningen där 40 personal är anställda och det har inneburit man varit 
tvungen att nyrekrytera sju nya medarbetare, något fåne sjukskrivningar har 
man fått och tre mkr ökad kostnad. Jämfört med bl.a. projektet i Skellefteå 
så skulle Tingsryds kommuns kostnader ligga på 90 mkr. 

Kommunchefen föreslår; 

l. Kommunstyrelsen beslutar att inte genomrora en fördjupad 
utredning om infarande av 6 timmars arbetsdag på grund av 
Tingsryds kommuns ekonomi. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uttala att motionen 
är besvarad med hänvisning till ovanstående beslut. 

Beslutsu nderlag 
1. Motion från Vänsterpartiet om införande av 6 timmars arbetsdag i 

Tingsryds kommun Dnr 2017/340 
2. Skrivelse från kommunchefen, 2017-06-26 

I Otdragsbestyrkande 
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Motion från Vänsterpartiet om införande av 6 timmars 

arbetsdag i Tingsryds kommun 

Kommunen står i nuläget med bekymmer på personalsidan. Såväl skola som omsorg och 

tjänstemannasidan har svårt att både rekrytera och behålla personal när kringliggande 

kommuner och privata arbetsgivare erbjuder högre löner och/eller bättre villkor. Tingsryds 

kommun säger sig "sträva efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi är 

en mindre kommun med korta beslutsvägar med större möjlighet för medarbetarna att påverka 

sina arbetssituation." Sanningen är dock att vi inte sticker ut på något sätt från mängden vad 

gäller arbetsvillkor och det senaste årets neddragningar på till exempel julklappar, fika och 

halvdagar innan röd dag har även det bidragit till att Tingsryds kommuns rykte som 

arbetsgivare i kringliggande kommuner är allt annat än på topp. 

Kommunens politiker kan satsa hur mycket som helst på det ena eller andra, men grunden för 

all kommunal verksamhet är kompetenta, friska och nöjda medarbetare. Medarbetare som 

söker sig hit för att de vill jobba just i vår kommun och som väljer att stanna kvar för att de 

trivs. Medarbetare som har balans mellan jobb och fritid och därför har ork och möjlighet att 

vara produktiva hela sin arbetsdag. 

Många anställda i kommunen inom till exempel lokalvård, förskola, park, VA och gatukontor 

med flera har fysiskt påfrestande arbeten med frekvent förekomst av moment som tunga lyft, 

repetitiva rörelser eller hög ljudnivå. Andra arbeten inom kommunala sektorn är kontorsjobb 

med många timmar framför datorn i samma arbetsställning och med höga krav på 

koncentration och produktionsförmåga för att få arbetet gjort snabbt och effektivt med hög 

kvalitet. 

Att orka med att arbeta effektivt i 8 timmar är det få som klarar av. Inom äldreomsorg, 

lokalvård, skola och barnomsorg är det många som väljer att gå ner i tjänst för att orka med 

både arbete och fritid. Inom dessa yrken arbetar främst kvinnor, vilket leder till ytterligare 

löneklyftor och lägre pensioner hos redan lågavlönade grupper. På vissa arbetsplatser där 

deltid inte är lika frekvent använt löses lång arbetsdag och brist på koncentration eller 

arbetsglädje med längre fikapauser på betald arbetstid eller helt enkelt lägre arbetstempo. 

Samtidigt känner allt fler människor sig stressade över att livspusslet är svårt att få ihop och 

att det är svårt att räcka till för både arbetsgivare och familj. Sjukskrivningarna för utbrändhet 

ökar dramatiskt i Sverige idag och Tingsryds kommun visar inga tecken på att vara ett 

undantag. Lågt arbetstempo, sjukskrivningar och hög omsättning på personal kostar idag 

kommunen mer pengar än vi vill låtsas om. 

Vi i Vänsterpartiet i Tingsryd vill därför ta ett helhetsgrepp på de ovanstående problemen med 

en gemensam lösning. Genom att erbjuda heltidsanställda i kommunen att minska sin 

arbetstid från 40 timmars arbetsvecka till 30 timmar med bibehållen lön, skulle vi kunna bli 

just den moderna arbetsgivare vi önskar vara, med medarbetare som både får förutsättningar 
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och ork att utföra sin arbetsuppgifter på topp hela dagen. 

Inom vissa yrkeskategorier skulle nyanställningar bli nödvändiga, men inom många andra 

som till exempel tjänstemannasidans är det vår uppfattning att effektiviteten skulle öka så pass 

mycket att nyanställningar skulle behövas endast i undantagsfall. Positiva synergieffekter som 

fåne sjukskrivningar och mindre personalomsättningar samt fler personer i kommunen i 

arbete skulle samtidigt medverka till att kostnaderna för reformen blir betydligt lägre än vad 

som först kanske kan tros. 

Det är Vänsterpartiets uppfattning att en sådan reform skulle leda till friskare och nöjdare 

medarbetare, och göra kommunen till en betydligt mer attraktiv arbetsgivare, både vad gäller 

att rekrytera och att behålla duktig och kompetent personal. Tingstyds kommun skulle därmed 

få en viktig pusselbit på plats i arbetet med att bli en kommun där livet är just så härligt som 

vår slogan utlovar! 

Vänsterpartiet yrkar: att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och erbjuds på 

samtliga arbetsplatser inom Tingsryds kommun under en försöksperiod om minst två år. Före 

och under försöksperioden skall jämförelser med sjuktal, uppsägningar och de anställdas 

trivsel och välmående genomföras. Om försöket faller väl ut skall reformen införas 

permanent. 

J-~~~-c;~-~, ....... . .~ .. @..!. ......... . 
Jörgen Forsberg, Kf-ledamot V Göran Mård, Kf-ledamot V 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 00 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 170626 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion från Vänsterpartiet om införande av 6 timmars arbetsdag i Tings
ryds kommun 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att inte genomföra en fördjupad utred
ning om införande av 6 timmars arbetsdag på grund av Tingsryds kommuns ekonomi. 
Att med detta anse motionen besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion gällande införande av 6 timmars arbetsdag. De 
önskar att man inför det under en försöksperiod på två år och under den tiden följer 
sjuktal, uppsägningar samt de anställdas trivsel och välmående. Om det faller väl ut så 
önskar Vänsterpartiet att reformen genomförs fullt ut. 

Tingsryds kommun har ca 1 200 anställda och en personalkostnad på ca 550 mkr/år. 
Det pågår många projekt runt om i landet, bl.a. Skellefteå på Städavdelningen där 40 
personal är anställda och det har inneburit man varit tvungen att nyrekrytera sju nya 
medarbetare, något färre sjukskrivningar har man fått och tre mkr ökad kostnad. 
Jämfört med bl.a. projektet i Skellefteå så skulle våra kostnader ligga på 90 mkr. 

Besluts underlag 
Motion från Vänsterpartiet om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds kommun 
Dnr 2017 /340 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

1 (1) 

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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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-12 

Justerare 

I 

§ 145 

Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond för 

barn och unga 
Dnr 2017 /407 750 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer rutinen "Riktlinje för Tingsryds kommuns 

sociala investerings/ond för barn och unga". 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20, § 133 (Dnr 2016/ 119 041) om 

inrättandet av en social investeringsfond för förebyggande arbete inom 

området barn och unga från och med budget 2017. I samma beslut gavs 

kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta och fastställa rutiner för hantering, 

beslut och utvärdering av denna fond. 

En social investeringsfond handlar om att investera i människor och i 

framtiden. Insatserna som genomförs via den sociala investeringsfonden ska 

bygga på långsiktighet och vara verksamhets- och budgetöverskridande. Det 

ska också stimulera till att tänka annorlunda samt att utveckla nya arbetssätt 

och metoder. Genom att satsa resurser i ett förebyggande· arbete på 

identifierade målgrupper kan man på sikt göra mänsldiga vinster och 

undvika kostnader för mer omfattande insatser. 

Insatserna som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska 

ha som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga 

som ·bor i Tingsryd. Investeringen och insatserna ska bidra till tvärsektoriellt 

arbete och minst två kommunala nämnder måste ansökan och medverka. 

Samverkan kan och bör utöver detta omfatta även andra aktörer. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond för barn och unga 

Kommunfullmäktige§ 133, 2016-06-20, Hållbar ekonomi 6.4 

Förebyggande arbete barn och unga Dnr 2014/119 041 

Skrivelse från kommunchefen, 2017-05-19 

fy-' • I \ 
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r.'lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 00 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Sociala investeringsfond 

Förslag till beslut 

;20 I 1/ lj o:}- °1So 
TJÄNSTESKRlVELSE 1(1) 

/IL(_ f I'{ r; 2,D /}--

Datum 2017-05-19 

Till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för 
hantering av kommunens investeringsfond för förebyggande. 

Beskrivning av ärendet 
En social investeringsfond handlar om att investera i människor och framtiden. Insatserna som 

genomförs via den sociala investeringsfonden ska bygga på långsiktighet och vara verksamhet

och budgetöverskridande. Det ska också stimulera till att tänka annorlunda samt att utveckla nya 

arbetssätt och metoder. Genom att satsa resurser i ett förebyggande arbete på identifierade mål

grupper kan man på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer omfattande in

satser. 
Insatserna som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska ha som målsättning 

att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i Tingsryd. 
Investeringen och insatserna ska bidra till tvärsektoriellt arbete och minst två kommunala 

nämnder måste ansöka och medverka. Samverkan kan och bör utöver detta omfatta även andra 

aktörer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har besetts av avdelningen för arbete och lärande samt Centrala chefsgruppen. 

Beslutsunderlag 
Utredningen i Hållbar ekonomi, förebyggande arbete barn och unga samt beslut i kom

munfullmäktige 2016-06-20 § 133 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond 
för barn och unga 

Inledning 
Kun?kapen om risk- och skyddsfaktorer och om hur _barn och ungas 
levnadsförhållanden påverkar utvecklingen i vuxen ålder är idag omfattande. 
Vi vet att det finns tydliga samband mellan familjebakgrund, hälsa, utbildning, 
dåliga uppväxtvillkor och social utsatthet som vuxen. 

Trots denna kunskap är kommunens insatser ofta kortsiktiga och håller sig inom 
det egna verksamhets- och budgetansvaret. Åtgärder sätts många gånger in i ett 
sent skede och blir då både mer omfattande för den enskilde och kostsammare 
för samhället. 

Insatserna som genomförs via den sociala investeringsfonden ska bygga på 
långsiktighet och vara verksamhet- och budgetöverskridande. Det ska också 
stimulera till att tänka annorlunda samt att utveckla nya arbetssätt och metoder. 
Genom att satsa resurser i ett förebyggande arbete på identifierade målgrupper 
kan man på sikt göra mänskliga vinster och undvika kostnader för mer 
omfattande insatser. 

En social investeringsfond handlar alltså om att investera i människor öch 
framtiden. 

Riktlinjer 
Medel ur den sociala investeringsfonden ska inte finansiera befintlig ordinarie 
verksamhet. Den aktuella insatsen ska harmoniera med befintliga satsningar, 
och kommunens övergripande mål. 

Målgrupp 
Insatserna som finansieras med medel ur den sociala investeringsfonden ska ha 
som målsättning att stärka och förbättra livsvillkoren för barn och unga som bor i 
Tingsryd. 

Verksamhetsöverskridande arbete 
Investeringen och insatserna ska bidra till tvärsektoriellt arbete och minst två 
kommunala nämnder måste ansöka och medverka. Samverkan kan och bör 
utöver detta omfatta även andra aktörer. 

Vetenskapligt stöd 
För att kunna säga att en social investering kommer att betala sig på sikt krävs 
ett gott stöd för att insatserna konimer att ge avsedda effekter. Kopplingen 
mellan investering och förväntade effekter ska stödjas av vetenskap eller 
beprövad erfarenhet. 

Innovation 
För att främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt 
välkomnas insatser som kan anses nyskapande i form eller innehåll och som 
gagnar barn och unga i Tingsryd. 
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GJTingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

Ql.V/ 
"~~/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (55) 

2016-06-20 

§ 133 

Hållbar ekonomi 6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En social investeringsfond för förebyggande arbete inom området 

barn och unga inrättas från och med budget 2017. 

2. Ett permanent budgetanslag om 2 mkr årligen ska avsättas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta och fastställa rutiner för 

hantering, beslut och utvärdering. 

4. Utvärdering av arbetsmodellen ska göras efter fyra år. 

Reservation · 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 

Hilmersson (C), Göran Mård 01) Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Ann

Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson (C), Mats Wembo (C), 

Jörgen Forsberg 01) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 

Anna Johanssons (C) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 

Kommunstyrelsen§ 145, 2016-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) och Göran Mård 01) yrkar om beslut enligt utredningen. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg (S) bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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f:.:lTingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

fti'L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 133 forts. Dnr 2014/119 041 

Besluts gång 

37 (55) 

Ordförande ställer Anna Johanssons (C) yrkande mot Mikael Jeanssons (S) 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet sldckas till 

Kommunchefen 

Utvecklings chefen 

Ekonomiavdelningen 

Ut ags estyr an e 
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Bilaga KF § 133/2016-06-20 

f}ngsryds 
&Qmmun 

6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

I. En social investeringsfond för förebyggande arbete inom området barn och unga in

rättas från och med budget 2017. 

2. Ett permanent budgetanslag om 2-4 mkr årligen ska eftersträvas. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta och fastställa rutiner för hantering, beslut 

och utvärdering. 

4. Utvärdering av arbetsmodellen ska göras efter fyra år. 

Sammanfattning 
Forskning visar att det finns starka samband mellan hur individer lyckas i skolan och 

senare i livet. Kommunen bör därför öka sina preventiva insatser inom individ- och fa

miljeomsorg samt i förskola och skola. De preventiva insatserna skall leda till bättre 

utfall när det gäller hälsa, välmående och arbetsmarknadsdeltagande för medborgarna 

och därmed ett mer effektivt resursutnyttjande för offentlig sektor. Utredningen föreslår 

därför att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en social investeringsfond från och 

med budgetåret 2017 och att ett budgetanslag på 2-4 miljoner årligen eftersträvas samt 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastsälla rutiner för hantering, beslut och utvärde

ring. 

U ppdragsbeskrivning 
Fastställa förebyggande arbete inom individ och familjeomsorgen som ett prioriterat 

externt fok:usområde i kommande budgetarbeten med målet att, inom ramen för god 

ekonomisk hushållning, avsätta budgetanslag och inrätta social investeringsfond senast i 

samband med budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 6: Tyd
lig externajokusområden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Förslaget bygger på fakta från SKL, litteratur i ämnet samt på erfarenheter som inhäm

tats i kontakter med andra kommuner. Statistik och underlag har hämtats från de egna 

verksamheterna samt från SKL:s enkätstudie genomförd i samarbete med Malmö högs

kola 2014 (litteraturhänvisning sist i dokumentet) 
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Bakgrund och fakta 
Forskning visar att det finns starka samband mellan hur individer lyckas i skolan och 

senare i livet, exempelvis när det gäller arbete, inkomst, hälsa, missbruk och kriminali

tet. Kommunen bör därför öka sina preventiva insatser inom individ- och familjeomsorg 

samt i förskola och skola. Detta kan ge både samhällsekonomiska och kommunekono

miska vinster. Det kan även gälla insatser för vuxna och äldre exempelvis arbetsmark

nadsprojekt och att förebygga fall, undernäring, sår m.m. 

I Sverige har idag_ har minst var femte kommun, två landsting och två regioner infört 

sociala investeringsfonder för att stärka det förebyggande arbetet och skapa ett socialt 

hållbart samhälle. Storleken på avsatta medel till förebyggande arbete har stor variation. 

Från 1 JY.lkr till 100 lY.lkr men flertalet ligger under 5 Mkr. Det skiljer sig om man har 

medel avsatta i driftsbudget eller som tilläggsanslag/öronmärkning samt hur återfd

ringskrav och krav på effektutvärdering ser ut. 

Oavsett är det viktigt att hitta en stabil organisation och en fmansieringsform som håller 

på lång sikt och som inte är avhängigt politisk styrning eller tjänstemän då effekterna av 

ett förebyggande arbete inte följer budgetår eller mandatperioder. Exempelvis kan tidiga 

insatser till ett nyfött barn och dess familj innebära att en placering för samma barn kan 

undvikas när denne går i grundskola eller gymnasium. På den enskilde individen ses 

därmed inte effekten förrän efter 10-15 år. 

I två rapporter utgivna i mars 2015 från SNS (Studieförbundet Näringliv och Samhälle) 

så beskriver rapportförfattaren Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi vid Örebro 

universitet hur man bör arbeta med sociala investeringsfonder för att få bästa effekt. 

Han menar att: 
1. Avsatta medel för förbyggande arbete bör ha en :fristående redovisning utanför 

normal budgetprocess. 
2. Återföringskraven bör ställas i relation till risken med projekten som skall genom

föras och begränsas till de minskade utgifter för kommunen som uppstår inom en 

överblickbar period (förslagsvis fem år) 
3. Utvärdering skall göras men kraven på den skall anpassa till projektet och vara rim

lig att genomföra. 
4. Effektutvärderingar bör i hög grad inriktas mot sådana variabler som bör kunna 

länkas till långsiktiga samhällsekonomiska effekter, exempelvis antal elever som 

uppfyller grundläggande kunskapskrav i skolan eller antal som har behörighet till 

gymnasiet. 
5. Processen för urval av projekt bör vara tydlig och öppen. Det bör fmnas en särskild 

beredningsgrupp så projekt väljs ut på sakliga och professionella grunder och ett 

politiskt organ som tar det slutliga beslutet. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Medborgare känner att insatser sätts in i rätt tid och att insatsen blir av god kvalitet. I det 

förebyggande arbete fmns större möjligheter för berörda att påverka sina insatser själva. 

På lång sikt kommer alla medborgaren uppleva ett samhälle som gör insatser i rätt tid 

och som skapar en trygghet för alla; föräldrar, barn, äldre mm. 
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SAMHÄLLE 
Samhället upplevs som en positiv plats att leva och bo på där livet är tryggt och påverk
bart. 

EKONOMI 
För att spara pengar med hjälp av förebyggande insatser så behöver man först satsa 
pengar. Detta innebär initialt en ökad kostnad då utgifterna för de som inte ingått i de 
förebyggande insatserna fortfarande fmns kvar. 
På lång sikt kommer dock ekonomin att förbättras i så motto att mindre pengar behöver 
läggas på akuta insatser i sena stadier av ett problemområde. · 

MEDARBETARE 
För medarbetare som jobbar inom skola, individ och familjeomsorg men också i övriga 
delar av vår kommunala verksamhet så blir arbetet mer hållbart och tryggt då man kan 
arbeta mer planerat och mindre med tvång och tillsägelser som medför risk för hot och 
våld. 

PROCESS 
Arbetsprocesser blir mer förutsägbara om fokus kan läggas på planerade och förebyg
gande insatser istället för akuta insatser som så ofta sker oplanerat och utanför arbetsid. 
Därmed lägger vi tid på rätt saker. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun bör inrätta en social investeringsfond och avsätta budgetmedel till 
denna årligen. Begreppet sociala investeringsfonder är omdiskuterat i Sveriges kommu
ner då det inte hanteras som en fond utifrån ett redovisningsperspektiv samt att det anses 
ta fokus från den sociala delen av investeringen. Dock ses begreppet sociala investe
ringsfonder i många artiklar och i litteratur och får därmed anses som ett vedertaget be
grepp. 

Utredningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om att inrätta en social 
investeringsfond från och med budgetåret 2017 och att ett budgetanslag på 2-4 miljoner 
årligen eftersträvas samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att fastsälla rutiner för han
tering, beslut och utvärdering. 

Förslag på fortsatt utveckling 
I detta uppdrag ingår att ge förslag kring förbyggande arbete på IFO när det gäller barn 
och unga. Det bör övervägas huruvida alla förvaltningar och bolag, kanske tillsammans 
med privata aktörer eller ideella föreningar bör kunna söka projektmedel. 

Det bör också övervägas huruvida vuxna och äldre skall ingå i det förebyggande arbetet 
exempelvis när det gäller arbetslöshet, hemlöshet, förebygga fall, undernäring och sår. 
De stimulansmedel som kommer från statligt håll t.ex. i form av pengar för kvalitetsre
gister, arbete med psykisk ohälsa (PRIO), bemanning i äldreomsorgen m.m. skulle 
kunna hanteras enligt samma rutiner och inom samma investeringsfond. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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~Tingsryds 
\;.!!}kommun 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 157 

Åtgärder för budget i balans kommunstyrelsen 
Dnr 2017/390 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer åtgärder för att undvika underskott i 2017 års 

budget enligt protokollsbilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

I delåJ:stapp01i 1:2017 redovisade kommunstyrelsen en underskottsprognos 

pä-900 tla- för budgetåret 2017, Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och 

redovisning måste kommunstyrelsen därför fatta beslut om åtgärder för att 

undvika underskott vid årets slut. Sådant beslut ska enligt riktlinjerna fattas 

senast vid det andra ordinarie sammanträdet efter det att underskottsprognos 

presenterats. 

Delårsrappo1ten presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-05 § 96 och i 
samband med detta beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i 
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti ta fram förslag till 
åtgärder för att undvika underskott mot budgeten vid årnts slut. 

Prognosen för de olika avdelningama på kommunledningsförvaltningen 

redovisas i tabell som biläggs till protokollet. 

Som framgår i tabellen redovisas underskottsprognos för kansliavdelningen 

(-170 tkr) och avdelningen för arbete och lärande (-1 800 tkr), medan övriga 

avdelningar redovisar överskottsprognoser. 
För kansliavdelningen är tmderskottet i första hand hänförbart till 
överföm1yndarverksamheten och för avdelningen för arbete och lärande är 

det individ- och familjeomsorgen som uppvisar underskottsprognos. 

Föreslås att åtgärder vidtas för kansliavdelningen (170 tkr) och avdelningen 

för arbete och lärande (730 tkr) enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrappo1t 1 :2017, 2017-06-05 
2. Sla-ivelse från ekonomichefen, 2017-08-03 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!:}kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-03 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om åtgärder för att undvika underskott i kommunstyrelsens 
budget 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer åtgärder för att undvika underskott i 2017 års budget enligt proto

kollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
I delårsrapport 1:2017 redovisade kommunstyrelsen en underskottsprognos på -900 tkr för bud

getåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning måste kommunstyrelsen 

därför fatta beslut om åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Sådant beslut ska enligt 

riktlinjerna fattas senast vid det andra ordinarie sammanträdet efter det att underskottsprognos 

presenterats. Delårsrapporten presenterades för kommunstyrelsen 2017-06-05 §96 och i sam

band med detta beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att till kommunsty

relsens sammanträde i augusti ta fram förslag till åtgärder för att undvika underskott mot budge

ten vid årets slut. 

Prognosen för de olika avdelningarna på kommunledningsförvaltningen redovisas i nedanstå

ende tabell. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Kommunchef 1 333 477 1 333 0 

Kansli avd. 11 883 5 219 12 053 -170 

Utvecklingsavd. 13 693 4 504 13 423 270 

Ekonomi avd. 5770 1 764 5 670 100 

Personal avd. 9 902 2 585 9202 700 

Avd. Arbete & Lä- 45437 15 059 47 237 -1 800 
rande 

Totalt 88 018 29 608 88 918 -900 

Som framgår i tabellen redovisas underskottsprognos för kansliavdelningen (-170 tkr) och av

delningen för arbete och lärande (-1 800 tkr), medan övriga avdelningar redovisar överskotts

prognoser. För kansliavdelningen är underskottet i första hand hänförbart till överförmyndar

verksamheten och för avdelningen för arbete och lärande är det individ- och familjeomsorgen 

som uppvisar underskottsprognos. 

Föreslås att åtgärder vidtas för kansliavdelningen (170 tkr) och avdelningen för arbete och lä

rande (730 tkr) enligt bilaga 1. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
KS 2017-06-05, §96 
KF 2015-10-26, §165 

Delårsrapport 1 :2017 kommunstyrelsen 
Riktlinjer för budget och redovisning 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kanslichef 
Avdelningschef arbete och lärande 
Kommunchef 
Ekonomichef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 

1. Åtgärder för att undvika underskott mot budgeten 2017 

2. KS 2017-06-05, §96 Delårsrapport 1 :2017 kommunstyrelsen 

2(2) 
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Bilaga 1 

Kommunstyrelsen/kommun led n ingsfö rva ltn ingen 

Åtgärder för att undvika underskott mot budgeten 2017 

Kansliavdelning 170 tkr 

• debitering av utförda administrativa tjänster till kommunens bolag och 

stiftelser 

• översyn av kostnader och intäkter för överförmyndarverksamheten 

• allmän återhållsamhet 

Avd arbete och lärande 730 tkr 

• se över alla möjligheter att upphöra med köp av socionomkonsulter i in

divid- och familjeomsorgen under 2017 

• se över kostnader för individ- och familjeomsorgen gällande köp av öp

penvård och placeringar 

SUMMA ÅTGÄRDER 900 tkr 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-05 

§ 96 

Delårsrapport 1 :2017 kommunstyrelsen 

Dnr 2017/390 101 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (41) 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 1:2017 kommunstyrelsen. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 

augusti ta fram förslag till åtgärder för att undvika underskott mot 

budgeten vid årets slut. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapp01t för kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga. 

Från 1 april har kommunstyrelsens ansvarsområde utökats med verksamheterna 

individ- och familjeomsorg och vuxenutbildning. Dessa verksamheter har, 

tillsammans med verksamheterna integration och folkhälsa, organiserats i 

Avdelningen for arbete och lärande. I den politiska organisationen har ett utskott 

för arbete och lärande bildats under kommunstyrelsen. 

Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,9 

mkr jämfört med budget för helåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer för 

budget och redovisning måste kommunstyrelsen därför senast vid sammanträde i 

september fatta beslut om åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. 

Enligt riktlinjerna ska förvaltningschefen ta fram förslag till åtgärder. 

Då organisationsförändring (enligt ovan) har genomförts under löpande budgetår 

kan sammanläggning av bokslutsrapport och styrkort ej genomföras fullt ut i 

rapporteringssystemet. Därför lämnas en separat rapport för Avdelningen för 

arbete och lärande som bilaga till kommunstyrelsens delårsrapport. Eftersom ett 

större underskott redovisas för verksamheten individ- och familjeomsorg inom 

Avdelningen för arbete och lärande bifogas även en detaljerad 

uppföljningsrapport för individ- och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1:2017 kommunstyrelsen 

Skrivelse från ekonomichefen, 2017-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 128, 2017-05-29 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 

Ekonomiavdelningen 

· 1 Otdragsbeslyiliande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
047744126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-26 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Delårsrapport 1 2017 för Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens delårsrapport 1 2017 godkänns. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti ta fram förslag 

till åtgärder för att undvika underskott mot budgeten vid årets slut. 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrappott för kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga. 

Från 1 april har kommunstyrelsens ansvarsområde utökats med verksamheterna individ- och 

familjeomsorg och vuxenutbildning. Dessa verksamheter har, tillsammans med verksamheterna 

integration och folkhälsa, organiserats i Avdelningen för arbete och lärande. I den politiska or

ganisationen har ett utskott för arbete och lärande bildats under kommunstyrelsen. 

Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott på -0,9 mkr jämfö1t med 

budget för helåret 2017. Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning måste kom

munstyrelsen därför senast vid sammanträde i september fatta beslut om åtgärder för att undvika 

underskott vid årets slut. Enligt riktlinjerna ska förvaltningschefen ta fram förslag till åtgärder. 

Då organisationsförändring ( enligt ovan) har genomförts under löpande budgetår kan samman

läggning av bokslutsrapport och styrkort ej genomföras fullt ut i rapporteringssystemet. Därför 

lämnas en separat rappott för Avdelningen för arbete och lärande som bilaga till kommunstyrel

sens delårsrapport. Eftersom ett större underskott redovisas för verksamheten individ- och fa

miljeomsorg inom Avdelningen för arbete och lärande bifogas även en detaljerad uppföljnings

rapp01t för individ- och familjeomsorgen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport I 2017 för Kommunstyrelsen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska sldckas till 
Kommunchefen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 

förvaltningar och företag 
• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 

information 
• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, 

Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 

om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med I april 

(integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår 

således i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) 

i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska 

avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, dvs Teknisk avdelning 

inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i 

samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. 

2 Omvärldsanalys 

2017 har hittills präglats av global oro med bl.a. osäkerhet kring maktbalansen mellan 

världens ledande länder, brexit, återkommande terrordåd mm. 

En allmän oro hos medborgare, kommunala verksamheter och politik förstärks mot bakgrund 

av de senaste årens arbete med Hållbar ekonomi, vars beslut nu håller på att genomföras. 

Bostadsförsörjningen är ett nationellt problem som förtydligas lokalt utifrån bl.a. näringslivets 

behov av kompetens och arbetskraft. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 Medborgare 

-
Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 

arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 

och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl.a. med en rad olika aktiviteter kring 

klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fmtsätter att utvecklas samtidigt som 

en utvärdering av verksamheten har inletts och beräknas vara klar under hösten. Politiken har 

valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren. 

3.1.2 Samhälle 

• 
Arbetet med att genomföra de beslut som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi präglar 

både kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Beslut om förändringar inom skola, 

bibliotek och omsorg är alltid både svåra att fatta och smärtsamma att genomföra. Alla 

förändringar ger inte heller omedelbara resultat, något som i sig förstärker den globala oro 

som finns i dagens samhälle. Genomförandet av hållbar ekonomi lägger samtidigt en 

långsiktig grund för ett gott samhälle att leva i och en hållbar kommun med god ekonomi och 

möjligheter att utvecklas. 

I slutet av maj presenterades resultaten av Svenskt Näringsliv enkät avseende 

näringslivsklimatet i landets kommuner. Resultatet för Tingsryds kommun visar fmtsatt 

kraftigt sjunkande resultat, både totalt och inom de flesta delfrågorna. Rankingen mellan 

landets kommuner presenteras först i september. 

3.1.3 Ekonomi 

Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 

in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomfö1ts, medan verkställande 

pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en 

viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört 

med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har 

uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har 

arbetsprocessen med 2018 års budget påbörjats genom att kommunstyrelsen (i maj månad) 

har fastställt ekonomiska arbetsramar. Enligt dessa uppgår resultatet i 2018 års budget till 

+13,7 mkr, vilket motsvarar 1,8 % av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att 

fullmäktiges resultatmål om 2 % inte uppfylls enligt de fastställda arbetsramarna. Fullmäktige 

fattar beslut om nästa års budget i september. 
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Årsprognosen 2017 för kommunstyrelsen uppgår till -0,9 mkr jämfö1t med budget. 

Underskottet är i första hand hänförba1t till verksamheten individ- och familjeomsorgen (-2,0 

mkr) inom Avdelningen för arbete och lärande. En närmare förklaring till detta underskott 

redovisas i bilaga till denna delårsrappott. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Kommunchef 1 333 477 1 333 0 

Kansliavd. 11 883 5 219 12 053 -170 

Utvecklingsavd. 13 693 4 504 13 423 270 

Ekonomiavd. 5 770 1 764 5670 100 

Personal avd. 9 902 2 585 9202 700 

Avd. Arbete & 45 437 15 059 47 237 -1 800 
Lärande 

Totalt 88 018 29 608 88 918 -900 

3.1.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 

Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga 

resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett 

större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet 

omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika sätt 

att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå i tre år. 

Rekrytering och arbete med personalförsötjning är också prioriterat och under våren har ett 

reviderat personalförsörjningsprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är 

desamma både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkun-enskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

3.1.5 Process 

-
Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 

intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny 

överförmyndarnämnd tillträdde I januari. 1 april delades tidigare Socialnämnden i två 

områden. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 

vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under 

kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt 

Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden fo1tsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt 

tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och 

byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m.fl., nu 

tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på 

verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under 

kvarvarande mandatperiod. 
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4 Framtid 

För resterande del året 2017 kommer fortsatt mycket fokus på genomförandet av den 

beslutade organisationsförändringen att krävas. Omorganisationen påverkar processer och 

medarbetare och det är av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser 

blir tydliga i både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta innebär 

ett omfattande arbete som måste slutföras under resterande del av året samt under nästa år. 

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett 

plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 

perspektiven i vår styrmodell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 

inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fortsatt 

handlingsutrymme i det pågående och f\·amtida utvecklingsarbetet. 

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet 

är bland annat service gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och 

rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya styrdokument inom 

flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och tjänstemän läggs en 

god grund för det framtida utvecklingsarbetet. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 

delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

- Hög tillgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 

bemötande Medborgarundersökning tillgänglighet), 
genomförs under hösten 2017. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-

samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 

- Kvalificerat stöd och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Intern-Kund-

väl fungerande intern bokslutsperioden. Index (intern enkät mot 

service till den kommunala Enkät är inte planerad under politiker och 

organisationen 2017. kommunorganisationen) 

- Bra utbud och kvalitet Ingen mätning har genomförts - Nöjd-Medborgar-Index 

inom fritids- och under bokslutsperioden. (kultur), NMI, 
kulturverksam het Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

- Nöjd-Medborgar-Index 
(idrott), NMI, 
Medborgarundersökning 
2017 

Samhälle • God service och bra Resultaten i Svenskt Näringslivs - Vad ger företagarna 

förutsättningar för det undersökning Företagsklimat för sammanfattande 

lokala näringslivet 2017 presenterades i slutet av omdöme om 
maj månad och visade fortsatt företagsklimatet i 
kraftigt sjunkande resultat för kommunen (Insikt) 
Tingsryds kommun, både totalt 
och för de flesta delfrågorna. - Svenskt Näringslivs 
Rankingen mellan landets ranking av kommunerna 
kommuner presenteras i 
september månad. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 

ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI, 
leva och bo i Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

Ekonomi • God ekonomisk Fullmäktige finansiella mål för god • Resultat i % av 

hushållning ekonomisk hushållning avseende skatteintäkter och 
resultat och självfinansiering av generella statsbidrag 
investeringar uppfylls för både 

• Självfinansiering av bokslutsperioden och prognos för 
helåret 2017. Målet om minskning investeringar 
av låneskuld uppfylls inte för 

• Minskning av bokslutsperioden då ingen 
amortering har genomförts under låneskulden 
årets första fyra månader. Målet 
beräknas dock kunna uppfyllas i 
prognosen för helåret 2017. 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

God kostnadskontroll Prognosen visar ett underskott KLF:s resultat med 

och hög prognossäkerhet mot budget på -0,9 mkr. nettokostnader inom 

inom KLF Underskottet är i hög grad budgetramen 
hänförbart till verksamheten 
individ- och familjeomsorgen (-2,0 
mkr) inom Avdelningen för arbete 
och lärande. 

Medarbetare • God arbetsmiljö och Ingen synlig förändring syns ännu • Sjukfrånvaro för hela 

frisk personal jämfört med förra året. kommunorganisationen 
För helåret 2016 var 

• Sjukfrånvaro för KLF sjukfrånvaron för den totala 
kommunorganisationen 6,7%. 
Målet i 2017 års budget är 6,0%. 

För kommunledningsförvaltningen 
var sjukfrånvaron 2,5% år 2016. 

- Attraktiv arbetsplats Ingen mätning har genomförts - Hållbart 
med bra under bokslutsperioden. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Medarbetarenkät genomförs HME (totalindex för hela 

engagerade medarbetare vartannat år. Förra mätningen kommunorganisationen) 

och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och 
- Nöjd-Medarbetarindex nästa mätning är således våren 

2018. (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 

- Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

- Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process Ständiga förbättringar Arbete med upphandling av två ? Införande av 

och utveckling genom större verksamhetssystem pågår: kommunövergripande 

processorienterad verksamhetssystem för omsorgen verksamhetssystem enligt 

verksamhet samt diarie- och plan 
ärendehanteringssystem. 
Införande sker tidigast under 
2018. 

Arbetet med omorganisationen 
innebär mycket fokus på 
processflöden i olika 
sammanhang och på olika nivåer. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 
finnas och uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 

har inte gjorts. tjänstegarantier 
Arbete kring detta har påbörjats 
under bokslutsperioden. 

- God intern kontroll Bedömning görs först i - Kommunstyrelsens 
årsbokslutet. samlade bedömning av IK 
Förra årets arbete med intern 
kontroll bedömdes som svagt, då 
flera av granskningarna inte 
genomfördes. Som en följd av 
detta har ett förbättringsarbete 
påbörjats under bokslutsperioden. 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Avdelning för arbete och lärande 

Katarina Carlzon 
0477 443 10 

katarina.carlzon@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 1 (1) 

Datum 2017-05-23 

Till Utskottet för arbete och lärande 

Sammanfattning ekonomi - Avdelningen arbete och lärande 

A "12017 ,pri Be opp it k r 

Verksamhet Budget Utfall Perioden Årsprognos Awil<else 

Integration 13 0 13 0 

IFO 38 057 14 230 40057 -2000 

Vuxenutbildning 7 367 829 7167 200 

Totalt 45437 15 059 47 237 - 1800 

Integration(+/- 0) 
För att integrationsenheten skall kunna arbeta effektivt och styras utifrån omvärldens behov så behövs en 

tydligare prioritering av medel till integrationen. 
Integrationsenheten har öppnat en tredje träffpunkt i Konga som ersatt träffpunkten i Urshult. Därmed har 

verksamheten samma omfattning som tidigare men med andra placeringar i kommunen. Fyra integrat

ionsvärdar finns anställda med hjälp av anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Deras uppdrag är att 

tillsammans med integrationssamordnarna verka för en god integration i hela kommunen. 

IFO (-2 miljoner) 
Inför 2017 års budget äskade IFO 2 miljoner kronor till nya tjänster för att klara lagstadgade krav på ut

redningar och uppföljningar framförallt inom barnavården. Efter fördelning av internbudget kunde 

500 000 kronor av de äskade 2 miljonerna tillskjutas 2017. Inför 2018 äskades de återstående 1,5 miljo

nerna då bedömningen är att behovet kvarstår för att klara lagkraven i barnavården och arbetsmiljölagen. 

Resultat Barn och familj: Prognos för året -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda socio

nomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Kostnad för köpt vård på 

institution ryms inom budget men mycket osäker prognos då det har beräknats utifrån beslutade place

ringar hittills med återsökningar från migrationsverket inräknat. Det är problematiskt att rekrytera socio

nomer och ännu svårare ett rekrytera socionomer med erfarenhet av barnavård. 

Resultat Vuxen: Prognos för året+/- 0. Nya rutiner, bättre kontroll och förebyggande arbete har medfö1i 

att kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas. Pågående placeringar har omförhandlats och 

priset per dygn har kunnat sänkas betydligt. Endast några av skyddsplaceringar kan eftersökas från mi

grationsverket. Inom missbruk står placering inom familjehem för en stor del av kostnaden. Under som

maren beräknas det komma några fler institutionsplaceringar. Nyanlända i etableringen har fortsatt behov 

av komplettering med försörjningsstöd och en stor andel av de som går ut etableringen återkommer. IFO 

har idag ansvar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt för att förebygga vräkningar/ hemlös

het/ institutionsplaceringar. 

Vuxenutbildning(+ 200 000 kronor) 
From 2017 förändras rättigheterna i skollagen och alla har då rätt att studera upp till högskolebehörighet 

inom vuxenutbildning. Inför 2018 års budget äskades därmed pengar för att möta den ökning av elever 

som förväntas. Vuxenutbildningen kommer att få högre hyreskostnad under hösten då lokaler för att bed

riva vårdutbildningen i Ryd kommer öppnas. En osäkerhet kring volymer råder, framför allt på SFI då 

omvärlden och andra myndigheters effektivitet påverkar vuxenutbildningens elevantal. Ökning prognosti

seras dock inom grundläggande svenska som andraspråk och inom den gymnasiala vårdutbildningen men 

detta kommer att mötas med ökade intäkter. Det är problematiskt att rekrytera lärare, framförallt behöriga. 

Katarina Carlzon 
Chef för arbete och lärande 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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1 Uppdrag / Ansvarsområde 

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att tillhandahålla insatser för att ge skydd och stöd 

till kommunens invånare samt för att upptäcka och förebygga sociala problem. 

Barn och unga 

Uppdraget är att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och utreda 

ansökningar om vård och stöd. Efter utredning och bedömning, genomföra och följa upp olika 

insatser som rådgivning, öppenvårdsinsatser, placeringar i familjehem/HVB och stödboende. 

Familjerätt 

Uppdraget är att erbjuda samarbetssamtal kring vårdnad, boende och umgänge för familjer i 

separation. Fastställande av faderskap och utredningar kring adoption. På uppdrag av 

tingsrätten genomföra vårdnadsutredningar och umgängesstöd. 

Ekonomiskt bistånd 

Uppdraget är verka för självförsörjning och självständighet för den enskilda individen, att 

handlägga ansökningar om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd och att finna 

arbetsmarlmads-/rehabinsatser som möjliggör egenförsörjning. Handläggare inom ekonomiskt 

bistånd ansvarar även för Budget-skuldrådgivning och dödsboanmälningar. Till enheten hör 

1,0 integrationssamordnare/handläggare med uppdraget att arbeta för bästa möjliga 
mottagande av kommunplacerade nyanlända. 

Arbetsmarknadsenhet 

Vägvalet är kommunens arbetsmarknadsenhet med uppdrag att erbjuda de som står utanfor 

arbetsmarknaden arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar. Från 2017 kommer 

Vägvalet även att administrera extratjänster och ansvara för administration gällande 
Fritids banken. 

Missbruksfrågor 

Uppdrag att handlägga ansökningar och anmälningar gällande missbruksproblematik, följa 

upp stöd och vårdinsatser. Kunna erbjuda anhörigstöd. 

Våld i nära relationer och övriga insatser inom vuxen 

Under övrig vuxen ligger ansvar för samordning av insatser inom Våld i nära relation och 

liknande insatser där det finns behov av skydd. 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Socialnämndens gällande vision är: "Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa 

bemötande och delaktighet." 

Från 1 april 2017 tillhör IFO avd Arbete och lärande med en arbetsvision som lyder " I alla 

livets skeden med fokus på människors möjligheter" 
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2.1.1 Medborgare 

Nämndens mål: Medborgare som är i behov av stöd på grund av fysiska, psykiska, 

sociala eller andra skäl skall erbjudas ett individuellt anpassat stöd av hög kvalite som 

bygger på självbestämmande och delaktighet. 

Utvecklingsarbete pågår på IFO angående former för brukarundersökning/brukarmedverkan 

inom IFO-området. Utvecklingsledare tillsammans med IFO-chef/Barn och chef Arbete och 

lärande deltar i utbildning via SKL. 

Erfarenhet från 2016 visade att aktiviteten att dela ut broschyren för synpunkter och klagomål 

i nya ärenden inte ledde till fler inkomna synpunkter. Andra former för brukarmedverkan är 

därför viktiga att pröva. 

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd 

till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och 

utvärderas. 

På grund av stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant under 

2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendealternativ. Vid möten 

inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta. 

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta 

kombinerat med psykiska problem. Till hösten 2017 kommer den integrerade 

missbruksvården att kunna ge rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få 

kombinerade insatser. 

Från och med 15 februari 2017 finns kommungemensam social jour via avtal med Värnamo 

tillgänglig. Införandet av social jour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta 

situationer utanför kontorstid. 

2.1.2 Samhälle 

Nämndens mål: Hög grad av brukarinflytande med en meningsfull vardag. 

Resultat: Kommunen tar i år inte emot några anvisningar från Migrationsverket. Kommunen 

har dock mycket högt antal egenbosättningar under vintern/våren 2017. Detta har lett till 

problem med oseriösa hyresvärdar och stor brist på bra bostäder. De bostäder som finns 

tillgängliga är oftast mycket dyra och i väldigt dålig standard. 

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där 

handlingsplan med olika aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap tas fram. 

Genom beviljade medel från Mucfkommer olika gratis aktiviteter att genomföras under 

sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika 

idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna. 

2.1.3 Ekonomi 

Nämndens mål: Socialnämnden ska ha en god kostnadskontroll och en ekonomi i 

balans. 

Missbruksvård-Vuxen: Med hjälp av nya rutiner och bättre kontroll och förebyggande 

arbete har kostnaderna för nya skyddsplaceringar kunnat minskas under början av året. 

Pågående placeringar har omförhandlats och priset per dygn har in många fall kunnat sänkas 

betydligt. Med hjälp av mer utvecklat samarbete med skyddsboende kommer framtida 

placeringar att bli billigare och kortare, med fokus på utslussning. Endast några av 
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skyddsplaceringarna kan återsökas från migrationsverket. 116 % av årsbudgeten för 2017 är 

förbrukad inom Vuxen övrigt. 

Inom missbruk så kommer det att under sommaren komma några fler institutionsplaceringar. 

34 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk, där placering inom familjehem står för en 

stor del av kostnaden. 

Försörjningsstöd: Nyanlända i etableringen har fortsatt behov av komplettering och en stor 

andel av de som går ut etableringen återkommer. 

Bostadsbrist och för att förebygga vräkningar/hemlöshet/institutionsplaceringar har lett till att 

IFO idag ansvarar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt. 

Arbetsmarknadsenhet: Uppdelningen på arbetsmarknaden fortsätter, där delen som står 

mycket långt ifrån arbetsmarknaden fo1tsätter att öka. Uppstart av extratjänster kommer att 

ske under hösten 2017, där kommunen kommer bidra med ca 26 extratjänster. Äldre 

utlandsfödda kvinnor är klart överrepresenterade bland de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden. 32 % av årsbudgeten är förbrukad inom missbruk. 

Barnavård: Prognos för året är ca -2 miljoner, där största delen utgör kostnader för inhyrda 

socionomer. Familjehemsvård och extern öppenvård beräknas rymmas inom budget. Prognos 

för kostnad köpt vård på institution beräknas utifrån beslutade placeringar hittills och avdraget 

återsökningar Migrationsverket. Ryms då inom budget men mycket osäker prognos. 

Resultat ensamkommande (ansvar 51110 verksamhet 60030): De nya ersättningarna för 

ensamkommande barn som införs fr.o.m. 2017 innebär för första halvåret att ersättningar 

betalas ut i efterhand d.v.s. kommunen får ligga ute med pengarna. Andra halvåret 2017 ska 

ersättningar betalas ut efter schablon och kommer då snabbare. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

IFO 38 057 14230 40 057 -2 000 

Totalt 38 057 14 230 40 057 -2 000 

2.1.4 Medarbetare 

Nämndens mål: Friska och nöjda medarbetare med rätt kompetens och hög känsla av 

ansvar och delaktighet. 

Vuxen: Framtagning av en modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. 

Målet är en modell som mäter både ärendemängden och arbetstyngden. Många ärende är inte 

det samma som en hög arbetstyngd. En provmodell används nu med bra resultat. Vid test har 

modellen kunnat varna i god tid för att en medarbetare upplever en alltför hög 

arbetsbelastning. 

Rutiner för hantering av tillfälliga arbetstoppar planeras inom kort. Rutiner för hur avlastning 

för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt provas i dag med 

mycket gott resultat. 

Individuell ärendegenomgång ska enligt plan genomföras fyra gånger per år. Vid genomgång 

har många ärenden kunnat avslutas direkt eller planerats för avslut. 

Genom att extra resurs har tillförts i form av en extra handläggare har mängden ärenden per 

handläggare kunnat minskas från ca 80 per handläggare till 60-70 per handläggare. Då 

ytterligare handläggare återkommer från föräldraledighet efter sommaren så förväntas antalet 
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ärende per handläggare sjunka till ca 40 stycken. 

Barn: Fokus i medarbetarperspektivet ligger på rekrytering av socialsekreterare för att uppnå 
full grundbemanning. Tillsvidaretjänster är tillsatta och nuvarande vakanser beror mestadels 
på olika tjänstledigheter som ex föräldraledighet. 

Behörighetskravet med socionomexamen för att arbeta i sociala barnavården försvårar 
rekryteringen, stor konkurrens råder. För att klara verksamheten och uppfylla lagens krav 
stöttas bemanningen upp av inhyrda socionomkonsulter. Ordinarie rekrytering pågår 
parallellt. 

2.1.5 Process 

Nämndens mål: E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska vara väl utvecklade och 
anpassade för att nå en effektiv verksamhet. 

Vuxen: Rutin för klientmöte via Skype är påbörjad. Önskemål om möjlighet för handläggare 
inom missbruksvård att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna 
möjlighet är under utredning med planerad start hösten 2017. 

Mötesstruktur har reviderats och tillsammans med Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen 
har nytt mötesschema tagits fram och implementeras under våren 2017. Personalmöten inom 
vuxengruppen har bantas ner från 3 timmar till 1 timme, och gruppgenomgång av ärende sker 
uppdelat per enhet. 

En handläggare inom ekonomiskt bistånd har under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst 
för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT-stöd. Målet är att det som eftersatts på grund av 
tidsbrist ska kunna uppdateras och att fungerade rutiner för framtida arbete ska tas fram. 

Arbetet med nya blanketter för ekonomiskt bistånd pågår. Dessa kommer att avspegla de nya 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. 

Barn: Aktiviteterna i processperspektivet riktas in på att uppdatera rutiner och säkra 
processen för ett ärendes handläggning från inkommen anmälan-förhandsbedömning
utredning-beslut insatser och uppföljning/avslut. Genom processkartläggning identifieras 
kritiska moment. Förbättringsåtgärder hittills är införande av mottagningsfunktion och rutin i 
form av checklista när handläggare slutar. 

Individ- och familjeomsorg, Delårsrapport 1 2017 6(7) 



59

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare - Medborgare som är i - Andel uppfyllda 
behov av stöd på grund av tjänstegarantier 
fysiska, psykiska, sociala 

- Andel nöjda klienter eller andra skäl skall 
erbjudas ett individuellt IFO 

anpassat stöd av hög 
- Andel som är kvalite som bygger på 

självbestämmande och nöjda/mycket nöjda med 

delaktighet anhörigstödet som erbjuds 

- Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

Samhälle - Hög grad av 
brukarinflytande med en 
meningsfull vardag 

Ekonomi - Socialnämnden ska ha - Budgetawikelse 

en god kostnadskontroll 
- Kostnaderna för köpt och en ekonomi i balans 
vård och stöd skall minska 

- Del av eventuellt 
överskott ska återföras till 
verksamheten 

Medarbetare - Friska och nöjda - Nöjda medarbetare 
medarbetare med rätt (HME) 
kompetens och hög känsla 

- Andel sjukfrånvaro av av ansvar och delaktighet 
arbetad tid ska minska 

- Andel sjukfrånvaro (0-
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

- Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
IFO 

Process - E-tjänster, IT-stöd och - Antal ärende per 

annat stöd ska vara väl heltidsanställd 
utvecklade och anpassade handläggare IFO 
för att nå en effektiv 
verksamhet - Antal genomförda 

projekt inom IT-stöd per år 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

usterare 

§ 158 

Åtgärder för budget i balans samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr2017/329 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
I. Kommunstyrelsen tar emot informationen om åtgärder från 
samhällsbyggnadsnämnden. 
2. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för befarat 
underskott i 2017 års budget avslås med hänvisning till fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas att lyfta ärende om 
överlåtelse av fastigheten Lindegärden i Linneryd som ett eget ärende och 
då ta ställning till om fortsatt dialog om överlåtelsen ska föras med 
Tingsrydsbostä.der AB eller om ärendet ska återföras till 
kommunfullmäktige för ställningstagande om fullmäktiges beslut om 
överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
visade efter mars månad ett underskott mot budgeten på -2,0 mkr. I 
delårsrapporten som upprättades eftet april månads utgångjustetades 
prognosen till drygt -1,9 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden har i 
sammanträde 2017-05-22 hanterat frågan om åtgärder for att undvika 
underskott vid årets slut. Nämndens beslut blev att dels ge uppdrag till 
miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag för höjd taxa gällande 
planverksamheten och dels att begära kompensation från kommunstyrelsen 
avseende underskott för fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels tillämpningen av fullmäktiges 
riktlinjer föt budget och redovisning och dels samhällsbyggnadsnämndens 
begäran om extra budgetmedel. 

Kommunstyrelsen bör även överväga hur den fortsatta ärendegången 
avseende fastigheten Lindegården i Linneryd ska se ut. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet: 

2017-04-19 
Samhällsbyggnadsnämnden får information om ekonomisk uppföljning som 
visar en prognos på budgetunderskott om -2,0 mkr för 2017, Nämnden ger 
miljö- och byggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 158forts. Dnr2017/329 042 

uppdrag att föreslå åtgärder för att påverka det prognostiserade underskottet. 
Förslaget ska presenteras för nämnden 2017-05-22. 

2017-05-22 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlar delårsrappo1t 1 :2017) varvid 
ptognosenjusterats till -1,947 mkr. Nämnden beslutar i samma ärende alt 
uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag föt taxa 
gällande planverksamheten; som kan motsvara den budgeterade 
intäktssidan. 

Nämnden behandlar åtgärder för tekniska avdelningens underskott för den 
skattefinansierade verksamheten i eget ärende. Tekniska chefen har 
presenterat följande olika beslutsaltemativ för nämndet1: 
1 . Samhällsbyggnadsnämnden kompenserar hela prognostiserade 
underskottet genom att inte använda vinterväghållningspengar på ensldlda 
vägar eller gator för annat än vinterväghållning. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet av fullmäktige sälja 
Lindegården på öppna marknaden. 
3. Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden för det 
underskott på 1,8 mkr som uppstår på grund av att Tingsrydsbostäder inte 
tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Nämndens beslut i ärendet blir: "Samhällsbyggnadsnämnden ser att 
kommunstyrelsen kompenserar 
samhällsbyggnadsnämnden för det underskott som uppstår på grund av att 
Tingsrydsbostäder inte tar över fastigheten Lindegården i Litmeryd". 

2017-06-20 
Ekonomisk rapport efter maj månads utgång presenteras för nämnden. 
Totalprognosen har justerats till -1,866 mkr. Nämnden beslutar att 
mål tidschefen ska redogöra för underskottet i måltidsverksamheten 
på nämndens sammanträde 2017-09-19 samt att redogörelsen ska innehålla 
en handlingsplan för att komma i balans. 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-10-26 § 165 nya riktlinjer för budget och 
redovisning som ersatte tidigare gällande budget- och 
redovisningsreglemente från år 2000, Riktlinjema har arbetats 
fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland 
annat till att förtydliga budgetansvai-et och stärka budgetföljsamheten i 
organisationen. Att tilldelade budgetramar hålls ses i riktlinjema som en 
viktig faktor för bra verksamhetsstyming och god ekonomisk hushållning. 

I riktlinjerna har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: 

I Utdcagsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (27) 

Kommunstyt·elsens arbetsutskott 2017-08-07 

usterare 

! 
I. 

§ 158forts. Dnr2017/329 042 

- Nämnden ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
- Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag och mål och riktlinjer. 

- Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina 
befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikelser mot budget eller 
verksamhetsmål prognostiseras. 

- Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade 
budgetramar ska respekteras. 

- Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden 
får inte överskrida sin totala driftbudget, utan 
har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade 
intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om 
detta medför att de j budgeten angivna målen och riktlinjerna inte helt kan 
uppnås. 

I ett särskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har bland annat följande 
fastställts: 

- I de fäll den ekonomiska rapporten visar på ett pt·ognostiserat underskott 
mot budgeten ska förvaltningschefen för nämnden presentera förslag till 
åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till 
utgången av innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

- Nämnden ska fatta beslut om åtgärder senast på det andra 01'dinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för 
nämnden. Beslutet ska, om möjligt1 vara så utformat att nämnden senast till 
utgången av innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. 
Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 

- Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. 
Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade 
skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka standarden, 
dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och 
måste fortsätta att bedriva verksamheten även om budgetanslaget inte räcker 
till. I sådant fall ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelser1 som 
har att redovisa förhållandet till ful1mäktige. Innan nämnden lämnar sådan 
rapport ska prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i 
nämndens övriga verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till 
kommtmstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerarc 

I , 
1,j .· . 'il 

§ 158 forts. Dnr 2017/329 042 

Pör mer infotmation om kommunstyrelsens ansvar och uppdrag samt tabe.11 
över samhällsbyggnadsnämndens underskottsprognos hänvisas till 
ekonomichefens skrivelse. 

Beslut angående fastigheten Lindegården i Litmeryd 

Som en del i arbetet med Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 
2016-04-25 §79 att äldreboendet Lindegården skulle avvecklas. 
Avvecklingen verkställdes 2016-09-30, då socialförvaltningen lämnade 

lokalerna avseende det särskilda boendet 

I samband med beslutet om avvecklingen beslutade kommunfullmäktige 

äve11 att: 
)'Fullmäktige överlåter Lindegården till Tingsrydsbostäder AB i syfte att 
omvandla fastigheten till bostäder m.m. för uthyrning till de behov som 
föreligger". I egenskap av ansvarig för kommunens fastigheter har 

samhällsbyggnadsnänmden och -förvaltningen hanterat verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-31 §8 att erbjuda 
Tingsrydsbostäder AB att överta fastigheten Linneryd 5:54 (Lindegården) 

för det bokförda värdet; som 2016-12-31 uppgick till 1 024 525 kr. 
Styrelsen i Tingsrydsbostäder beslutade under våren att inte överta 
fastigheten enligt de villkor som erbjudits. 

Överväganden och slutsatser 

Tillämpning av fi,llmäktiges riktlinjer för budget och redovisning samt 

samhallsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för underskott 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning medger ej tilläggsanslag 

för uppkomna underskott under löpande budgetår. Kommunstyrelsen bör 
därför avslå nämndens begäran om kompensation för underskottet. 
Riktlinjetna lägger stor vikt vid ett tydligt och långtgående budgetansvar 
med skyldighet att på alla nivåer vidta åtgärder om negativa avvikelser 
prognostiseras for ekonomi eller verksamhetsmål. 

Det kan också konstateras att något utrymme för en sådan kompensation 
inte fim1s tillgängligt för kommunstyrelsen i 2017 års budget. 

I sammanhanget kan också konstateras att fullmäktige, som en del av 
Hållbar ekonomi, har beslutat att samhällsbyggnadsnämnden har det fulla 

ekonomiska ansvaret för lediga lokaler, då den tidigare gällande 
budgetkompensationen för detta togs bort. Syftet med beslutet var att ge 
ökade incitament till snabba och kostnadseffektiva åtgätder föl' kommunens 

lediga lokaler. 

\°tdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 158 forts, Dnr 2017/329 042 

Samhällsbyggnadsnämnden bör således hantera sin underskottsprognos med 

andra åtgärder än kompensation frän kommunstytelsen, t ex genom något av 

de alternativ som presenterats för nämnden, eller genom andra åtgärder eller 

nyttjande av befintligt eget kapital. 

Fo1tsatt ärendegång avseende fastigheten Lindegården i Linneryd 

Fullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheten fattades i april månad 

2016 och har ännu ej verkställts, då Tingsryds bostäder AB beslutat att inte 

överta fastigheten enligt de villkor som erbjudits av 

samhällsbyggnadsnämnden. Det är angeläget att äl'endet kommer vidare i 
beslutshanteringen, bland aimat eftersom fastigheten genererar löpande 

kostnader och underskott så länge nya beslut ej fattas eller verkställande 

kunnat ske. 

En möjlighet till fortsatt hantering torde vara att samhällsbyggnadsnämnden 

lyfter ärendet i eget ärende skiljt frän underskottsärendet. Nämnden kan då 

antingen välja att föra fortsatt dialog med Tingsrydsbostäder AB angående 

villkoren eller att återföra ärendet till kommunfullmäktige, Vid det 

sistnämnda alternativet bör framföras att fullmäktiges beslut inte kunnat 

verkställas samt orsaker till detta och vilka andrn alternativ som finns. 

Fu1lmäktige har då att ta ställning om beslutet om överlåtelse ska bibehållas 

eller ändras. 

Beslutsundel'lag 

l. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-02 
2. Samhällsbyggnadsnämnden§ 98, 2017-05-22, Åtgärdsplan för en 

budget i balans 
3. Kommunfullmäktige§ 165, 2015-10-26, Riktlinjer för budget och 

redovisning 
4. Samhällsbyggnadsnämnden§ 97, 2017-05-22~ Delårsrapp01i 1 

5. Samhällsbyggnadsnänmden § 71, 2017-04-19 Ekonomisk rappo1t för 

mars 2017 
6. Samhällsbyggnadsnämnden§ 111, 2017-06-20 

7. Samhällsbyggnadsnämnden § 8, 2017-01-31, Lindegården~ Linneryd 

5:54 
8. Kommunfullmäktige§ 79, 2016-04-25, Hållbat· ekonomi 1.3 

Äldreomsol'g 

I Utdfagsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan för en budget i balans 
2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen om åtgärder från samhällsbyggnadsnämnden. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om kompensation för befarat underskott i 2017 års 

budget avslås med hänvisning till fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas att lyfta ärende om överlåtelse av fastigheten 

Lindegården i Linneryd som ett eget ärende och då ta ställning till om fortsatt dialog om överlå

telsen ska föras med Tingsrydsbostäder AB eller om ärendet ska återföras till kommunfullmäk

tige fcir ställningstagande om fullmäktiges beslut om överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet visade efter mars må

nad ett underskott mot budgeten på-2,0 mkr. I delårsrapporten som upprättades efter april må

nads utgång justerades prognosen till drygt-1,9 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden har i samman

träde 2017-05-22 hanterat frågan om åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Nämn

dens beslut blev att dels ge uppdrag till miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram underlag 

för höjd taxa gällande planverksamheten och dels att begära kompensation från kommunstyrel

sen avseende underskott för fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till dels tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för budget 

och redovisning och dels samhällsbyggnadsnämndens begäran om extra budgetmedel. 

Kommunstyrelsen bör även överväga hur den fortsatta ärendegången avseende fastigheten Lin

degården i Linneryd ska se ut. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet 

2017-04-19 
Samhällsbyggnadsnämnden får information om ekonomisk uppföljning som visar en prognos på 

budgetunderskott om -2,0 mkr för 2017. Nämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att påverka det prognostiserade 

underskottet. Förslaget ska presenteras för nämnden 2017-05-22. 
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2017-05-22 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlar delårsrapport 1:2017, varvid prognosen justerats till 

-1,947 mkr. Nämnden beslutar i samma ärende att uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen 

att ta fram underlag för taxa gällande planverksamheten, som kan motsvara den budgeterade 

intäktssidan. 

Nämnden behandlar åtgärder för tekniska avdelningens underskott för den skattefinansierade 

verksamheten i eget ärende. Tekniska chefen har presenterat följande olika beslutsalternativ för 

nämnden: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden kompenserar hela prognostiserade underskottet genom att inte an

vända vinterväghållningspengar på enskilda vägar eller gator för annat än vinterväghållning. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet av fullmäktige sälja Lindegården på öppna mark

naden. 
3. Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden för det underskott på 1,8 mkr som 

uppstår på grund av att Tingsrydsbostäder inte tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Nämndens beslut i ärendet blir: "Samhällsbyggnadsnämnden ser att kommunstyrelsen kompen

serar samhällsbyggnadsnämnden för det underskott som uppstår på grund av att Tingsrydsbo

städer inte tar över fastigheten Lindegården i Linneryd". 

2017-06-20 
Ekonomisk rapport efter maj månads utgång presenteras för nämnden. Totalprognosen har juste

rats till -1,866 mkr. Nämnden beslutar att måltidschefen ska redogöra för underskottet i måltids

verksamheten på nämndens sammanträde 2017-09-19 samt att redogörelsen ska innehålla en 

handlingsplan för att komma i balans. 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-10-26 § 165 nya riktlinjer för budget och redovisning som ersatte 

tidigare gällande budget- och redovisningsreglemente från år 2000. Riktlinjerna har arbetats 

fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland annat till att förtyd

liga budgetansvaret och stärka budgetföljsamheten i organisationen. Att tilldelade budgetramar 

hålls ses i riktlinjerna som en viktig faktor för bra verksamhetsstyrning och god ekonomisk hus

hållning. 

I riktlinjerna har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: 

- Nämnden ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

- Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl nettoanslag och mål och riktlinjer. 

- Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder om negativa avvikel-

ser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

- Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respekteras. 

- Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin totala driftbudget, utan 

har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och/eller ökade 

intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna 

målen och riktlinjerna inte helt kan uppnås. 

I ett särskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har bland annat följande fastställts: 

- I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten ska förvaltningschefen för 

nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av 

innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

- Nämnden ska fatta beslut om åtgärder senast på det andra ordinarie närnndssammanträdet efter det att den ekono

miska rapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av 

innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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- Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock innebära att totalt tilldelade medel inte är till

räckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska 

nämnden överväga att sänka standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att 

verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva verksamheten 

även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelsen som har att 

redovisa förhållandet till fullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska prövning ha skett om underskottet kan 

täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt kommunal/agen ansvaret för att leda och samordna förvaltningen 

av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (uppsiktsplikt). 

I kommunallagen framgår vidare att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan 

inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt att det särskilt åligger styrel

sen att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och att verkställa fullmäktiges beslut. 

Motsvarande ansvar har tilldelats kommunstyrelsen i fullmäktiges reglemente för nämnder och 

styrelser. Här framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 

med ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekono

miska ställning. Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för ledning och samordning av 

all kommunal verksamhet. 

Revisorerna granskar årligen hur kommunstyrelsen genomfört sitt uppdrag utifrån dessa regel

verk. 

Av ovanstående regelverk följer att kommunstyrelsen har ett ansvar inför fullmäktige att riktlin

jerna för budget och redovisning efterföljs. Syftet med regelverket är att uppnå en god ekonomi

och verksamhetsstyrning som i sin tur ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomi och verksam

het i kommunen (god ekonomisk hushållning). 

Samhällsbyggnadsnämndens underskottsprognos 

I delårsrapport 1 :2017 (per 30 april) redovisade nämnden följande prognos för de olika avdel

ningarna/förvaltningarna avseende den skattefinansierade verksamheten: 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Stabsavdelningen 7620 1 789 6 300 1 320 

Gatuavdelningen 9534 4113 9 534 0 

Parkavdelningen 4192 1 286 4192 0 

Fastighetsavdelning 12 736 4 933 12 736 0 

Fastighetsförvalt -422 -1 070 1 378 -1 800 

Kostavdelning 0 -875 343 -343 

Städ avdelningen 0 -282 0 0 

Miljö- o byggn.förv 2622 2 931 3 746 -1124 

Totalt 36 282 12 825 38 229 -1 947 

I prognos efter maj månads utgång, presenterad för nämnden 2017-06-20, hade den totala pro

gnosen justerats till -1 866 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämndens egna kapital uppgick till +2 672 tkr vid årets ingång. 
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Beslut angående fastigheten Lindegården i Linneryd 

Som en del i arbetet med Hållbar ekonomi beslutade kommunfullmäktige 2016-04-25 §79 att 
äldreboendet Lindegården skulle avvecklas. Avvecklingen verkställdes 2016-09-30, då social
förvaltningen lämnade lokalerna avseende det särskilda boendet. 

I samband med beslutet om avvecklingen beslutade kommunfullmäktige även att: 
"Fullmäktige överlåter Lindegården till Tingsrydsbostäder AB i syfte att omvandla fastigheten 
till bostäder m.m. för uthyrning till de behov som föreligger". I egenskap av ansvarig för kom
munens fastigheter har samhällbyggnadsnämnden och -förvaltningen hanterat verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-31 §8 att erbjuda Tingsrydsbostäder AB att 
överta fastigheten Linneryd 5 :54 (Lindegården) för det bokförda värdet, som 2016-12-31 upp
gick till 1 024 525 kr. 

Styrelsen i Tingsrydsbostäder beslutade under våren att inte överta fastigheten enligt de villkor 
som erbjudits. 

Överväganden och slutsatser 

Tillämpning av fullmäktiges rikt/ini er för budget och redovisning samt samhällsbyggnadsnämn
dens begäran om kompensation för underskott 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning medger ej tilläggsanslag för uppkomna un
derskott under löpande budgetår. Kommunstyrelsen bör därför avslå nämndens begäran om 
kompensation för underskottet. Riktlinjerna lägger stor vikt vid ett tydligt och långtgående bud
getansvar med skyldighet att på alla nivåer vidta åtgärder om negativa avvikelser prognostiseras 
för ekonomi eller verksamhetsmål. 

Det kan också konstateras att något utrymme för en sådan kompensation inte finns tillgängligt 
för kommunstyrelsen i 2017 års budget. 

I sammanhanget kan också konstateras att fullmäktige, som en del av Hållbar ekonomi, har be
slutat att samhällsbyggnadsnämnden har det fulla ekonomiska ansvaret för lediga lokaler, då 
den tidigare gällande budgetkompensationen för detta togs bort. Syftet med beslutet var att ge 
ökade incitament till snabba och kostnadseffektiva åtgärder för kommunens lediga lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden bör således hantera sin underskottsprognos med andra åtgärder än 
kompensation från kommunstyrelsen, t ex genom något av de alternativ som presenterats för 
nämnden, eller genom andra åtgärder eller nyttjande av befintligt eget kapital. 

Fortsatt ärendegång avseende fastigheten Lindegården i Linneryd 

Fullmäktiges beslut om överlåtelse av fastigheten fattades i april månad 2016 och har ännu ej 
verkställts, då Tingsrydsbostäder AB beslutat att inte överta fastigheten enligt de villkor som 
erbjudits av samhällsbyggnadsnämnden. Det är angeläget att ärendet kommer vidare i besluts
hanteringen, bland annat eftersom fastigheten genererar löpande kostnader och underskott så 
länge nya beslut ej fattas eller verkställande kunnat ske. 

En möjlighet till fortsatt hantering torde vara att samhällsbyggnadsnämnden lyfter ärendet i eget 
ärende skiljt från underskottsärendet. Nämnden kan då antingen välja att föra fortsatt dialog med 
Tingsrydsbostäder AB angående villkoren eller att återföra ärendet till kommunfullmäktige. Vid 
det sistnämnda alternativet bör framföras att fullmäktiges beslut inte kunnat verkställas samt 
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orsaker till detta och vilka andra alternativ som finns. Fullmäktige har då att ta ställning om 
beslutet om överlåtelse ska bibehållas eller ändras. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
SBN 2017-05-22, §98 

KF 2015-10-26, §165 
SBN 2017-05-22, §97 
SBN 2017-04-19, §71 
SBN2017-06-20, §111 
SBN2017-0l-31, §8 
KF 2016-04-25, §79 

Åtgärds plan för SBN för en budget i balans (bilaga) 

Riktlinjer för budget och redovisning 
Delårsrapport 1 
Ekonomisk rapport för mars 2017 
Ekonomisk rapport för maj 2017 
Lindegården, Linneryd 5 :54 
Hållbar ekonomi 1.3 Äldreomsorg 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska avdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

5(5) 
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,, ~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Justerare 

§ 98 

Åtgärdsplan för samhällsbyggnadsnämnden för en 
budget i balans 
Dnr 2017-0344-200 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ser att kommunstytelsen kompenserar 
samhällsbyggnadsnämnden för det underskott som uppstår på grund av 
att Tingsrydsbostäder inte tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten april 2017 visar på ett prognostiserat underskott för 
skattefinansierade delen på 823 tkr. Underskottet härrör främst från 
underskott inom fastighetsavdeJningen och kostnader för Lindegården. Detta 
vägs upp till viss del av ett överskott på staben, vilket beror bland annat på 
hur rekrytering av städchef går. 

När det gäller Lindegården finns det ett kommunfullmäktigebeslut om 
försäljning till Tingsryds bostäder, vilka inte vill köpa fastigheten. Frågan 
måste därför skjutas över till kommunfullmäktige för nytt beslut. Det gör att 
samhällsbyggnadsnämnden inte direkt kan agera utan ett beslut från 
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden bör kompenseras för 
kostnaderna för Lindegården då nämnden själv inte kan agera i denna fråga. 

Inom gatusidan har förbrukningen av vinterväghållningspengar varit liten 
efter en mild vinter. Dessa pengar har alltid använts ror sommarunderhåll 
främst på enskilda vägar. En del pengar behöver reserveras för 
vinterväghållning november, december. För att skapa en viss buffert bör 
pengama till vinterväghållning reserveras för eventuellt underskott inom 
nämndens ansvarsområde samt för att pengarna faktiskt är tänkta till 
vinterväghållning. 

Man skall också observera att det behövs förstärkningpåingenjörssidan 
inom tekniska avdelningen, detta kan komma att sänka överskottet inom 
staben. Rekrytering av ny städchef kommer också att påverka detta 
överskott. Detta prognostiserade överskott är därför osäkert. 

Även VA visar på ett underskott vilket är en följd av utökad entreprenad. 
Detta underskott täcks dock av ett överskott från 2016. 

I~ I 
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· ~fingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Justerare 

Cmf 

§ 98 fortsättning 

Föreligger följande tre olika beslutsaltemativ som 
samhälls byggnadsnämnden kan tillämpa för att undvika ett eventuellt 
underskott: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden kompenserar hela prognostiserade 

underskottet genom att inte använda vinterväghållningspengar på 
enskilda vägar eller gator för annat än vinterväghållning. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden f'ar möjlighet av kommunfullmälctige att 
sälja Lindegården på öppna maiknaden. 

3. Kommunstyrelsen kompenserar samhällsbyggnadsnämnden för det 
underskott på 1800 tkr som uppstår på grund av att Tingsrydsbostäder 
inte tar över fastigheten Lindegården i Linneryd. 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-05-22 § 97, 
Delårsrappo1t 1. 

2. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jonas Weidenmark, 2017-05-15. 
3. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-05-02 § 84, 

Åtgärdsplan samhällsbyggnadsnämnden för en budget i balans. 
4. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-04-19 § 71, 

Ekonomiskrapport för mars 2017. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Carl-Henrik Henmalm (11) yrkar på alternativ tre i föreliggande 
förslag till beslut, men att summan på 1800 tkr tas bort, 

Mikael Gowenius (M) instämmer i Carl-HemikHenmalms (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Jr I 
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Ansökan om budgetanslag från 

central projektpott 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

,Justerare 

'/j! / 
' { .' 

') 

§ 160 

Ansökan om budgetanslag från central projektpott 
Dnr 2017/500 095 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunens medverkan i 
hälsopromotionsprojektet Bryta Trenden. 

2. Halva medfinansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala projektpotten. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen ansöker om budgetanslag ur kommunstyrelsens 

centrala ptojektpott. Ansökan avser medfinansiering i projektet Bryta 
Trenden. 

Älmhults kommun har tillsammans med Osby kommun och Tingsryds 

kommun ansökt om medel från ESF-fonden för ett projekt avseende 
minskad ohälsa i arbetslivet. Projektet hat· godkänts av ESF-fonden och total 

finansiering av projektet uppgår till 13 mkr. Tingsryds kommuns 

finansiering i projektet uppgår till 150 tkr i kontant medfinansiering samt 

lönekostnader för deltagare på ca 250 tlu. 

Tkr 
Kontant 
Lönekostnader 
Summa 

2017 2018 
50 

150 
200 

2019 
50 

100 
150 

2020 
50 

50 

Totalt 
150 
250 
400 

Baserat på fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 137 (hållbar ekonomi) har 

nämnderna avsatt 0,05% av budgetramen i en projektpott i 2017 års budget. 

Motsvarande belopp har också avsatts i en central budgetpott (33 7 tkr). I 
2018 års budget ska projektpotten hos nämndema uppgå till 0,1 % av 

budgetramen och i budget 2019 till 0,2%. Den centrala projektpotten ska 

användas för att växla upp nämndemas ansökningar med 100%. 

Föreslås att halva medfinansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala 

projektpotten. Resterande del finansieras ur projektpotter hos deltagande 
nämnder. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från personalchefen, 2017-07-18 
2. Information om ESF-projektet "Bryta trenden'' 

I Otifragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

2017-07-18 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om budgetanslag från central projektpott 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunens medverkan i hälsopromotionsprojektet B1yta 

Trenden 

2. Halva medfinansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala projektpotten. 

Beskrivning av ärendet 
Personalavdelningen ansöker om budgetanslag ur kommunstyrelsens centrala projektpott. An

sökan avser medfinansiering i projektet B1yta Trenden. 

Älmhults kommun har tillsammans med Osby kommun och Tings1yds kommun ansökt om me

del från ESF-fonden för ett projekt avseende minskad ohälsa i arbetslivet. Projektet har god

känts av ESF-fonden och total finansiering av projektet uppgår till 13 mkr. Tingsryds kommuns 

finansiering i projektet uppgår till 150 tkr i kontant medfinansiering samt lönekostnader för 

deltagare på ca 25 0 tkr. 

Tkr 
Kontant 
Lönekostnader 

Summa 

2017 2018 
50 

150 
200 

2019 
50 

100 
150 

2020 Totalt 
50 150 

250 

50 400 

Baserat på fullmäktiges beslut 2016-06-20 §137 (hållbar ekonomi) har nämnderna avsatt 0,05% 

av budgetramen i en projektpott i 2017 års budget. Motsvarande belopp har också avsatts i en 

central budgetpott (337 tkr). I 2018 års budget ska projektpotten hos nämnderna uppgå till 0,1 % 

av budgetramen och i budget 2019 till 0,2%. Den centrala projektpotten ska användas för att 

växla upp nämndernas ansökningar med 100%. 

Föreslås att halva medfinansieringen (200 tkr) beviljas ur den centrala projektpotten. Resterande 

del finansieras ur projektpotter hos deltagande nämnder. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av projekt 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1 (1) 

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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ESF-projekt "Bryta trenden" 

Sammanfattning av projektet på svenska 

Efter att sjuktalen har sjunkit några år har kurvah åter vänt uppåt. Vi ser en ökning i 
sjukskrivning inte bara bland äldre medarbetare utan också hos medarbetare som nyligen gjort 

sitt inträde på arbetsmarknaden. I Krono bergslän har sjuktalet bland de yngre i åldern 30-39 
stigit från 4,4 % 2010 till 7,4 2015. Tidigare har sjuktalen stigit lite med ålder och logiken 
bakom siffrorna har varit tämligen tydlig, d.v.s. med stigande ålder gör sig ett fysiskt tungt 
arbete påmint genom fysiska krämpor och orken tryter. 2016 ser vi att den grupp inom 
älclTeomsorgen som har lägst sjukfrånvaro är gruppen i åldern 50-59 år. De yngre i 
åldersgruppen 30-39 år har ca 4 % högre sjuktal (beräknat på% av planerad arbetad tid) än 
dem. Det ovan beskrivna är allvarliga samhällsproblem som måste tas tag i snarast, vilket 
kommunerna Älmhult, Osby och Tingsryd vill med deima projektansökan. Vi behöver titta på 
hälsa ur ett helhetsperspektiv där såväl arbetsgivarens som den enskilde individens ansvar blir 

tydligt. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön medan medarbetaren själv ansvarar för sin 
livsstil. I arbetsgivarens ansvar ingår sådant som lokaler, redskap/hjälpmedel, organisation, 
förutsättningar för samarbete och utveckling. Medarbetaren ansvarar för att vårda sin 
arbetsförmåga så långt som möjligt. Fysiska förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna, 
använda sin kompetens, samarbeta och bidra till en god stämning på arbetsplatsen. 

I den regionala handlingsplan för ESF (2014-2020) skriver man att den psykiska ohälsan lyfts 
fram som den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland kvinnor och den näst vanligaste bland 

män. Psykiska ohälsan förväITar en redan svår situation för individer med låg socioekonomisk 
status och ökar risken för utanförskap och långvarig sjukfrånvaro. En del av medarbetarna 
inom de kvinnodominerade yrkena kan sannolikt omfattas av detta antagande. Det är viktigt 
att påpeka att det inte gäller alla medarbetare inom områdena. Möjligheten att återgå i arbete 
inom ett annat yrke är dock ofta liten. Överlag ser vi också att kvinnors sjuktal är väsentligt 
högre än mäns i hela riket. I Kronobergs län är 16,2 % 2015 i jämförelse med mäns på 8,1 %. 

I Älmhult och Tingsryd är skillnaden än stöne med 18,3 % resp. 18,1 % mot 8,3 % och 8,7 %. 
I Osby är siffrorna 13,8 % mot 7,8 %. 

Projektet ska ta fram metoder som verkligen påverkar sjuktal och den upplevda hälsan. 
Tanken är att testa olika upplägg och kontinuerligt följa upp och utvärdera dem i syfte att se 
vad som påverkar. Slutsatsen kan komma att bli att ingetdera hjälper eller att bara något görs 

hjälper det. Uppmärksamheten i sig har i äldre studier, som idag alltmer ifrågasätts, visat sig 
ha betydelse för effektiviteten (Hawtorne-effekten). Projektet är ett metodutvecklande projekt 
med ett mål att ta fram verlmingsfulla och strukturpåverkande metoder för att minska ohälsan 

på arbetsplatser som äldreomsorgen. 

Det finns fyra huvudinriktningar för de insatser som ska prövas, dock måste en anpassning till 
lokala förutsättningar och behov göras. Varje deltagargrupp ska efter analys få ett eget 
program. Analysen i sig genomförs på individnivå. Programmet genomförs främst på 
gruppnivå men aktiviteter kan även vara på individnivå. Huvuddelen av innehållet i respektive 
program ska ske på arbetsplatsen. Vissa aktiviteter som föreläsningar är olämpliga att 
genomföra på arbetsplatsen och då mycket av arbetet sker i någons hem måste detta tas stor 
hänsyn till. I vaije program ingår en eller flera föreläsningar för att ge kunskap inom 
respektive område. Urvalet till de olika inriktningarna sker i dialog och med utgångspunkt 
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från de problem som identifieras som de största inom respektive grupp. För Älmhults 

kommun räknar vi med att samtliga grupper inom vård och omsorg förutom de med 

akademisk utbildnings bakgrund ska ingå i projektet samt medarbetare från kost och städ, 

Tingsryd och Osby kommer att ta med de enheter som på förhand anmält intresse för 

deltagande. 
De fyra huvudinriktningarna är: 
• Fokus på det fysiska. Kost, motion, avspänning, massage som exempel 
• Fokus på stress och närvaro. Stresshantering, närvaro i nuet, avslappning som exempel 

• Fokus på gruppen och dess relationer. Grupputvecklingsteori, feedbackövningar, 

relationsskapande övningar som exempel 
• Det fysiska, det mentala i ett. D.v.s. lite av varje från de övriga tre inriktningarna 

Fokus ska ligga på att kan förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Det ska leda till ett möjligt 

arbetssätt för chefer och medarbetare ute i verksamheten som är möjliga att genomföra utan 

att specialiststöd måste köpas in. Kompetensutvecklingsinsatser ska rikta sig till såväl chefer 

som medarbetare. En annan del ska fokusera på hur arbetsgivaren kan lägga upp arbetet med 

rehabilitering så att medarbetaren kan återgå i arbete. Endera tillbaka till sitt tidigare arbete 

eller ha förmågan att välja att göra något annat. Det räcker inte med att utbilda och arbeta med 

medarbetarna. Även cheferna behöver kompetensutveckling om preventivt arbete och 

rehabilitering. Cheferna kommer initialt att få utbildning för att fylla på kunskap. Många har 

stora kunskaper inom området men gruppen behöver ha samma bas för att kunna stödja 

varandra igenom projektet. Därefter ges de grupphandledning under 1 år. Handledningen ska 

vara helt inriktad på ett hållbart och hälsosamt ledarskap. För att öka effekten av satsningen 

som sker inom några delar av den kommunala verksamheten ska även chefer inom andra 

verksamhetsområden få motsvarande utbildning. 

Projektets målgrupp är medarbetare inom omsorg (vårdbiträden, undersköterskor, 

boendeassistenter samt personliga assistenter), kost (kock och ekonomibiträden) och städ 

(lokalvårdare) i kommunerna Älmhult, Osby och Tingsryd. Cirka 490 deltagare i Älmhults 

kommun och 40 var i övriga två kommuner). En liten grupp av deltagarna kommer att vara 

medarbetare som är sjukskrivna, ca 3-10 st, men som inte är under medicinsk behandling. 

Eventuellt kan även barnskötare inkluderas då de löper en lika stor risk för utanförskap vid 

långvarig sjukskrivning. De nämnda yrkesgrupperna består, som inom stora delar av den 

offentliga sektorn, i huvudsak av kvinnor. K vinnar står även för en större andel av 

sjukskrivingarna. Gruppen är i huvudsak k01tutbildade (saknar eftergymnasial utbildning). 

Det är även en mångkulturell grupp med många medarbetare med annan etniskt ursprung än 

svenskt. Projektet kommer med dessa effekter att leda till strukturella förändringar i de 

deltagande kommunerna samt övriga Småland och öarna genom ett starkt fokus på 

spridningsaktiviteter och teoribaserad lärande utvärdering. Metoderna kommer sannolikt att 

vara applicerbara även på andra yrken liknande de inom omsorg, städ och kost. Till exempel 

vårdyrken inom landstinget. 

Förväntat resultat på individnivå: 
1. Minskad sjukfrånvaro hos målgruppen (indirekt även förbättrad privat ekonomi på grund av 

minskad sjukfrånvaro). 
2. Förbättrad upplevd hälsa. 
3. Ökad självkänsla och en förbättrad förmåga att hantera "livspusslet", d.v.s. familjeliv, 

jämställdhet, sociala relationer m.m. 
4. Förbättrade kunskaper kring psykiska sjukdomar, stress och hur de kan hanteras. 
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5. Ökad kompetens kring fysiska krav och träningssätt för att uppnå dessa. 
6. Kunskap om användning av utrustning och dess betydelse för att minska förslitningsskador. 
7. Stä11<.t ställning på arbetsmarknaden för medarbetare. Medarbetarna blir rörligare och 
starkare på arbetsmarknaden då de vet att de kan hantera stress och de fysiska kraven i sitt 
yrke samt har verktyg för hur man med egna initiativ kan förbättra sin arbetsmiljö och 
livssituation. 
8. Stärl<.t ställning på arbetsmarlmaden för chefer. Chefer blir rörligare och starkare genom att 
de har höjd kompetens som chefer att leda förändringsarbete för att skapa ett hållbart arbetsliv 
för sina medarbetare. Samt att för sin egen del hantera tex. stress. 

Förväntat resultat på organisationsnivå samt regional nivå: 
1. En bättre arbetsmiljö då chefer och medarbetare är mer medvetna om vilka förutsättningar 
som krävs för att arbetet ska kunna utföras med bibehållen hälsa och de individuella 
förutsättningarna bättre stämmer med de krav som arbetet kräver. 
2. Detta ger i sin tur ett förbättrat bemanningsläge vilket leder till bättre arbetsbelastning för 
dem som är i arbete vilket har en gynnsam hälsopåverkan på övriga medarbetare. 
3. Just påverkan på hälsan har bidragit negativt till intresset för yrkena och blir de negativa 
hälsoeffekterna mindre kan intresset för att arbeta i de aktuella verksamheterna öka. Ett 
ansträngt kompetensförsörjningsläge förbättras. 
4. Minskad sjukfrånvaro och stabilare bemanning leder till förbättrad verksamhetskvalitet då 
tex. medborgare med behov av hemtjänst eller särskilt boende får bättre kontinuitet och 
eventuellt även bättre egen hälsa. 
5. Ett paket med metoder för att arbeta preventivt mot ohälsa har tagits fram och spridits till 
övriga kommuner och landsting i Småland och öarna. 

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en metodik för hälsofrämjande arbete baserade på 
arbetsplatsnärametoder som leder till att sjuktalen minskar. Hypotesen är att om metoderna är 
arbetsplatsnära ökar möjlighet till att det implementeras i ordinarie verksamhet. Metoderna 
ska vara lätta att applicera i andra verksamheter och organisationer. 

Delmål: 
- Förbättrad hälsa hos projektets målgrupp (530 individer) specifikt bland kvinnliga deltagare. 
- En minskning i andel sjukskrivningar i projektets målgrupp, specifikt bland kvinnliga 
deltagare. Kvinnor är idag övenepresenterade i sjukstatistiken. 
- Lägre kostnad för efterhjälpande aktiviteter hos företagshälsovården. Kostnaden för 
efterhjälpande aktiviteter minskar vilket medför att möjlighet för att arbetsmetoden kan 
implementeras och vidmakthållas. 
- Utveckla ett paket med metoder för arbetsplatsförlagda kornpetensutvecklingsinsatser mot 
ohälsa. 



Ärende 13 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESK.RIVELSE 

Datum 2017-08-14 

Till Kommunstyrelsen 

Remiss - Intresseförfrågan samverkan i gemensam nämnd för överför
myndarfrågor i Kronobergs län 

Dnr 2017/288 191 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar överförmyndarnämndens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har erhållit intresseförfrågan från överförmyndarnämnderna i Alvesta 
kommun och Växjö kommun angående samverkan i gemensam nämnd för överförmyn
darfrågor i Kronobergs län. Kommunstyrelsens svar på intresseförfrågan ska lämnas 
senast 21 augusti 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrunden är svårigheten att klara kompetensförsörjningen avseende överförmyndar
handläggare i länet. I intresseförfrågan anges det primära syftet med en gemensam över
fönnyndarnämnd vara att minska sårbarheten för verksamhetsområdet och därmed öka 
rättssäkerheten för de som berörs i Kronobergs län. Kommunal samverkan i överför
myndarfrågor uppges vara frekvent förekommande i landet. 

Intresseförfrågan diskuteras i Tingsryds kommuns överförmyndarnämnd 2017-06-15 § 
27s. Överförmyndarnämnden är intresserad av att delta i en utredning om gemensam 
överförmyndarnämnd från och med 2019-01-01 i Kronobergs län. Vidare önskar nämn
den få mer konkret information kring samverkan på både närnndnivå och handlägg
ningsnivå. Slutligen önskar nämnden, mot bakgrund av att den inrättades så sent som 
2017-01-01, utvärdera den nya organisationen innan man tar slutgiltig ställning till be
hovet för en länsgemensam organisation. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Intresseförfrågan från Alvesta och Växjö kommuner 
Protokoll Överförmyndarnämnden 2017-06-15 § 27 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Alvesta kommun (e-post enligt skrivelse) och Växjö kommun (e-post enligt skrivelse) 
Överförmyndarnämnden i Tingsryds kommun 
Kansliavdelningen -~ 

=:::~~~ 
Kanslichef 

1 (1) 

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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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 

Överförmyndarnämnden 2017-06-15 

usterare 

0L 

§ 27 

Information om intresseförfrågan - Samverkan i gemensam 
nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län 
Dnr 2017/288 191 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden överlämnar följ ande ställningstagande till 
kommunstyrelsen: 

1. Överförmyndamämnden anmäler intresse att delta i en utredning om 
gemensam överförmyndarnämnd från och med 2019-01-01 i Kronobergs 
län. 

2. Överförmyndarnämnden önskar få mer konkret information om planerad 
samarbete både vad det gäller samarbete på nämndnivå och på 
handläggningsnivå. 

3. Då överförmyndarnämnden bildades 2017-01-01 vill man först utvärdera 
den nya organisationen innan nämnden kan ta ställning till om det finns 
behov för en gemensam nämndorganisation. 

Beskrivning av ärendet 

I april fick kommunstyrelsen en intresseförfrågan från överförmyndarnämnderna 
i Alvesta och Växjö kommun angående samverkan i gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor i Kronobergs län. 
Kommunstyrelsen ska svara senast den 21 augusti 2017 om intresse finns eller 
inte för deltagande i en utredning om gemensam överförmyndarnämnd från och 
med 2019-01-01 i Kronobergs län. 

Vid sammanträdet diskuteras möjligheter och konsekvenser både avseende en 
gemensam nämnd och en gemensam handläggning. 

Beslutsunderlag 

Intresseförfrågan från Alvesta och Växjö kommun till Kommunstyrelserna i 
Lessebo, Ljungby, Markaryds, Tingsryds, Uppvidinge och Älmhults kommuner 
- Samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Kronobergs län 

, Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

20/i· -c}b - 19 
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Alvesta 
l~ommun 

Intresseförfrågan -

VäxjöW 
konunun Dnr~OI 

Eu,-:;,31 gr.Jr..:w:: r.~, { 2017-04-13 

Till: 

Kommunstyrelserna i Lessebo, Ljungby, Markaryds, 
Tingsryds, Uppvidinge och Älmhults kommuner 

För kännedom till: 
Överfö1myndarnämnderna i Ljungby, Tingsryds och 
Älmhults kommuner 

· Överförmyndaren i Lessebo och Markaryds 
kommuner 

Samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i 
Kronobergs län 

Bakgrund 
Under större delen av år 2016 har överförmyndarnämnden i Alvesta kommun haft 
stora bekymmer med att klara kompetensförsörjningen avseende 
överfönnyndarhandläggare. Med anledning av det gav överförmyndarnämnden i 
slutet av år 2016 kanslichefen i uppdrag att undersöka möjligheten om att 
samverka om handläggarresurser med någon av grannkommunerna Växjö eller 
Ljungby. Vidare ville överförmyndarnämnden i Alvesta också efterhöra om 
intresse fanns hos grannkommunerna för politisk samverkan genom en gemensam 
nämnd för överförmyndarfrågor från och med år 2019. 

Den 9 februari 2017 anordnade kanslicheferna i Alvesta, Ljungby och Växjö ett 
förutsättningslöst informationsmöte för överförmyndarnämnderna i Alvesta, 
Ljungby, Växjö och Älmhults kommuner samt för överförmyndaren i Markaryds 
kommun. Vid mötet gavs en nulägesbeskrivning av överförmyndarverksamheten 
för respektive kommun samt information om vad en gemensam nämnd som 
kommunal samverkansfo1m innebär och vilka fördelar/vinster som samverkan 
genom en gemensam överförmyndarnämnd kan ge. 

Växjö kommuns överförmyndarnämnd har efter informationsmötet den 9 februari 
ställt sig positiv till att gå vidare tillsammans med Alvesta för att utreda ett 

1 
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införande av en gemensam nämnd och gemensam handläggning. Vid mötet 

beslutades också att ställa en formell förfrågan till länets samtliga kommuner om 

intresse finns för att delta i en utredning om en gemensam nämnd och gemensam 

handläggning för överförmyndarfrågor i länet. 

Varför samverkan i gemensam nämnd? 

Det primära syftet med att imätta en gemensam överfö1myndarnämnd är att 

åstadkomma en minskad sårbarhet för överförmyndarverksamheten i Kronobergs 

län och dätmed en ökad rättssäkerhet för de som är berörda av 

verksamhetsområdet inom länet. Genom samverkan blir handläggningen mer 

likfo1mig, vilket innebär en ökad rättsäkerhet både för de som verkar som gode 

män, förvaltare och fö1myndare samt deras huvudmän. 

I dagsläget består merparten av överförmyndarverksamheterna i länet av små 

enheter, vilket medför problem vid semesterplanering, sjukdom och 

personalomsättning. Vid en samverkan skapas bättre förutsättningar för 

verksamhetens medarbetare vad gäller kollegialt utbyte, kompetensutveckling och 

möjligheter till specialisering. Överförmyndarverksamhetens huvudsakliga 

uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och fötmyndare. Hur 

verksamhetenska ska utövas styrs av detaljerad lagstiftning och det förekommer 

inte sällan svåra juridiska frågeställningar i verksamheterna. Tillgången till 

adekvat, juridisk kompetens är en förutsättning för att verksamheten ska bedrivas 

rättssäkert. För en mindre kommun finns ofta inte tillräckliga ekonomiska resurser 

för att kunna tillhandhålla juridisk kompetens i den utsträckning som behövs. 

Öve1förmyndarverksamheten utgör ett viktigt skyddsnät för de personer som inte 

själva kan bevaka sina rättigheter och hantera sin ekonomi. En ej fungerande 

verksamhet kan få stora konsekvenser för den enskilde. Även för den enskilda 

kommunen kan konsekvenserna bli stora i form av skadeståndsprocesser och åtal 

för tjänstefel. En gemensam nämnd i länet kan också säkerställa att samverkande 

kommuner blir bättre rustade för förändringar i form av ändrad lagstiftning och 

andra omvärldsfaktorer som påverkar ärendevolymen inom verksamheten. 

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår i 

den kommunens organisation. Den gemensamma nämnden bildar inte en egen 

juridisk person utan varje deltagande kommun är huvudman för de uppgifter som 

läggs till den gemensamma nämnden. I och med att varje samverkande kommun 

ska vara representerad i den gemensamma nämnden finns en garanti för att den 

lokala anknytningen och närheten behålls. 

Kommunal samverkan i överförmyndarfrågor är frekvent förekommande i hela 

landet och allt fler kommuner väljer gemensam nämnd som samverkansform. För 

många kommuner är samverkan en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

lösa överförmyndaruppgiftema. 

2 



84

Är Er kommun intresserad? 

På uppdrag av överfö1myndarnämndema i Alvesta och Växjö kommuner vill vi 
således med denna skrivelse fråga om intresse finns i er kommun för att vara med 
och utreda möjligheterna till samverkan i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor i Kronobergs län. 

Innan eit ställningstagande kommer vi gärna ut till respektive kommun och ger 
ytterligare info1mation om vad samverkan i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor skulle innebära. Om så önskas, ta en kontakt med någon av 
oss via e-post eller telefon. 

Vi emotser ett svar senast den 21 augusti 2017 om intresse finns eller inte för 
deltagande i en utredning om gemensam överförmyndarnämnd från och med 
2019-01-01 i Kronobergs län. 

E-posta svaret till lisa.aberg@alvesta.se eller Carina.Elmefall@vaxjo.se 

Med vänlig hälsning 

Lisa Äberg 

Kanslichef, Alvesta kommun 
Tel: 0472-15024 
E-post: lisa.aberg@alvesta.se 

Carina Elmefall 

Kanslichef, Växjö kommun 
Tel: 0470-41231 
E-post: Carina.Elmefall@vaxjo.se 

3 
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Arende 14 

Förslag till överenskommelse 

för Krissamverkan Kronoberg 
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l'i:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 18 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

,Justerare 

~ / 
1/ 

. 1 . (.i 

§ 161 

Förslag till överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg 
Dnr2017/501 160 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen ställer sig bakom ny överenskommelse för 
Krissamverkan Kronoberg 

2. Kommunstyrelsens ordförande unde1tecknar överenskommelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsens beredskapsdirektör Max Hector har 2017-06-27 sänt över 
förslag till ny överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg. 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg 
2. Följebrev till ovan nämnt förslag 
3. Sluivelse från kommunsekreteraren, 2017-08-01 

I Otdragsbestyrkande 
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Jeppsson Laila 

Från: 
Skickat: 
Kopia: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej! 

Hector Max <max.hector@lansstyrelsen.se> 
den 27 juni 2017 12:49 
Anna Fransson; Tenje Anna; Bengt Germundsson; Nyquist Christina; Eva Ballovarre; 
Jonsson Jonas Ljungby; Gertsson Jörgen; Kristiina Kosunen Eriksson; Jeppsson Laila; 
ann-mari.stahlberg@uppvidinge.se; Magnus Gunnarsson; Martin Myrskog 
Kronoberg; Jeansson Mikael; Skagne Monica; Widnemark Monica; Patrik Oldin; Per 
Ribacke; Peter Widen; Roland Eiman Almhult; Jakopson Sigvard; Svante Melander; 
thesere.ledel@sosalarm.se; Tomas Rosenberg Polisen; Åke Carlson; 
tomas.hermander@polisen.se; Pettersson Per; agneta.e.carlsson@kronoberg.se; 
martin.axelsson@mil.se; Ahlgren Torbjörn; Petersson Max Anna; Jeansson Mikael 
Ny överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg - förslag 
170626 föijebrev ny överenskommelse.docx; 170626_Ny överenskommelse 
utskick.docx 

Bifogat detta brev finner ni förslaget på ny överenskommelse för Krissamverkan Kronoberg. Formen är lik den förra 
men förtydliganden och tillägg har gjorts. 

Huvudsakliga förändringar: 

• Tydliggjort att samarbetet ska byggas på de s.k. aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning 
vid samhällsstörningar som utarbetats av MSB. 

• Förändringar och förtydliganden i organisationsstrukturen. Bl.a. att kommunerna får fler platser i 
styrgruppen, hur en arbetsgrupp ska fungera inom Krissamverkan Kronoberg och så har relationen mellan 
styrgrupp och regionala rådet klargjorts med mer detaljer än tidigare. 

• Civilt försvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen tas nu i in i den nya överenskommelsen 
• Lagt till ,,nya,, aktörer- Region Kronoberg och RÄDDSAM 

Jag ber er att läsa igenom dokumentet och behandla det i era kanaler så som ni anser er behöva för att kunna 
underteckna överenskommelsen vid regionala rådets möte den 19 oktober. Har ni förslag på ändringar ber jag er 
kontakta mig så fort som möjligt, dock senast 31 augusti för att vi ska kunna behandla dessa gentemot övriga 
organisationer inom Krissamverkan Kronoberg. 

Vi behöver definitivt besked senast den 15 september om er organisation avser att underteckna överenskommelsen, 
dock gärna tidigare om möjligt. 

Med vänliga hälsningar 
Max Hector 

MaxHector 
Beredskapsdirektör 
Telefon: 010 223 7494 

Länsstyrelsen i Kronobergs län / County Administrative Board of Kronoberg 
SE-351 86 VÄXJÖ /Telefon: +46(0) lO 223 70 00 
Besöksadress: Kungsgatan 8, Växjö 

~ ~ ~.S,S:fX~~1:,Sp_~ 
www.lansstyrelsen.se/kronoberq 

1 
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Överenskommelse mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg -

så ska vi samverka i en kris 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på samverkan mellan alla samhällets aktörer. Vi har alla 
en roll och en uppgift i krisen. Med krisberedskap menas vår förmåga att genom utbildning, övning 
och andra åtgärder förebygga, motstå och hantera krissituationer. Krisberedskap är också den 
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. Vi ska samverka både i 
skarpt läge och i det förebyggande arbetet och vi ska lära av händelser för att kunna förbättra för 
framtiden. 

Vi tar ett gemensamt ansvar för vårt samhälle i kris genom att värna helheten. Vårt uppdrag är att 

skydda samhällets skyddsvärden - människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, 

rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter, miljön, ekonomiska värden och den nationella 

suveräniteten. 

Mål och bärande principer för l(rissamverkan Kronoberg 

Syftet för samverkan mellan parterna i Krissamverkan Kronoberg är att öka förmågan att hantera och 

förebygga allvarliga händelser och kriser som kan drabba länet. Krissamverkan Kronoberg ska även 

vara en länsgemensam plattform för att utveckla det nya civila försvaret och för att stötta de 

medverkande organisationerna i det pågående arbetet mot ett återupptaget totalförsvar. Målen ska 

nås genom att vi i samverkan på ett effektivt sätt utnyttjar länets samlade resurser och kompetens. 

Vi har en gemensam målsättning men varje deltagande organisation har olika roller och 

förutsättningar i krisberedskapen. Vi ska därför bygga vårt samarbete på ömsesidigt förtroende, 

öppenhet och ett klimat som medger kritiskt tänkande. Samverkan får aldrig bli ett självändamål utan 

ska bedrivas för att nå gemensamma resultat och för att utveckla vår samlade förmåga på området. 

Krissamverkan Kronobergs organisation 

Krissamverkan Kronoberg är en struktur för samverkan både i vardagen och i kris. Strukturen 

har tre beståndsdelar: 

• Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor 

• Styrgrupp, arbetsgrupper och nätverk 

• Gemensamma rutiner vid allvarlig händelse 
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Regionala rådet 

I regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor ingår länets kommunchefer, kommunalråd, 

regionråd, landshövding, länsråd, regiondirektör, Försvarsmakten, räddningstjänsten och 

polisområdescheferna. Rådet leds av landshövdingen och rådet sammankallas två gånger per år, vår 

och höst. 

Regionala rådet är ett forum för att: 

• Få kunskap och information om aktuella händelser kring krisberedskap och civilt försvar 

• Utbyta information om de deltagande aktörernas verksamheter på området 

• Diskutera och återföra erfarenheter från övningar eller verkliga händelser 

• Ge strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor i 

länet 

• Få insyn i och kunskap om Krissamverkan Kronobergs verksamhet 

Styrgruppen för Krissamverkan Kronoberg är föredragande i rådet och ska varje år vid höstens möte 

redogöra för den verksamhet som bedrivits inom ramen för Krissamverkan Kronoberg samt ge 

förslag på kommande års verksamhetsplan. 

Styrgrupp, arbetsgrupper och nätverk 

Krissamverkan Kronobergs verksamhet i vardagen leds av en styrgrupp. Denna består en 

representant vardera för länsstyrelsen (ordförande och sammankallande}, Region Kronoberg, 

polisen, försvarsmakten och RÄDDSAM Kronoberg. Kommunernas beredskapsorganisationer har två 

representanter i styrgruppen. Varje deltagande organisation utser själv sina representanter i 

styrgruppen. 

Styrgruppen leder och fördelar arbetet inom nätverket och har till uppgift att utifrån 

verksamhetsplaneringen skapa lämpliga aktiviteter, projekt, utbildningsinsatser mm inom ramen för 

Krissamverkan Kronoberg. Styrgruppens uppgift är även att med ledning av risk- och 

sårbarhetsanalyser, omvärldsanalys och erfarenheter från övningar och verkliga händelser 

identifiera och föreslå lämpliga åtgärder inom Krissamverkan Kronoberg på kort och lång sikt. 

Styrgruppen ska en gång per år föredra ett förslag på verksamhetsplan inför det regionala rådet för 

krisberedskap och skydd mot olyckor. 

Arbetsgrupper och nätverk 

Styrgruppen kan fördela uppgifter till arbetsgrupper och den ansvarar för att hålla samman, inrikta 

och följa upp arbetsgruppernas arbete. Arbetsgrupperna ska företrädesvis hantera avgränsade och 

konkreta frågor och uppdrag. Arbetsgruppernas sammansättning ska spegla de olika 

verksamhetsperspektiv som ryms inom Krissamverkan Kronobergs deltagande organisationer. 

Arbetsgrupper kan dock även i vissa fall fungera som kunskaps- och kontaktnätverk inom ett område 

av länsövergripande intresse. 
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Gemensamma rutiner vid allvarlig händelse 

Den tredje beståndsdelen i samverkansstrukturen är de gemensamma rutiner som upprättats för 
hanteringen av allvarlig händelse. Rutinerna syftar till att vi snabbt ska komma igång med krisledning. 
Alla ska veta sina roller. Här ingår rutiner för: 

• larmning och samband 

• Inriktnings- och samordningskontakt 

• regionala samverkanskonferenser 

• ISF-stöd 

• delning av lägesbilder 

• samordnad kriskommunikation till allmänhet och medier 

• GUL (Gemensam utvärdering lärande) 

Åtaganden 

Vi åtar oss att: 

• Avsätta resurser för att medverka i styrgrupp, arbetsgrupper och nätverksmöten och andra 
gemensamma aktiviteter inom ramen för Krissamverkan Kronberg 

• Organisera vår egen verksamhets krisledning så att den har de resurser och den kompetens 
den behöver för uthållig samverkan med övriga aktörer i länet i samband med en kris i linje 
med de upprättade gemensamma rutinerna inom Krissamverkan Kronoberg 

• Se till att de s.k. aktörsgemensamma formerna för inriktning och samordning vid 
samhällsstörningar och de metoder, begrepp och arbetssätt som återfinns där blir en 
integrerad del av vår krisledning och krisberedskap 

• Vartannat år delta i planeringen och genomförandet av den regionala samverkansövningen 

• Se till att tillräckligt många inom vår organisation kan samverka och kommunicera med hjälp 
av WIS, Skype och Rakel 

• Verka för en sammanhållen och länsgemensam planering av det nya civila försvaret och det 
återupptagna totalförsvaret 

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordningen av krisberedskapsfrågorna i Kronobergs län. 
Länsstyrelsen förbinder sig därför att även: 
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• Vara sammanhållande och sammankallande för Krissamverkan Kronobergs styrgrupp och stå 

för förvaltning och uppföljningen av den fastslagna verksamhetsplanen 

• Stå för inbjudan till och samordning och ledning av GUL-möten 

• Förvalta och vid behov uppdatera länets gemensamma rutiner vid allvarlig händelse 

• Söka medel för gemensamma satsningar för att stärka krisberedskapen och det civila 

försvaret 

• Bemanna stommen i stödet till Inriktnings och samordningsfunktionen i länet för att vid en 

kris snabbt få fram en samlad lägesbild 

• Stå för samordning av kriskommunikation inom Krissamverkan Kronoberg 

• Planera för och initiera en regional samverkansövning vartannat år 
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Jan Metsjö 
jan.metsjo@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-08 
Dm: xxxx-xxxx-xxx/x 

Till Kommunstyrelsen 

1 (1) 

Delegation av tillsynen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt taxa för 
kontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att tillsynen enligt lag (SFS 2017:425 § 26) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare ska ske inom ramen för tobakstillsynen. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta om godkännande av föreslagen taxa för tillsynen 

av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt protokollsbilaga. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål

lare samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 

kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyll

nings behållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning 

av e-cigaretter och påfyllnings behållare från näringsidkare. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller: 

• Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5-8, 10 

och 14 §§ på försäljningsställen. Det avser att e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

ska uppfylla kraven som ställs i dessa bestämmelser annars får produkterna inte till

handahållas konsumenter. Bestämmelserna omfattar produktanmälan, produktkrav, 

informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försälj

ningsvolymer m.m. 
• Produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen. 

Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten omedelbar tillsyn när det gäller: 

• Åldersgräns enligt 17 och 18 §§, det vill säga att e-cigaretter och påfyllningsbehål

lare endast säljs till personer som är 18 år eller äldre. 

• Anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 § § i andra fall än avse-

ende gränsöverskridande distansförsäljning. 

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försälj

ning med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden gällande delegation av tillsynen och taxan. 

Kommunfullmäktige gällande taxan 

Jan Metsjö 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Jan Metsjö 
jan.metsjo@tingsryd.se 

TJÄNSTESK.RlVELSE 

2017-08-08 
Dm: xxxx-xxxx-xxx/x 

Till Kommunstyrelsen 

1 (1) 

Delegation av tillsynen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt taxa för 
kontroll av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att tillsynen enligt lag (SFS 2017:425 § 26) om elektroniska 

cigaretter och påfyllnings behållare ska ske inom ramen för tobakstillsynen. 

Kommunfullmäktige föreslås att besluta om godkännande av föreslagen taxa för tillsynen 

av e-cigaretter och påfyllnings behållare enligt protokollsbilaga. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehål

lare samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i 

kraft. Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyll

ningsbehållare på försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning 

av e-cigaretter och påfyllningsbehållare från näringsidkare. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller: 

• Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5-8, 10 

och 14 §§ på försäljningsställen. Det avser att e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

ska uppfylla kraven som ställs i dessa bestämmelser annars får produkterna inte till

handahållas konsumenter. Bestämmelserna omfattar produktanmälan, produktkrav, 

informationsblad, innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försälj

ningsvolymer m.m. 
• Produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen. 

Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten omedelbar tillsyn när det gäller: 

• Åldersgräns enligt 17 och 18 §§, det vill säga att e-cigaretter och påfyllningsbehål

lare endast säljs till personer som är 18 år eller äldre. 

• Anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall än avse-

ende gränsöverskridande distansförsäljning. 

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försälj

ning med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden gällande delegation av tillsynen och taxan. 

Kommunfullmäktige gällande taxan 

Jan Metsjö 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posVhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
komIDun 2017-08-09 

Taxa för tillsyn över handel elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare 

1(2) 

Enligt 46 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får kommunfullmäktige 

meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag. 

Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Avgiftsskyldig 

2 § Avgiftskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

Avgifter 

3 § Timavgift tas inte ut för kontroll som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat. 

4 § För kontrollbesök debiteras avgift med 1062 kr/timme år 2017. 
Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid avses den 
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har använt för beredning och kontroll. 

5 § Den nämnd som utövar tillsynen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 
månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året 
före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016. 

Timavgift debiteras i efterhand efter utfört kontrollbesök. 

Betalning 

6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Nedsättning av avgift 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns behovet, 
nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 
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Tingsryds 
komlllun 2017-08-09 2(2) 

8 § Om tillsyn över handel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare sker samtidigt med annan tillsyn, 

debiteras halv timavgift. 

Timavgift 

9 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1062 kronor per timme nedlagd handläggningstid 

(timavgift). Avgiftsuttag sker i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Samhällsbyggnadsnämnden 

har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 

inspektioner, resor, revisioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 

beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 

gånger ordinarie timavgift. 

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt vad som framgår 

av 3 § ovan. 

Överklagande 

10 § Beslut om avgift överklagas hos förvaltningsrätten. 

Denna taxa träder i kraft omgående efter det att beslutet vunnit laga kraft. 
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Tingsryds 
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r.;;ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 165 

Tingsryds civilförsvarsförenings ansökan om bidrag för 
verksamhetsåret 2017 
Dnr 2017/409 160 

Kommunstyrelsens at·betsutskotts fötslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Tingsryds Civilförsvarsförening 
verksamhets bidrag för år 2017 om 20 000 kr. 

2. Beloppet anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete 
(27521). 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Civilförsvarsförening har för 2017 års verksamhet sökt ett bidrag 
på 20 000 kronor. Föreningen utför på ideell basis viktiga uppgifter inom 
totalförsvaret som ytterst är kommunala ansvarsområden. Härigenom står 
Civilförsvarsföreningen i en särställning i förhållande till annan ideell 
föreningsverksamhet inom kommunen. Civilförsvarsföreningen har bland 
annat hand om utbildning och samordning av den Frivilliga resursgruppen 
(FRG), och de ska också köpa in viss utrustning till de personer som ingår i 
FRG. 

Kansliavdelningen föreslår att Tingsryds Civilförsvarsförening erhåller det 
sökta bidraget på 20 000 Ia-ono1· for 2017 års vel'ksamhet samt att pengama 
anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete (27521). Pengar för 
detta ändamål finns anslagna i budgeten för 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Civilförsvarsförenings ansökan om kommunalt bidrag 
samt budget 2017. 

2. Protokoll från Civilförsvarsförbundet Tingsryds (=Tingsryds 
Civilforsvarsförening) föreningsstämma 2017-03-29. 

3. Skl'ivelse från säkethetssamordnaren, 2017-06-29 

I Otdragsbestyrkande 
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TINGSRYDS 
CIVILFÖRSVARSFÖRENING 

Styrelsens förslag till budget för Tingsryds Civilförsvarsförening 

för verksamhetsåret 2017 

BUDGET 2017 

UTGIFTER INKOMSTER 

Uppföljning av HLR + FRG 17 000,00 kr Behålln från föregår 22 800,00 kr 

Reseräkning 3 000,00 kr Medlemsavgift 2 200,00 kr 

CF material 5 000,00 kr Ränta 1,00 kr 

Kontors- och datamaterial 3 000,00 kr Sökt anslag fr komml 20 000,00 kr 

Kopiering + Porto 1 000,00 kr 

Möte Riksförbund och Distrikt 3 000,00 kr 

Arvode 3 st å 999 2 997,00 kr 

Sammanträden 10 000,00 kr 

Summa 44 997,00 kr 45 001,00 kr 

Ansökan om kommunalt anslag för Tingsryds Civilförsvarsförbuns förening för 

verksamhetsåret 2017 med 20 000 kr 

Föreningen arbetar med utåtriktad verksamhet till medborgare och föreningar i kommunen. Vi 

arbetar med utbildning i Hjärt- och lungräddning, krisverksamhet. Vi har Vilsestig för barn ute i 

kommunen, och målet är att ha en vilsestig i varje kommundel. Vi kommer att medverka vid 

hemvändardag i Urshult, Tingsryds marknad och informera till servicehusen om Håll dig på be en: 

Vi har uppdatering av de som är med i frivilliga resursgrupperna (FRG) 

Stig Kartlsson 
Ordförande 

i~~/4 
Kassör 

--
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Civilförsvarsförbundet 
www.civil.se Tingsryd 

2017-03-29 

Ordinarie föreningsstämma med Civilförsvarsförbundet Tingsryd 

Tid: 2017-03-29 kl. 18:30 
Plats: raststället bakom Börjes varuhus 

Årsmötesprotokoll 2017 

1. Val av ordförande och protokollförare för stämman 
Valdes Rolf Wimhed och Peter Möller 

2. Val av två justerare, tillika rösträlmare, att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 
Marita Gustafson och Tomas Lundström. 

3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst. 
Ca fyra veckor innan till medlemmar . 

4. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse. 
Rolf Wimhed läste upp verksamhets berättelsen muntligt. (Bilaga 1) 

5. Vi bör underteclma balans och resultat rapport av alla i styrelsen. Gunilla 
Lundström föredrog balans och resultatrapport. Ok! 
·Resultat 8997,49 tillgångar 42810,68 godkändes och överförs på 2017. 

(bilaga 2) 

6. Mariann Sandin läste upp revisorernas berättelse. Den godkändes och lades till 
handlingarna. (bilaga 3) 

7. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning. 
Godkändes av mötet. 

8. Fastställande av medlemsavgift. 
Som tidigare 50 SEK. 

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2017. 
Verlcsamhetsplan och budget godkändes då 2017 hänvisas till 
verksamhetsberättelse och balans o resultatrapport för 2016 då ingen plan eller 
budget var färdig för 2017. 

10. Bestämmande av antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras 
mandat period. 
6 ordinarie ledamöter 3 väljes varje år som tidigare och 5 ersättare 3 eller 2 
väljes varje år + 1 ordförande. Ordförande och kassör kan inte sluta samma år. 
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11. Val enligt §7.1 och §11.2 enligt nedan: 
a) Föreningsordförande 

Stig Karlsson 
b) Sex styrelseledamöter. Tre för ett (1) år samt tre för två (2) år. 

2år= Rolf Wimhed, Åke San din, 2 år Karl-Erik Knutsson 
lår= Marita Gustavsson, Jörgen Larsson, Gunilla Lundström. 

c) Ersättar~ för ledamöter och turordning för dem. 
lår= Tomas Lundström, Kjell Thuresson, Rolf Johansson 
2år= Bengt Olsson, Göran Hansson. 

d) Två revisorer och ersättare för dem. 
Marianne Sandin väljes på 1 år. Övriga revisorer fick styrelsen i uppdrag att få 
fram. 

12. Det år ordinarie distriktstämma äger rum sker val enligt distriktets stadga §4.3. 
Stig Karlsson automatiskt vald, Gunilla Lundström. 

13. Det år ordinarie riksstämma äger rum. 
Gunilla Lundström nomineras och Jörgen Larsson ersättare 

14. Val av valberedning för tiden till och med nästa ordinarie stämma. 
Valberedningen skall bestå av minst tre (3) personer varav en skall vara 
sammankallande ordförande. Bengt Olsson och övriga får styrelsen ta fram då 
årsmötet inte kunde få fram någon mera. 

15. Övriga på föredragningslistan upptagna ämnen. 
Inget övrigt uppkommit. 

34 minuter. 

!!aula 4tulttvffnt 
Justerare: ,.,,~~ 

9dr.,i· 1/4~ 
Möte~ rdförande: 
~JtW~ 

~-~tJf~ 
Justerare: 
TMMJ~ 
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Civilförsvarsförbundet 
www.civil.se 

2017-01-28 

Verksamhetsberättelse för 2016 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande Stig Karlsson 
Kassör Gunilla Lundström 
Sekreterare Peter Möller 
Ledamöter Jörgen Larsson 

Åke Sandin 
Marita Gustavsson 
Karl-Erik Knutsson 

Suppleanter Kjell Hansson 
Göran Hansson 
Bengt Olsson 
Rolf Johansson 
Kjell Thuresson 
Tomas Lundström 

Revisorer Mariann Sandin 
Jan-Olof Persson 

Rev. Ersätt Karin Mellgren 

Valberedning Helena Fransson sammankallande 
Bengt Olsson 
Joakim Nilsson 

Medlemsantal 

Tingsryd 

Antalet medlemmar är enligt civilförsvarsforbundet 68 st. årsavgiften är 50 SEK. 
medlemmar med FRG kontrakt O SEK. 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2016 hållit ett protokollfört möte gällande verksamheten. 

Ordinarie föreningsstämma 
Hölls på Tingsryds kommunhus 2016-03-08 där ett 15 tal medlemmar medverkade. 

Kurser 

Vi hade ingen utbildning 2016 för FRG gruppen. 
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Information och deltagande i aktiviteter 

•:• Deltog på Hemvändar dag i Urshult i juni 

•:• Vi deltog vid Tingsryds sommannarknad med ett tält med diverse information 
och Hitta vilsestig. 

•:• Håll dig på benen dag på serviceboendet Örnen i Tingsryd. 

•:• Förstahjälpen HLR för mammor och pappor i Konga. 

•:• Medverkade på Sandsjö dagarna vid Konga folkets hus med vilsestig. 

•:• CFF deltog i övning Fenix Tingsryds kommun den 30 november. 

•:• Medverkade på Korrö med vilsestig för invandrare. Arr. Tingsryds kommun den 15 
Oktober. 

•:• Vilsestig på Tingsryd travet. Arr. Södra Skogsägarna den 24 september. 

•:• Utbildning i HLR och första hjälpen i November. 

Representation 
Vi deltog på Civilförsvarsförbundet Kronobergs Distriktsstämma i Alvesta 

Ekonomi 
För föreningens ekonomiska ställning hänvisas till kassörens rapport. 

Slutord 
Föreningen har haft god samverkan med Tingsryds kommun, företagare och andra 
foreningar både inom och utom Tingsryd. 
Samarbetet med Civilförsvarsförbundet Kronoberg har varit och är mycket gott. 

Tingsryd 2017-01-28 

9 ,#tz/ 

Jörg n t arsson 

l/rt11la4M IMl'J'{)'v1 

Karl -Erik Knutsson 

l ~ 

Marita Gustavsson~/ 

/J~/kf~fl/\_ 
Peter Möller 

2 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undetteclmade som vid ordinarie årsmöte utsetts att granska förvaltning och 
räkenskaper i Civilförsvarsförbundet Tingsryd, för tiden 2016.01.01-
2016.12.31, tär efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

Vi har granskat räkenskaperna och därtill hörande handlingar som lämnar upp
lysning om föreningens ekonomi. 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Intäkter och kostnader under 
året, samt föreningens resultat- och balansräkning :framgår av till oss 
överlämnade handlingar. Revisionen har icke givit anledning till någon 
anmärkning varför 

vi föreslår att 
att 

resultat- och balansräkning fastställs och 
årsmötet beviljar styrelseledamöter och kassör 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Väckelsång den 20 mars 2017 

·. /"'I / . I. 
tut, tlf c/0:w t]J,(fe' 

, / Jan-Ol6f Persson 
i/ 

1 ; I , 

,1r,: 11 rJ>/1;; /J/ :j rJ.17 ,(_ . ____ ___ _ 
/Man-Anne Sanctm ... 

I 

I• 
r 
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Nationalpark Asnen 
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G:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

,Justerare 

§ 166 

Komplettering remiss om föt·slag till bildande av 
Nationalpark Åsnen 
Dnr 2017/199 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

Tingsryds kommun ställer sig positiv till förslaget till utökning av 
Nationalpatk i Asnen med ytterligare ett område i nordvästrn delen. 

Beskl'ivniug av ärendet 

Från Naturvårdsverket har till Tingsryds kommun inkommit en 
komplettering till remissen om förslag till Nationalpark i Asnen med 
ytterligare ett område i nordvästra delen, Efter att remissen skickats har 
Naturvårdsverket erbjudits att köpa fastigheten Ringshult 1 :3. Området är 
viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som ofta används av 
friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i nationalparksförvaltningen 
(Naturvårdsverket äger redan den yttre delen av udden) Naturvårdsverket 
vill därför lägga till detta i remissförslaget. Området omfattar 216 hektar 
varav 200 hektat· vatten. Kompletteringen omfattat det område som anges på 
bifogad detaljkarta. Bifogat finns även en karta som visar det totala förslaget 
till nationalpark. Miljö- och byggnadsförvaltningen har samrått med 
utvecklingsavdelningen som ej haft någon erinran mot utölmingen. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig positiva till förslaget till 
utökning av Nationalparken i Åsnen med ytterligare ett område i nordvästra 
delen. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse från miljö- och byggnadschefen, 2017 ~08-0 l 
2. Kompletterande remiss om förslag till bildande av Nationalpark 

Asnen 

I Utdragsb.,.tyrkande 



109

NATUR 
VÅRDS• 
VERKET~ 

SWED!SH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Norberg, Gisela 
Tel: 010-698 15 14 
Gisela.Norberg 
@naturvardsverket.se 

REMISS 
2017-06-22 

Sändlista 

Ärendenr: 
NV-10872-11 

Kompletterande remiss om förslag till bildande av Nationalpark Åsnen. 

Bakgrund 

1(3) 

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta 

kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun tagit fram ett förslag till en 
nationalpark som är belägen i västra delen av sjön Åsnen. den föreslagna 
nationalparken består av delar av naturreservaten Bjurkärr, Västra Åsnens övärld 

och Toftåsa myr, områden som ligger mellan dessa naturreservat och en del 
omkringliggande värdefulla öar, vatten- och skogsområden. Detta förslag 
skickades ut på remiss den 4 maj 2017. 

Kompletterande remiss 
Naturvårdsverket har nu ett förslag till ändring av gräns till nationalparken. Efter 

att remissen gick ut fick Naturvårdsverket erbjudande om att köpa fastigheten 
Ringshult 1 :3. Området är viktigt eftersom det inrymmer udden Abbanäs som 
ofta används av friluftslivet och det är fördelaktigt om det ingår i 
nationalparksförvaltningen (Naturvårdsverket äger redan den yttre delen av 
udden). Naturvårdsverket vill därför lägga till detta i remissförslaget. Området 

omfattar 216 hektar varav 200 hektar vatten. Det samfällda fisket Ringshult FS: 1 
påverkas inte av förslaget till nationalpark. De samfällda öarna samt 
fritidshustomter markerade på kartan ingår inte i nationalparksförslaget. 

Kompletteringen omfattar det område som anges på bifogad detaljkarta. Bifogat 

finns även en karta som visar det nya totala förslaget till nationalpark. 
Med denna remiss vill vi veta om ni har några synpunkter på att även detta 
område ingår i förslaget till nationalpark Åsnen. 

BESÖK: STOCKHOLM - V ALHALLAV ÄGEN 195 

ÖSTERSUND - FORSKARENS V ÄG 5, HUS UB 

POST: 106 48 STOCKHOLM 

TEL: 010-698 10 00 

FAX: 010-698 16 00 

E-POST: REGISTRATOR@N ATURV ARDSVERKET. SE 

INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE 
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NATURVÅRDSVERKET 

Fullständigt förslag finns även via denna länk: 
https ://www .naturvardsverket.se/remiss2017-asnen 

Föreskrifter och skötselplan 

2(3) 

Samma föreskrifter som anges i den ursprungliga remissen kommer att gälla i 
hela nationalparken, inklusive den nya delen. I den tillkomna delen finns inga 
områden med tillträdesförbud. 

Skötselplanen föreslås få följande tillägg: 

Kapitel 2.2 Skötsel av mark och vatten 
2.2.1.3 Skog 

Halvön Abbanäs läggs till skötselområde 1 "Blandskog på uddar och öar". 
Området omfattar 14 ha skog varav hälften är talldominerat och hälften är 
lövdominerat. Den södra delen med ung tallskog ska restaureras på samma sätt 
som skötselområde "lK Lövö". Den norra lövdominerade delen ska skötas enligt 
de generella åtgärder som finns beskrivna för skötselområde 1. 

Kapitel 2.3.3 Övriga besöksplatser 

Abbanäs 
Den yttersta udden på Abbanäs består av klippor vid stranden. Platsen är ett 
populärt besöksmål där man får god utsikt över sjön. Den befintliga stigen 
bibehålls och kan kompletteras så att det blir en rundslinga. På udden anläggs 
bord och bänkar och informationsskylt. 

Frågor 
Om du har frågor under remisstiden kan de ställas till 
Gisela Norberg, gisela.norberg@naturvardsverket.se O 10-698 15 14 

Synpunkter på förslaget 

Yttranden över nationalparksförslaget som helhet ska lämnas inom tidigare utsatt 
tid, dvs senast den 3 juli 2017. 
Specifika synpunkter på den del av fastigheten Ringshult 1 :3 som i denna 
kompletterande remiss föreslås ingå kan lämnas fram till den 28 augusti 2017. 
Yttranden som rör förslaget ska sändas till Naturvårdsverket och skickas med e
post till registrator@naturvardsverket.se alternativt med vanlig post till 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. Ange ärendenummer NV-10872-11. 
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NATURVÅRDSVERKET 3(3) 

Beslut om denna remiss har fattats av biträdande avdelningschef Gunilla Ewing 
Skotnicka. 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit handläggare Gisela 
Norberg, föredragande, enhetschefMaano Aunapuu, enhetschef Maria Tiricke 
och juristen Olof Ekström. 

För Naturvårdsverket 

Gunilla Ewing Skotnicka 

Gisela Norberg 
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Ärende 19 

Information om 

socialtjänstens förtydligade 

ansvar för spelmissbruk 
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Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen 

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och 
landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och 
behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. 

Därmed får personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med 

alkohol- eller drogproblem. Det förebyggande arbetet kring spelproblem i kommuner och 

landsting får även bättre förutsättningar. Samtidigt är behovet av kunskap stort. 

- Lagändringen innebär en omställning för många kommuner. För att stötta dem har 

Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd. Där berättar vi bland annat om hur man 

kan arbeta förebyggande mot spelproblem. Socialstyrelsen kommer även att ta fram ett 

kunskapsstöd kring stöd och behandling. 

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är 

problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Men problemet är större än så. 

Den kommande lagändringen innebär även en förstärkning av barns rättigheter. Kommunerna 

ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Trots åldersgränser på 18 år på de 

flesta spel spelar cirka 20 procent av 16-17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre 

procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet. 

Om ett barn bor med en vuxen som har spelproblem ska hälso- och sjukvården alltid beakta 

barnets behov av information, råd och stöd. 

Folkhälsomyndigheten ska enligt regeringsuppdrag ta fram och sprida ett nationellt 
kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning 

och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder. 
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l'.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2017-08-09 

Till kommunstyrelsen 

Angående information om sotningsverksamheten 

I april 2015 genomfördes förändringar i driftsansvaret för sotningsverksamheten i 

Tingsryds kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har bett räddningschef Per Petters

son, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, informera om hur verksamheten fungerat se

dan dess. 

unsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG . 

Sida1 av 3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

FörbID1dsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Plats och tid 

Beslutande 

Övl'iga deltagare 

Utses attjustera 

Justeringens plats och tid 

Underslu·ifter 

Brandstationen Lessebo, kl. 13,30-14.00 

Mikael J eansson (S), ordförande 
Birgitta Söderlind-Hörberg (M) 
Marie-Louise Hilmersson (C) 
Åke Carlson (C) 
Monica Widnemark (S) 
Anders Jonsäng (C) 
Marianne Nilsson (M) 

Per Pettersson, räddningschef 

Anders Jonsäng 

Lessebo 2015-04-27 '\ _ 

.~~·~·~ 
Selu•eterare -~------------ Parag1:afer 16 

Ordförande 

Per Petters~ 

..,, 
Mikael J eansson 

Justerande 
Anders J6nsäng · 

Anslag/bevis 
Protokollet ä1• justerat. Justeringen har tilllcännagivits genom anslag, 

01•gan Förbundsdirelctionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Sammanträdesdahrm 

Damm för anslags uppsättande 2015-04-28 Datum för anslags 2015-05-20 
nedtagande 

FÖl'Varingsplats föl• protokollet 

Underskrift 
Per Pettersson 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 2 avs 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirelrtionen 
Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Justerande sign 

Förteckning över Förbundsdirektionens ärenden 
2015-04-27 

§ 16. Överlåtelse av sotningsavtal ........................................................ 3 

Utdrags bestyrkande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida 3 av3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-04-27 

Justel'ande sign 

Dnr 2014/143 - 174 

Överlåtelse av sotningsavtal 

Beslut 
Förbundsdirektionen godkänner överlåtelse med oförändrade villkor 
för utföraren enligt bilagt avtal mellan Kenneth Durborg och Micael 
Hvirl. 

Ärendebeskrivning 
Sotnings- och brandskyddskontrollverksamheten inom Tingsryds 
sotningsdistrikt har under en längre tid ej fungerat tillfredsställande. 
I juni 2014 uppdrog Tingsryds kommunstyrelse åt förbunds
direktionen att vidta de åtgärder som behövs för en långsiktig och 
hållbar lösning. 

Under den process som under hösten och vintern pågått i syfte att 
genomföra erforderliga förbättringar, har skorstensfejarmästare 
Kenneth Durborg själv tagit initiativ till att överlåta verksamheten 
enligt befintligt avtal till Växjö Sotningsdistrikt. 

Överlåtelsen enligt upprättat avtal mellan parterna gäller från och 
med 2015-05-01 till och med 2021-11-30. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds kommun, kommunstyrelsens beslut 2014-06-26, § 155 
Förbundsdirektionens beslut 2014-10-08, § 28 
Förbundsdirektionens beslut 2014-12-11, § 45 
Förbundsdirektionens beslut 2015-02-16, § 3 
Förbundsdirektionens beslut 2015-03-16, § 10 
Kenneth Durborg och Micael Hvirf, överlåtelse av sotningsavtal 

Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-30 

4 

Justerare 

§ 102 

Samtal om sotningsverksamheten 

Dnr 2014/312 74 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen från 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

Ledamot i direktionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg Åke Carlsson 
och räddningschef Per Pettersson redogör för åtgärder som är tänkta att 
förbättra sotningsverksamheten i Tingsryds kommun. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 406, 2014-11-24 
Kommunstyrelsen 2014-06-26, § 155 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2014-10-08, § 28 
Pressmeddelande från Räddningstjänsten Östra Kronoberg, inregistrerad 
2014-11-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27, § 384 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-07 

Justerare 

§ 163 

Information om överldagan av beslut från 
Energhnarlmadsinspektionen 
Dnr 2014/340 3 79 

Kommunsty1·elsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens atbetsutskott tal' emot infotmationen och översänder 
densamma till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om det beslut 
Energimarknadsinspektionen fattat om godtagande av Svenska Kraftnäts 
ansökan om projekt av gemensamt intresse (dm 2015-103122 och 2017-
101611) samt det överklagande som sänts över till nämnda myndighet. 

Beslutsunderlag 

1. Energimarknadsinspektioncns godtagande av Svenska Kraftnäts 
ansökan om projekt av gemensamt intresse ( dnr 2015-103122 och 
2017-101611) 

2. Överklagan av ovanstående beslut 

I Otdragsbestyrkande 



124

r.'ITingsryds 
\;!!}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

Jorgen.larsson@tingsryd.se 

Till Förvaltningsrätten i Linköping 

2017-07-28 

Energimarknadsinspektionen 
Box 155 
631 03 Eskilstuna 

Överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut 2017-07-10 angående 
Godtagande av ansökan om projekt av gemensamt intresse 
(Diarienr 2015-103122 och 2017-101611) 

Tingsryds kommun har 2017-07-11 fått del av Energimarlmadsinspektionens beslut 
enligt rubrik. Beslutet översändes från Energimarlmadsinspelctionen till berörda kom
muner m fl myndigheter via E-postbrev, Beslutet gäller Svenska kraftnäts ansökan om 
nätkoncession för den planerade 400 kV-ledningen från Ekhyddan via Nybro till Hem
sjö. 

Tingsryds kommun överklagar h!ilmed Energimarlmadsinspektionens beslut 2017-07-10 
enligt rubrik. Tingsryds kommun överklagar beslutet i egenskap av berörd mark.ägare 
(fastigheten Flisehult 1: 13), allmänhetens företrädare samt myndighet till vilken 
Svenska lcraftnät kan komma att söka tillstånd och dispenser för la:aftledningsprojelctet. 

Tingsryds kommun godtar inte en koncessionsansökan som inte bygger på bästa möjliga 
telmilc. Tingsryds kommun godtar således inte att den aktuella 400 kV-ledningen byggs 
som luftledning med växelström. Tingsryds kommun kl'äver istället att den planerade 
kraftledningen skall byggas som mark.förlagd ledning så att den kommer i så liten kon
flilct som möjligt med bebyggelse och näringsliv samt natur- och kultwmiljövärden för 
att trygga en långsilctig och bätlcraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i Tings
ryds kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla paiter utom Svenska 
lcraftnät kräver, medför minimala omgivningsstömingar. 

I beräkning av de framtida nyttorna för ett investeringsprojekt måste de samhällseko
nomiska värdena gälla i sin helhet. Produktionsbo1tfall för marlc, oro för elektromagne
tiska fält, fastigheters värdeminskning, barriäreffekter för fo1tsatt utbyggnad av täto1ts
och landsbygdsbebyggelse m f1 faktorer måste berälmas och värdesättas fullt ut. 

I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett yt
terligare intrång i fo1m av den nya planerade 400 kV-ledningen. Tingsryds kommun är 
av uppfattningen att en sådan omfattande mai·kanvändningsfråga som den nu aktuella 
ledningen innebär är en fråga som måste prövas i en översilctsplaneprocess. Då led
ningslängden för den planerade ledningen uppgår till cirka 40 km inom Tingsryds 
kommun är det inte fråga om någon ringa mai·kanvändningsförändring. Kommunen är 
av den bestämda uppfattningen att planering av statlig in:frastrulctur lika väl som privata 
och kommunala markanvändnings behov måste få sin tidiga markanvändningsprövning i 
en översiktsplaneprocess. Sådan samlad planering kan inte ersättas av den MKB som 

1(2) 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



125

2017-07-28 2(2) 

ska finnas för prövningen, även om MKB ska redovisa konsekvenser ur ett planerings
perspektiv. 

Riksdagen har lagt ansvaret för den samlade fysiska planeringen på kommunema. Dom
stolarna fäster st011 avseende vid den översiktliga planeringen i sin prövning av lämplig 
lokalisering. Statliga myndigheter som Trafikverket samverkar med kommunerna för att 
förbereda omfattande infrastruktur, med respekt för det kommunala planmonopolet och 
för att underlätta och samordna processer så att de blir tydliga för allmänheten och 
mindre utdragna. Tingsryds kommun kan inte se motiv för att i detta fall avvika från de 
nationella politiska riktlinjema om tvärselctionell planering, utan vidhåller att lednings
koncessionen behöver stöd i översiktsplaneringen i mellankommunal samverkan. Plane
ringen behöver således omfatta långsiktiga behov av ledningar för att möjliggöra en 
reell planering. 

Tingsryds kommun konstaterar att PCI-förordningen påverkar handläggningen av vissa 
ärenden avseende kraftledningsprojelctet. Detta är för Tingsryds kommun helt nya frå
geställningar som kommunen aldrig tidigare har ställts inför. Tingsryds kommun ser 
behov av att inhämta kunskaper om vilka förutsättningar som gäller när PCI
förordningen skall komma in i koncessionsprövningen. Tingsryds kommun har dock 
konstaterat att Energimarlmadsinspektionens beslut enligt rubrik är ett mycket viktigt 
sådant. Detta styr i sin tur upp att olika typer av nödvändiga beslut ska samordnas i till
ståndsprocessen. Dfumed finns det en gräns för handläggningstiden som uppgår till 
högst ett år och sex månader rälmat från Energimarlmadsinspektionens beslutsdag 
2017-07-10. 

Tingsryds kommun har idag vidtagit extraordinära åtgärder för att upprätta och inom 
ramen för besvärstiden kunna sldcka in detta överklagande till Förvaltningsmyndigheten 
i Linköping. Den pågående semesterperioden innebär att såväl kommunal handläggare 
som kommunalpolitisk företrädare har fått bryta den pågående semestem för att fä be
svärsskrivelsen skriven och ivägsldckad. 

Tingsryds kommun har med stor förvåning noterat att Energimarlmadsinspelctionen har 
översänt beslutet just i böijan på den mest intensiva semesterperioden. I semeste11iden 
har det inte funnits möjligheter för vare sig erforderlig handläggning eller kommunalpo
litisk behandling av överklagningsärendet. 
För att möjliggöra komplettering av besvärsfo1muleringen samt kommunalpolitisk be
handling av fu·endet vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 begär 
Tingsryds kommun häJ.med anstånd till den 15 september 2017 för att komplettera be
svärsskrivelsen. 

1 ael J eansson 
Kommunstyrelsen ordförande 

Kopia till kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemslda 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej, 

Anna Wandell <anna.wandell@ei.se> 

den lljuli 2017 07:55 

exp-hkv@mil.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; sgu@sgu.se; 

trafi kve rket@trafikverket.se; blek i nge@I ansstyrelse n .se; ka I ma r@la nsstyre I sen .se; 

kronoberg@lansstyrelsen.se; kommunen@emmaboda.se; kommun@hogsby.se; 

info@karlshamn.se; kommun@monsteras.se; kommun@nybro.se; ks@olofstrom.se; 

kommunen@oskarshamn.se; stadshuset@ronneby.se; TK mail Kommun 

Expediering av beslut gällande Svenska Kraftnäts ansökan 

Föijebrev 2015-103122 och 2017-101611.pdf; Beslut 2015-103122 och 

2017-101611.pdf 

Bifogar här två st PDF-filer avseende Affärsverket Svenska Kraftnäts ansökan om nätkoncession för en 400 l<V 

ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jeanette Asp eller Erika Tilly. 

Med vänlig hälsning, 

Anna Wandell 
016-16 25 34 I Växel 016-16 27 00 
www.ei.se 

-• E . kd ' k' - I nerg1mar na smspe bonen 
- Swadish Enargy Markets lnspactorate 

Energimarknaderna behöver spelregler - vi ser till att de följs . 
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- I Energimarl<nadsinspektionen 

Swecllsh Energy Marl<ets lnspectorate 
)) 

Datum 
2017-07-10 

Dlarlenr 
201ij-103122 
2017-101611 

Tillstånd och prövning 
Jeanette Asp 
016-162672 

Beslut för kännedom 

Föl' er kätmedom översändes här beslut om att .godta Affärsverkets svenska kraftnät 

(Svenska kraftnät) ansökan om nätkoncession fö1· e_n 400 kV ledning från Ekhyddan via 

Nybro till i-Ie!Jlsjö. 

Att ailsökan har godtagits innebär att det formella tillståndsförfarandet inleds med 

startdatum den 10 juli. Dvs. den andi'a av tilJståndsprocessens två faser inleds och 

föransökningsförfarandet är nu avslutat. 

Bakgrund till ansökan 

Svenska kraftnät planerar att bygga en ledning ni.ellan El<hyddan-Nybro-Heinsjq. 

Projektet har status som ett projekt av gemensamt intresse enligt PCI-föt'ordningen1• 

Detta innebär bland annat att projektet är prioriterat på Europanivå och att · 

handläggningen av vissa ärenden avseende projektet påverkas av PCI~förordningen. 

Genom förordningen införs en särskilt reglerad tillståndsprocess (artikel 10). Denna 

process ska mynna ut i ett övergripande beslut bestående av det beslut eller den samling 

beslut av en eller flera 1T1yndigheter (med undarttag for dcunstoic!r eller liknande organ) 

där det avgörs om en projektansvarig ska få eller inte få tillstånd att bygga den aktuella 

energiinfras_trukturen. Tillståndspröces$en som beskrivs j förordningen innebär också att 

handläggningen av olika typer av11ödv~ndig~ beslut ska samordnas och aJt det finns 

gränser för handläggningstide.t· i olika delar av processen. 

För ett stort ledningsproj~l<t 1>om det nu aktueJla är de~ ett flertal olika tillstånd och 

dispenser som ska sökas hos ett flertal olika myndigheter. Tillsammans utgör dessa vad 

soin i PCI-förordriingen i<aJlas för det övergripande besliitet. Eftersom ni utgöt en av de 

myndigheter där Svenska ki'aftnät kan komma ah söka ti11stånd eller dispenser för 

projektet får ni nu detta brev. 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av de';!- J.7 april 2013 om 1·iktlinjer för 

transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av besiut nr 1364/2006/EG och om ändring nv 

förorciningai·na (EG) nr 713/2009, (EG). nr 714n0D9 ocfi (E<;:) nr 715/2009 

·. {. 
I· 

J!ox 166, 63103.Eskllstuna. Besöl1~adress K_ungsgatan 43. Tel 01s,is ~ 00.reglstr~tor@el.se, www.~l.se, Org,hr, 202100-5696 

-~· 
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Swedish Energy Markets lnspectorate Datum 

2017-07-10 

;, Dlarlenr 
2015-103122 
2017-10:1.61:1. 

Ni hai.' tidigare fått sk~ivelser angående detta projekt. På Svenska kraftnäts hemsida 

(www .svk.se) finns mer information om projektet uppdelat i de två delprojekten 

Ekhyddan-Nybro samt Nybro~Herrisjö. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Jeanette Asp eller Erika Tilly 

Andersson. 

Vänliga hälsningar 

2 (2) 
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- I Energimarlmadsinspel<tionen 

SwedishEnergy Märllets lnspectorate 

BESLUT 
Datum 
2017-07-10 

Dlarlenr 
2015-103122 
2017-101611 

Tillstånd och prövnfng 

Affärsverket svenska kraftnät 

Godtagande av ansökan om projekt av gemens~mt intresse 

Beslut 

Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar följande. 

1. <Ei·godtar den av Affärsverkets svenska kraftnät inlijmnade anspkan nied 

.tillhörande bilagor om nätkoncession för en 400 kV ledning från Ekhyddan via 

·Nybto till Hemsjö för behandling enligt artikel 10.1 a i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 347 /2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 

:iranseutopeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 

1364/2_0ö6iEG och öin ändring av förordningarna (EG) ro- 713/2009, (EG) nr 

·,714/2009 och (EG) nr 715/2009 (förordningen) . 

.2... . iEif.inner att det samråd som genomförts uppfyller de krav som följer av artikel 

·.9.-41.förordningen. 

Beslffivnlng av ärendet 

Projektet Ekhyddan - Nybto - Hemsjö är upptaget i den unionsförteci<rting över projekt 

av gemensanit inh·esse som avses i artikel 3 i förordningen. Projektet avser en 400 kV 

kraftledning som har samband med den internationella förbindelsen Nordbalt, från 

Hemsjö till.svensk territorialg~·äns. 

Anmälan av projektet godtogs av Ei genom beslut den 24 september 201S i fu'ende med 

diarienr 2015-103122 i enlighet med iirtikel 10.1 a i föror<iningen. 

Den 12 april2016 fastställde Ei hur omfattande material och hur detaljerad information 

$Om ska inkomma i Sven;,ka kraftnäts ahS9l<an olll ett öv~rgtipande beslut avseende 

projel<.tet. Ansöl«.in kom in tiil Ei den 19 juni 2017. · 

Svenska kraftnät har framfört följande beskrivning av samrådsprocessen som förekommit 

nu Ingiven ansökan. 

Samråd har genomförts i h·e oingångar och samrädsprocessen har pfi_gått i drygt två år. 

Viq samtliga tillfällen har lärtssJ~elsen, kommuner, andra myndigheter, 

irltresseorgahisationer, närboende och fastighetsägare haft en möjlighet att yttra sig. 

Dessutom har öppet hus och infor111ationsn1öten anordnats de_n 4, 9 och 1Qjuni 2014 soin 

Box 166, 63~ 03Esldlstuna.-llosöl<Sailiess l(ungsgalan 43. Tel 016-16 27 00, reglslralo1@el.se.www.el.se, Org.nr. 202100-5695 

1(6) 
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ett informellt sätt att svara på frågor från och möta berörda. Under hela samrådstiden har 

det betonats att synpunkter ska skickas in i skriftlig form. 

Det fötsta samrådet genomfördes från den 22 maj till den 5 september 2014 och 

behandlade flera utredningskorl'idorer. Pärefter valdes en korridor ut som potentiell 

ledningssträclcning och denna gick vidare till det andra samrådet 2015; Därutöver skedde 

tretton kompletterande samråd under 2016 med utökade alternativstudier på ett flertal 

platser och mindre justeringar på kortare delsh·äcl<or gjordes i samråd med enskilda 

fastighetsägare. 

Samtliga samrådsunderlag har hållits tillgängliga på Svenska kraftii.äts hemsida under 

hela sainrådstiden och även tiden därefter. Handlingarna har även funnits att tillgå på 

Oskarshanms stadsbibliotek, Flise1yds bibliotek, Högsby bibliotek och Nybro bibliotek. 

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet 

PCl-forord11i1tgen 

Den projektansvarige eller, om detta krävs enligt nationell rätt, den behöriga 

myndigheten ska genomföra minst ett offentligt samråd innan den slutliga och 

fullständiga ansökan skickas in till den behöriga myndigheten enligt artikel 10.1 a. Detta 

ska inte påverka eventuella offentliga samråd som ska hållas efter det att ansökan om 

tillstånd lämnats in enligt artikel 6.2 i direktiv 2011/92/EU. Syftet med det offentliga 

samrådet är att informera de intressen:ter som avses i bilaga VI.3.a oin pmjektet i ett tidigt 

skede, och samrådet ska bidra till att fastställa den lämpligaste platsen eller sträckningen 

och de frågor som.ska tas upp i ansökan. De minimikrav som är tillämpliga på det 

offentliga sanirådet an&es i bilaga VI.5. (Artikel 9,4 första stycket) 

Den projektansvarige ska utarbeta en i'apport som sammanfattar resultaten av den 

verksan1het som har bedrivits med tanke på all_märihetens medverkan innan ansökan 

länmas in, där det också ska ingå uppgifter om den verksamhet som bed1·ivits hinari 

tillståndsprocessen inleddes. Den projel~tansvarige ska skicka in den rapporten 

till~ammans med ansökan till den behöl'iga n1ypdigh!:lten. Vederbörlig hänsyn ska tas till 

dessa resultat i det övergripande beslutet. (Artikel 9.4 andra stycket) 

Den. pmjektam;varige eller, om detta följer av nationell rätt; den behfaiga myndigheten 

ska imätta och regelbundet uppdatera en webbplats med relevant information om 

projektet av gemensatnt inh:esse och som ska länkas till kommissionens webbplats och 

uppfylla !~räven i bilaga VI.6. I<omnwrsiellt känslig information ska behandlas 

konfidentiellt. De p1·ojektansvariga ska även offentliggöra relevant information genom 

andra läniplig.i jnforniatio11smedel som allrt1änheten har obehindrad, tillgång till. (A.rtikel 

9.7) -

Tillståridsp.i;öcesseh består av två .förfaranden. Det första är _föransökningsföl'farandet, 

so}n omfattar perioden från tillståndsprocessens startdatum och fram till dess att den 

inlärimade ansökan godtas av den behöriga myndigheten/ ska genomföras unq.er eil 

2 (6) 
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indikativ period på två år. Det andra förfµrandet utgörs av det formella 

tillståndsförfarandet och inleds den dag då den inlämnade ansökan godtas och fram till 

dess att det övergripande beslutet fattas. De1ma period får pågå i högst ett år och sex 

månader. (Artikel 10.1) 

Efter det att anmälan godtagits i enlighet med punkt 1 a ska den behörige!. myndigheten, i 

nära samarbete med övriga berörda myndigheter och i förekommande fall utgåe11de från 

ett förslag från den projektansv~rige, fastställa hur omfattande material och hur 

detaljerad information den projektansvarige ska skicka in i sin ansökan om ett 

övergripande beslut. När detta fastställs ska den checklista som avses i l;>ilaga VI.1 e tjäna 

som utgångspunkt. (Artikel 10.4 (a)) 

När den behöi·iga my~1digheten hm mottagit utkastet till ansökan ska den vid behov, och 

även på andra berörda myndigheters vägnar, begära in ytterligare information från den 

projektansvarige, dock bara i sådana frågor som tas upp i led a. Senast tre månader efter 

det att den behöriga myndigheten har mottagit den ytterligare informationen ska den 

skriftligen godta ansökan för behandling. En begäran om ytterligare information får 

endast framställas om det motiveras av nya omständigheter, (Artikel 10.4 (c)) 

I samband med det offei1tliga samråd som ska genomföras innan ansökan lämnas in ska 

de berörda parterna åtminstone 

a) offentliggöra en informationsbroschyr på högst 15 sidor som på ett klart och tydligt 

sätt ger en översikt över projektets syfte och preliminära tidtabell, dertnationella 

nätutvecklingsplanen, altemativa tillförselvägar som övervägs, f9rväntad påverkan, 

även sådru1 av gr~nsöverskddande natur, och eventuella åtgärder för att begränsa 

de1ma, vilka alla ska offentliggöras innan samrådet irileds. Informationsbroscliyren 

ska dessutom innehålla webbadr~ssema tiil den informationspiattforrr_t som avses i 

artikel 18 och_ till den handbok med förfaranden som avses i punkt 1, 

b) informera alla beröi·da intresllenter oin projektet p~ de11 wel>bplats som avses i 

artikel 9.7 och genom andra lämpliga informationsmede1, 

c) skriftligen inbjuda relevanta berörd~ inh·essenter till särskilda möten där olika 

synpunkter ska diskuteras. (Bilaga VI.5) 

Projektets webbplats ska åtminstone innehålla 

a) den informationsbroschyr söm avses i punkt 5, 

b) ei1 icke-teknisk ö~h regelb~melet uppd~terad sammanfattning på högst 50 s_idor som 

redogör föl' projektets aktuella status och, i samband med uppdateringar, tydligt 

anger ändringar av tidigare versioner, 

3 (6) 
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c) planeringen för projektet och de offentliga samråden, med tydliga uppgifter om 

datum och plats för de offentliga samråden och utfrågningarna, samt de planerade 

frågor som är relevanta för dessa utfrågningar, 

d) kontaktuppgifter för tillhandahållande av de fullständiga ansökningshandlingarna, 

e) kontaktuppgifter för ingivande av kommentarer och invändningar under de 

offentliga samråden. (Bilaga VI.6) 

Förord11i11g (2013:752) 0111 tillstå11dsgiv11i11g i fråga om trmtse11ropeiskn energiinfrnstmkturer 

Regeringe1t är behörig nationell myndighet enligt artil<el 8.1 i förordning (EU) nr 

347/2013. (2 §) 

Ei ska fullgöra den behöriga myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av 

energiinfrastruktur som anges i bilaga Il punktema 1 och 2 till förordning (EU) 1U' 

347/2013. Regeringen ska dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister. (3 § först<J 

stycket) 

El:s motivering till beslutet 

I Sverige kan en projektansvarig vara skyldig aHpå ett tidigt stadium, innan en 

tillståndsansökan läm1ias in, hålla samråd enligt 6 kap. 4 § miljqbalken. Ett sådant 

samråd tillgodoser i huvudsak samma krav som ett sådant samråd som ska ske enligt 

artikel 9.4 i förordningen och ska inte förväxlas med samråd enligt artikel 6.2 i direktiv 

2011/92/EU1• 

Om samråd äger rum enligt 6 kap. 4 § miljöball<en innan en ansökan skickas in ~ill Ei 

enligt artikel 10.1 a i förordningen krävs inte något ytterligare samråd enligt artil<el 9.4 i 

förordningen, förutsatt att det saml'åd som genomförs sval'al' mot de krav som ställs i 
förol'dningen. Det innebär bl.a. att samrådet måste uppfylla de minimikrav som anges i 

bilaga Vl.5 till förordningen. Det samråd som genmnförs måste ailtså uppfylla såväl 

kraven enligt miljöbalken som kraven enligt förordningen. 

Sc1mråd har genomförts enligt 6 kap. tniljöl:ialken im1an ti11ståndsa.nsökan har lämnats in 

tiH Ei och f(ir anses motsvara kravet på ett offentligt samråd enligt artikel 9.4 i 

förordningen. 

Svenska kraftnät har tillhandahållit information i enlighet med punkt 5 och 6 i bilaga V 

och de inh·ess~1ter som avi;es i pui1kt 3a i bjlaga VI !mr bjudi~s in till _samrådE;?t, Svenska 

kl'aftn~t hai.· också bilagt efl. samrådsred!)görelse till ansökan, vilken sammanställer 

resultatet av det genomförda samrådet. Det offentliga samrådet samt rapportering av 

detsamma får dä1'1ned .anses godtagbart enligt kraven i artikei 9.4 i föroi"dningen. 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/ElJ av den 13 december 2011 om bedömning av Inverkan på 

·miljön "av vissa offentliga och privata projekt Text av betydelse för BES. 
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Ei har .genom ett övergripande beslut fastställt hur omfattande material och hur 

.detaljerad information Svenska kraftnät ska skicka in i sin ansökan. Ett utkast av ansökan 

inkom till Ei den 1 februari 2017 och ansöka,1 har därefter kompletterati, efter en begäran 

av Ei. En komplett ansölqm som uppfyller kraven på material och information i det 

övergripande beslutet inkom till Ei den 21juni 2017. Det har inte framkommit några nya 

omständ,igheted detta skede som motiverar att ytterligare jnformation begärs och Ei 

finner därt1fed-4tga skälmot att godta.ansö)<ai'I om projektet Ekhyddan - Nybro -

-Hemsjö. 

Tldsfrlst 

Föransökriingsförfarandet ska genomföras under en pe1iod på två år, vilket räknas från 

.den dag tills~ndsprocessen startai· genom att anmälan om projektet godtogs av Ei till 

·den dag ansökan godtas av Ei. Tillståndspl'Ocessen för det aktuella projektet startade den 

24 septeinber'2015. Föransölmingsförfarnndefär•därmed genon1fört inom given tidsfrist . 

. Hur man 'överklagar 

Se bilaga,·så här gör du för att överklaga beslutet 

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Anna Elvkull. Vid den slutliga 

handläggningen deltog äveri juristen Erika Ttlly samt grupplec;laren Jeanette Asp, 

'föredragande. 

Jeanette Asp 

Bilagor: 

Så här·gör. du för att överklaga beslutet (till allm_än förvaltningsdomstol) 

Skickas till: 

Affärsverket Svenska Kraftnät (delges) 

Försval'SmaktenHögkvatteret 

Skogsstyrelsen 

Sveriges-Geologiska'Undersökning 

Trafikverket 
Länsstyre_Isen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

5 (6) 
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Länsstyrelsen iK:ronobergs län 

Emmabodalmrnmun 
I:Iögsby kommun 
l<arlshamns kommun 
Mönsterås kommun 
Nybro'lwmmun 
Olofströms kommun 
Oskarshamns kommun 
Ronneby kommt.q1 
Tingsryds kommun 

'Datum 
20.17-07-10 

Dlarlenr 
2015-103122 
2017-101611 
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Energimarknadsinspektionen 
Swedish Energy Mar!mts lnspectorate 

BILAGA 

Så här gör du för att överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det hos Förvaltningsrätten i 

Linköping. Överklagandet ska vara skriftligt. 

När du överklagal' ska du 

1. tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer 

2. redogöra för vad beslutet gäller, vad du tycker är fel i besh1tet, varför du vill att 

beslutet ska ångras och på vilket sätt 

3. lämna dina kontaktuppgifter: namn, persoimummer eller organisationsnummer, 

postadress, telefommmmer och e-postadress. 

Du kan också skicka 'med de hmi.dlingru· som du anser har betydelse. 

Om du anlitar ombud ska gu uppge kcmtaktuppgifter till ombudet. 

Senaste dag för att överklaga 

It1om tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha 

kommit till Energimat·knadsinspektionen. Detta gäller oavsett om du är pl'ivatperson 

eller företräder en företag. 

Om du som klagar företräder det allmänna ska överklagai1det dock ha kommit in inom 

tre (3) veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Vem tar emot överklagandet? 

Du ska skriva att du vill överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping, men du 

ska ändå skicka överl~lagandet till Energimarl~nadsinspektionen. 

Adressen är: 
Ertergimarknadsinspektionen 

Box 155 
63103 ESKILSTUNA 

Vad händer sedan? 

Et1erghi1arknadsinspektionen prövar först om överklagandet kommit in i rätt tid. Op1 

överl<lagandet kommer ht för sent kan det avvisas. Annars Överlämnar 

Energimal'lmadsinspektionen skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till 

Förvaltriingsrätten i Linköping som p1·övar överklagandet. J vissa fall kan 

Energin:i.arkn~dsinspektionen själv ompröva beslutet. 

För ytterligare upplysningar kan du vänd<\ d_ig till Energimarknadsinspektionen. 

D Box :i.66, 631 03 Esldlsluna. ·eesöksadress Kungsgatan 43. Tol 01El-16 27 00. re,ilslrator@el.se. www.el,s~. 0rg.nr. 202100-6695 

1(1) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

usterare 

§ 164 

Information om fastigheten Örmo 1 :88 
Dnr 2015/662 200 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot infmmationen och 
vidarebefordrar densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun inväntar beslut avseende tillsättande av god man, vilket 
görs av överffömyndamämnden i Stockholm. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-22 att ta emot informationen 
och vidarebefordra den till kommunstyrelsen. 

Ingen ytterligare information har framkommit i ärendet efter 2017-05-22. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Önno 1 :88 i Konga är obebodd och samhällsbyggnadsnämnden 
önskar antingen riva fastigheten eller avyttra densamma snarast möjligt, då 
den bedöms utgöra en fara för allmänheten. Fastigheten ägs av ett tyskt 
dödsbo, vilket är avslutat och stängt i Tyskland. Det finns inga kända 
arvsanspråk och fastigheten bedöms inte ha något värde, 

För att Tingsryds kommun ska kunna agera i ärendet krävs att en god man 
tillsätts. På grund av utländsk ägare görs detta av överfötmyndamämnden i 
Stockholm. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från kanslichef Eva Palmer, 2017-08-07 
2, Tjänsteanteclming 2017-07-04 
3. Samhällsbyggnadsnämnden§ 88, 2017-05-22 
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S.Al'v.IlvfANTRÄDESPROTOKOLL 17(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Justi;rare 

CHtf 

§ 88 

Information om rättsprocessen gällande fastigheten 
Örmo 1:88 
Dm 2016-1798-200 

Beslut 

L Samhällsbyggnadsnämnden mottager informationen och vidarebefordrar 
den till kommunstyrelsen. 

BeslrrivnJ.ng av ärendet 

Ett fall av ovårdad fastighet i Konga, Örmo 1: 88; har lett till ett beslut om att 
fastigheten skall rivas på samhällsbyggnadsnämndens bekostnad. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick också i uppdrag att inhämta upplysningar 
-om-den pågående rättsprocessen rörande ~gande:tätten till fastigheten. 

Ärendet ligger just nu hos överförmyndarnämnd.en i Stockholm. Advokaten 
·som-sköter dödsboet hai- efter samtåd med Tingsryds ko:t:rimun sökt ~od man 
för att.bevaka b01tavarande arvingars rätt. Syftet är att en god man kan 
underteckna en försäljning till kommunen för att kommunen skall få 
rådighltt över fastigheten. Döck inväntar kominunen just nu beslvt från 
öve:tförmyndarnämnden i Stockholm. 

Beslutsunderlag 

L .Samhällsbyggnadsutskottets sammanttådesprotokoll 2017-05-02 § 77, 
Iofortnation oni rättspröcessen gällande fastigheten Örmo 1 :88. 

2. Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor från teknisk chef J önas 
Weideru;rn;rrk, 2017-04-20. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I~ I 
' ! . I 
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~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-08-07 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Information avseende Fastigheten Örmo 1 :88 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen och vidarebefordrar densamma till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun inväntar beslut avseende tillsättande av god man, vilket görs av överför
myndarnämnden i Stockholm. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-22 att ta emot informationen och vidarebefordra 
den till kommunstyrelsen. 

Ingen ytterligare information har framkommit i ärendet efter 2017-05-22. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Önno 1:88 i Konga är obebodd och samhällsbyggnadsnämnden önskar antingen 
riva fastigheten eller avyttra densamma snarast möjligt, då den bedöms utgöra en fara för all
mänheten. Fastigheten ägs av ett tyskt dödsbo, vilket är avslutat och stängt i Tyskland. Det finns 
inga kända arvsanspråk och fastigheten bedöms inte ha något värde. 

För att Tingsryds kommun ska kunna agera i ärendet krävs att en god man tillsätts. På grund av 
utländsk ägare görs detta av överförmyndarnämnden i Stockholm 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
SBN Dnr 2016-1798-200. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

_,,,-,--,_ 

-.... ·-·---- - .. (\ ( 
<==,-:-:~ ••• - .' ... /: ..• ,._ , ____ .....,\,~.D ~ 

-c ~:::~==·-=::c='c-ce-~>=S.-1/ \("'/ V '--~-7 
Eva Palmer 
Kanslichef 

telefon fax e-post/hemsida 

1 (1) 

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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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 44152 

eva.palmer@tingsryd.se 

Tjänsteanteckning 

Dnr 2015/662 (SBN Dnr 2016-1798-200) 

Fastigheten Örmo 1:88 

Bevakningslista 2017-05-23 / Ärende lll' 36 

TJÄNSTEANTECKNING 

2017-07-04 

Pågående ärende. Statusuppdatering efterfrågad till KS Au 2017-08-07. 

Sammanfattning 
Statusuppdatering gjord av Samhällsbyggnadsförvaltningen till Samhällsbyggnads
nämnden 2017-05-22. 

Beslut att ta emot informationen och vidarebefordra den till kommunstyrelsen. 

Inväntar beslut av överförmyndarnämnden i Stockholm avseende tillsättande av god 
man. Ingen ny inf01mation har tillkommit efter beslut i SBN 2017-05-22. 

c_~~~~~-
EvaPalmer 
Kanslichef 

telefon fax e-post/hemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Böx88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 oo (vx) 0477 313 oo komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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i:..JTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (16) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-12 

Justerare 

I ./LI, 

§ 148 

Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg 

Dnr 2017/403 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullm.älctige besluta: 

1. Kommunfullmälctige beviljar ledamöterna i direktionen för VoB 

Kronoberg ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. · 

2. Kommunfullmälctige godkänner årsredovisning 2016 VoB 

Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirelctionen för VoB Kronoberg har överlämnat årsredovisning 

2016 samt frågan om ansvarsfrihet för beslut i medlemskommunemas 

fullmälctigeförsamlingar. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg samt förvaltningsberättelse och 

revisions berättelse 
Skrivelse från kommunsekreteraren, 2017-06-08 

I Otdragsbestyrkande 

I ',I I I 
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2017 -05- 2 6 /0. 

DnrQ0/t- l.f03 

20170511 
Kommunfullmäktige 

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och revisionsberättelse för 

2016. 

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån vad VoB 

Kronobergs förbundsordning anger. 

Beslut om ansvarsfrihet för VoB' s direktion skall dock fattas av varje 

medlemskommuns kommunfullmäktige. 

För VoB Kronoberg 

Postadress Besöksadress 

VoB Kronoberg AB 

Norra Järnvägsgatan 12 

352 30 Växjö 

Telefon 

0470-78 18 20 (växel) 

Telefax 

0470-72 88 00 

E-post 

gun.hartman@vob.se 

Webbplats 

http://www.vob.se 

Organisationsnumme 

222000-0687 



145



146

VoB KRONOBERG 

0 

ARSREDOVISNING 
.. 

2016 



147

DIREKTION OCH REVISORER 

TILLBAKABLICK PÅ 2016 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

DRIFTREDOVISNING 

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD) 

Bilaga: Statistik 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 
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ORDINARIE 
LEDAMÖTER 

Sebastian Ohlsson (S) 

Monica Widnemark (S) 

Bo Ederström (M) 

Sven Jansson (C) 
Magnus Carlberg (S) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Benny Johansson (M) 

Lars lngvert (S) 

REVISORER 

Mats Johnsson (M) 

Laila Hult (C) 
Eva Isaksson (S) 

Carl Geijer (M) 

DIREKTION OCH REVISORER 

(Valda för tiden 2015 t o m 2018) 

ERSÄTTARE 

Helen Gustavsson (M) 

Vakant 

Håkan Bengtsson (S) 

Katrin Petersson (S) 

Cecilia Cato (C)) 
Lisbeth Nilsson (V) 

Martin Edberg (S) 

Ann Johansson (S) 

KOMMUN 

Alvesta 

Älmhult 

Markaryd 

Växjö 

VoB Kronoberg, Bokslut2016 
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KOMMUN 

Alvesta 

Lessebo 

Ljungby 

Markaryd 

Tingsryd 

Uppvidinge 

Växjö 

Älmhult 
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TILLBAKABLICK PÅ 2016 

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. Resultatet för verksamhetsåret ligger i 
nivå med budget. Efter tidigare år av överskott har verksamheten byggt upp en ekonomisk buffert vilket 

ger stabilitet till organisationen. VoB Kronoberg har som delägare i VoB Syd AB ett delansvar för att det 

finns en ekonomisk trygghet i den händelse Syd behöver tillföras ytterligare kapital. 

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 

koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i Syd har upprätthållit en dialog 

med direktionens övriga ledamöter. 

Det ekonomiska resultatet för VoB Kronoberg är ett överskott om 107 tkr (27 tkr, 2015). 

VoBs direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, VoB Syd AB 

och till övriga samarbetspartners under 2016. 

Växjö den 11 april 2016 

Monica Widnemark Niels Elvhammar 

Ordförande VD 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 
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FÖRVALTNI NGSBERÄTTELSE 

PERSONAL 

Vid årsskiftet 2016/2017 var antalet anställda 4 personer på totalt 2,55 tjänster. Under våren 2016 

avslutade en av medarbetarna sin anställning. En ersättare rekryterades omgående, vilken tillträdde 

under sommaren. Samtliga medarbetare arbetar deltid med varierande sysselsättningsgrad. 

Under 2016 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från VoB Syd 

AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö. 

FAMILJERÅDGIVNING 

Konceptet med två mottagningar, en i Växjö och en i Ljungby, är alltjämt positivt och har fallit väl ut. 

Antal samtal 
Antalet samtal under året var totalt 1047, vilket är en markant ökning jämfört med föregående år (882 

2015, 927 2014, 967 2013, 1092 2012). 16 samtal gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas 

ta ungefär två timmar inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet påbörjade ärenden under året 

uppgick till totalt 252 (226). 

Bilaga: Antal samtal per kommun. 

Väntetider 
Då väntetiden för att få en tid på Familjerådgivningen bedöms vara en viktig kvalitetsfaktor för många 

som ringer, har denna mätts under hela året. Målet är att alla får ett erbjudande om tid inom 14 dagar. 

55 % (54 %) har under 2016 fått tid inom 14 dagar, 17 % (18 %) inom tre veckor, 13 % {14 %) inom fyra 

veckor. 

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna haft kontakter med bl.a. vårdcentraler samt 

socialtjänsten i medlemskommuner. Vidare har en av medarbetarna inom Familjerådgivningen påbörjat 

ett forskningsprojekt som kommer att genomföras under 2016-2017. Syftet är att undersöka en specifik 

arbetsmodell som används och dess resultat. Planeringen är att projektet kommer att slutföras under 

våren 2018. 

EKONOMI 

Årets resultat visar på ett överskott om 107 tkr (27 tkr, 2015). Eget kapital uppgår till 10 921 tkr {10 814 

tkr 2015) och likvida medel/bank 7 060 tkr (6 949 tkr 2015). 

Årets resultat är 80 tkr högre jämfört med f.g. år, vilket framförallt beror på att det under 2016 har varit 

lägre övriga kostnader. Under 2015 satsades det en del på uppfräschning av befintliga lokaler och 

inventarier, både i Växjö och Ljungby och de kostnaderna är nästintill obefintliga i år. 

Efterfrågan på Familjerådgivningens tjänster har också varit något större än tidigare år. Besöksavgifterna 

har därmed ökat med 25% vilket bidrar till den positiva avvikelsen i 2016 års resultat. 

VoB Kronoberg, Bokslut 20 I 6 
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VoB Kronoberg 222000-0687 5 

RESULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter, not 1 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 2 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

ÅRETS RESULTAT 

2016-12-31 

2 455 

2 455 

-621 

-1 727 

-2 348 

107 

0 

107 

107 

VoB Kronoberg , Bokslut 2016 

2015-12-31 

2 367 

2 367 

-887 

-1 466 

-2 353 

14 

13 

27 

27 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, not 4 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar, not 5 

Bank, kassa, not 6 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital not 7 

Vid räkenskapsårets ingång 

Årets resultat 

Vid räkenskapsårets utgång 

SKULDER 

Kortfristiga skulder, not 8 

SUMMA SKULDER 

OCH EGET KAPITAL 

ANSVARSFÖRBINDELSE 

STÄLLDA SÄKERHETER 

Balanslikviditet 

Soliditet 

2016-12-31 

4 000 

4 000 

87 

7 060 

7 147 

11 147 

10 814 

107 

10 921 

226 

11 147 

Inga 

31,6 

98% 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 

2015-12-31 

4 000 

4000 

109 

6 949 

7 058 

11 058 

10 787 

27 

10 814 

244 

11 058 

Inga 

28,9 

98% 

6 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

not 1 Intäkter 

Besöksavgifter 

Kommunala avgifter till VoB Kronoberg 

not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 

Kvinnor 

Totalt 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Direktionen 

Övriga anställda 

Sociala kostnader 

Personalkostnader 

(varav pensionskostnader) 

Not 3 Jämförelsestärande poster 

Återbetalning från Fora 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för året 2004. 

Not 4 Aktier 

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde: 

Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 5 Fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 

Ingående mervärdesskatt 

VoB Kronoberg , Bokslut 2016 

2016 

176 

2 279 

2 455 

2 

2 

4 

63 

1 246 

418 

1 727 

95 

57 

57 

4 000 

4 000 

2016 

27 

9 

2015 

153 

2 214 

2 367 

2 

1 

3 

71 

1 002 

393 

1 466 

85 

0 

0 

4000 

4 000 

2015 

37 
21 

7 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 6 Kassa och bank 

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB 

not 7 Eget kapital 

Vid räkenskapsårets ingång 

Årets resultat 

Vid räkenskapsårets utgång 

not 8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld Koncernföretag 

Arbetsgivaravgift 

Personalskatt 

Särskild löneskatt pensionskostnader 

Upplupna löner 

Upplupna Sociala avgifter 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

VoB Kronoberg , Bokslut 2016 

51 

87 

3 057 

4 000 

3 

7 060 

10 814 

107 

10 921 

51 

37 

37 

33 

18 

30 

9 

11 

226 

51 

109 

2 946 

4000 

3 

6 949 

10 787 

27 

10 814 

73 

30 

37 

34 

17 

21 

9 

23 

244 

8 
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VoB Kronoberg 222000-0687 9 

DRIFTSREDOVISNING ( tkr l 
2016-01-01 - 2016-12-31 
Resultatenhet Utfall Budget Awikelse 

DIREKTIONEN 

INTÄKTER 

Ersättning gemensam verksamhet 244 244 
244 244 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 124 143 19 

Kostnader förtroendevalda 63 160 97 
186 303 116 

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD 

Ränteintäkter 58 58 

Räntekostnader 
58 58 

NETTO 58 58 

FAMILJERÅDGIVNJNG 

INTÄKTER 

B esö ksavg ifte r 176 168 8 

Ersättning gemensam verksamhet 2 035 2 030 5 
2 211 2 198 13 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 497 474 23 

Personalkostnader 1 665 1 724 59 

2 162 2 198 36 

NETTO 49 49 

ÅRETS RESULTAT 107 107 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Värderings- och avskrivningsprinciper 

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta. 

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 01 5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år. 

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder. 

Växjö den april 2017 

.,u11 / / 
/ '·. r ., / r. 

/' I .'!caLu ([) {{(J'.1 i. lhi eU(f/(.·L( 
·-· -- "' 

Monica Widnemark 
cy;tf!CLc____ 
Sebastian Ohlsson 

/_, .. / ~-f' ., cl/ 
/ ( - .,_....~ 

\ ~( C:2 ;,.-,,:.~ z---- __ {~ ~-----

\( Bo Ederström Sven Jansson 

(~ 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING (tkr) RESULTATRÅKNING 

2016-12-31 
VoB Kronobergs del i 

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd Elimineringar Sammanställd 
Verksamhetens intäkter externt 2455 93 912 96 367 96 367 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 181 181 -181 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0 
Summa intäkter 2 455 94093 96 548 -181 96 367 

Rörelsens kostnader 
Kostnader externt -1 986 -83 393 -85 379 -85 379 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 0 0 0 
dotterbolag ( VoB Syd AB) -362 0 -362 181 -181 
Summa kostnader -2 348 -83 393 -85 741 181 -85 560 

Planenliga avskrivningar -710 -710 -710 
0 

NETTO KOSTNADER 107 9 990 10 097 10 097 

Finansiella intäkter 0 138 138 138 
Finansiella kostnader 0 -2 -2 -2 
Summa finansiella poster 0 136 136 0 136 

Res e finansiella poster 107 10 125 10 232 10 232 

Bokslutsdispositioner 0 -1 138 -1 138 1 138 0 
Skatt på årets resultat 0 -2 004 -2 004 250 -1 754 
ÅRETS RESULTAT 107 6 983 7 090 1 388 8479 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 

11 
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. ···············-··· ······.······- ... ···-·-=-------~-------

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING 
2016-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

TILLGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 0 2 628 2 628 2 628 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 0 1 946 1 946 1 946 

Inventarier, bilar 0 671 671 671 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i VoB Syd AB 4 000 4000 -4 000 0 

Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB 0 0 0 

Andra långfristiga fordringar 0 9 500 9 500 9 500 

Summa anläggningstillgångar 4000 14 745 18 745 -4 000 14745 

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 10 641 10 641 10 641 

övriga fordringar 27 172 199 199 

Ingående mervärdeskatt 9 0 9 9 

Förutbetalda kostnader intäkter 51 1 169 1 220 1 220 

Fordran moderbolag ( VoB Kronoberg) 0 18 18 -18 0 

dotterbolag ( VoB Syd AB) 0 0 0 0 

Bank 7 060 18 686 25 746 25 746 

Summa omsättningstillgångar 7147 30 685 37 832 -18 37 814 
0 

SUMMA TILLGÅNGAR 11 147 45430 56 577 -4 018 52 560 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 

12 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING BALANSRÄKNING 
2016-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

Eget kapital Not 1 
Aktiekapital 0 4 000 4000 -4 000 0 
Eget kapital 10 814 0 10 814 4936 15 750 
Balanserat resultat 0 16 767 16 767 16 767 

Årets resultat 107 6 984 7 090 1 388 8 479 
Summa eget kapital 10 921 27 751 38 671 2 324 40 995 

Obeskattade reserver 0 8 108 8 108 -8 108 0 

Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 51 1 271 1 322 1 322 

Uppskjuten skatteskuld 0 0 1 784 1 784 

Övriga skulder 18 1 321 1 339 19 1 358 

Upplupna kostnader och förutbetalda 50 4 901 4 951 4 951 

Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 70 2 079 2 149 2149 

Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) 0 0 0 0 

dotterbolag (VoB Syd AB) 37 0 37 -37 0 

Summa kortfristiga skulder 226 9 572 9 798 1 766 11 564 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11147 45430 56 577 -4 018 52 560 

Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB ( 4 000 aktier) 

VoB Kronoberg, Bokslut 2016 

13 
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Till Direktionen i Kommunalförbundet VoB Kronoberg 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016 

avseende Kommunalförbundet VoB Kronoberg, org. nr 222000-0687 

Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i förbundet under 2016. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vårt ansvar är att granska täkenskaper, verksamhet och intern kontroll. Vi ska också bedöma 
om resultaten är förenliga med det finansiella mål och de verksamhetsmål som direktionen 
beslutat. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet samt kommumevisionens revisionsreglementen. Granskningen har genomfö1ts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Vi bedömer att direktionen bedrivet verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2016. 

Växjö den april 2017 

~·&~ 
Carl Geijer Laila Hult 
Utsedd av fullmäktige i Växjö kommun Utsedd m,fidlmäktige i Almhult kommun 

Eva Isaksson Mats Jonnsson 
Utsedd m1 fitllmäktige i Marka,yd kommun Utsedd av fiillmäktige i Alvesta kommun 
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Familjerådgivningen 

Kommun 
ÅR 
Alvesta 
Lessebo 
Ljungby 
Markaryd 
Tingsryd 
Uppvidinge 
Växjö 
Almhult 

Summa 

Utomläns 
Totalt antal samtal 

2016 
28 
30 
153 
83 
35 
34 

630 
38 

1031 

16 
1047 

2015 
79 
34 
106 
89 
41 
11 

498 
21 
879 

3. 
882 

2014 
60 
45 
129 
71 
26 
21 
519 
52 

923 

4 
927 

2013 
69 
42 
132 
85 
27 
22 
509 
70 
956 

11 
967 

2012 
49 
28 
168 
67 
67 
64 

566 
67 

1 076 

16 
1 092 

2011 
51 
42 
214 
51 
30 
40 
624 
88 

1140 

4 
1144 

Statistik 2004-2016.xls 
Familjerådgivningen 

2017-04-11 

2010 
85 
43 
244 
46 
77 
60 
785 
44 

1 384 

30 
1414 

2009 2008 
100 65 
45 93 
133 110 
33 45 
91 54 
101 27 
748 546 
40 79 

1 291 1019 

1 291 1019 

2007 2006 2005 2004 
81 77 50 74 
43 30 82 53 
69 88 105 208 
23 29 22 17 
19 52 48 49 
23 38 19 57 

467 .560 537 668 
70 60 64 102 

795 934 927 1228 

795 934 927 1228 
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Antal samtal per kommun 2016-12-31 

Kommun Befolkningsunderlag 
Alvesta 18 917 

Lessebo 8077 

Ljungby 27 357 

Markaryd 9 513 

Tingsryd 12 235 

Uppvidinge 9 216 

Växjö 83 710 

Älmhult 15 629 

Summa 184 654 

Utomläns 
Totalt antal samtal 

Antal samtal 2016 Samtal/10.000 inv 
28 

30 

153 

83 

35 
34 

630 

38 
1031 

16 

1047 

Bilaga 
Årsbokslut 2016-12-31 

Familjerådgivningen 
VoB Kronoberg 

0,15% 

0,37% 
0,56% 

0,87% 

0,29% 

0,37% 

0,75% 

0,24% 

aAlvesta 

l!llessebo 

IJLjungby 

aMarkaryd 

l!!ITingsryd 

mUppvidinge 

IIVäxjö 

a Älmhult 
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