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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 181 

Redovisning av partistöd 2016 samt godkännande av 

utbetalning av 2017 års partistöd 
Dm 2017/272 920 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Redovisning av 2016 års partistöd godkänns för Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 

Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

2. Utbetalning av 2017 års partistöd godkänns enligt följ ande: 

• Centerpartiet 120 000 kr 
• Kristdemokraterna 21 000 kr 
• Moderaterna 98 000 kr 
• Socialdemokraterna 15 3 000 kr 
• Tingsrydsalternativet 21 000 kr 
• Vänsterpartiet 32 000 kr 

Sammanfattning 

Inkomna handlingar redovisas i tabell på sidan 2. 

• Sex partier har inkommit med kompletta handlingar, dvs. redovisning 

inklusive ekonomisk rapport, granskningsintyg och ansökan för 2017. 

• Ett parti har lämnat in ansökan om partistöd för 2017, medan redovisning 

och granskningsintyg saknas. 
• Ett parti lämnade in kompletta handlingar daterade 2017-06-12. 

Handlingarna inkom till kommunen 2017-08-22. 

Beskrivning av ärendet 

Om regelverket 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 §34 Reglemente för partistöd i 

Tingsryds kommun (bilaga 1 ). Reglementet baseras på kommunallagens 

regler om partistöd i 2 kap 9-12§§. Syftet med reglerna om redovisning och 

granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet 

öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala 

partiernas opinionsbildande arbete riktat till kommunmedlemmarna och 

därigenom stärka de lokala partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verksamhet i 

Tingsryds kommun. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 181 forts. 

I reglementet framgår vidare att partistöd betalas ut årligen efter inlämnad 

ansökan och redovisning av föregående års användning av partistöd. 

Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av 

partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad 

redovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om stödet använts för 

sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till 

fullmäktige senast vid maj månads utgång. Granskningen av partiets 

redovisning ska utföras av en av partiet särskilt utsedd granskare och är av 

ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets 

redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar om partistöd från partier representerade i 
kommunfullmäktige samt tillhörande handlingar 

2. Skrivelse från kanslichefen och ekonomichefen, 2017-09-04 

3. Reglemente för partistöd 

I O tdragsbest;yrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 
eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 1(1) 

2017-09-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Redovisning av partistöd 2016 samt godkännande av utbetalning av 
2017 års partistöd 

Ärendet är en fråga för politisk bedömning där kommunfullmäktige bedömer och tar ställning 

till godkännande av redovisningar och utbetalningar. Denna skrivelse innehåller därför inget 

förslag till beslut men väl förslag till beslutsformuleringar. 

Förslag till beslutsformulering 

1. Redovisning av 2016 års partistöd godkänns för Centerpartiet, Kristdemokraterna, Modera

terna, Socialdemokraterna, Tingsrydsalternativet och Vänsterpartiet. 

2. Utbetalning av 2017 års partistöd godkänns enligt följande 

• Centerpartiet 120 000 kr 
• Kristdemokraterna 21 000 kr 
• Moderaterna 98 000 kr 
• Socialdemokraterna 153 000 kr 
• Tingsrydsalternativet 21 000 kr 
• Vänsterpartiet 32 000 kr 

Sammanfattning 
Inkomna handlingar redovisas i tabell på sidan 2. 

• Sex partier har inkommit med kompletta handlingar, dvs. redovisning inklusive ekono

misk rapport, granskningsintyg och ansökan för 2017. 

• Ett parti har lämnat in ansökan om partistöd för 2017, medan redovisning och gransk

ningsintyg saknas. 
• Ett parti lämnade in kompletta handlingar daterade 2017-06-12. Handlingarna inkom till 

kommunen 2017-08-22. 

Beskrivning av ärendet 

Om regelverket 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-11-27 §34 Reglemente för partistöd i Tingsryds kommun 

(bilaga 1). Reglementet baseras på kommunallagens regler om partistöd i 2 kap 9-12§§. Syftet 

med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala 

partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

I reglementet har slagits fast att partistödet ska användas till de lokala partiernas opinions

bildande arbete riktat till kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala partiernas 

ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verk

samhet i Tingsryds kommun. 

I reglementet framgår vidare att partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och redovis

ning av föregående års användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta be-
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slut om utbetalning av partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad re

dovisning från partiet. Redovisningen ska svara på om stödet använts för sitt ändamål. Den ska 

avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast vid maj månads utgång. 

Granskningen av partiets redovisning ska utföras av en av partiet särskilt utsedd granskare och 

är av ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en 

rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Partiernas redovisningar för 2016 års partistöd 
Kommunledningsförvaltningen har erhållit redovisningar enligt tabell nedan. Påminnelse har 

gjorts. Redovisningarna finns i bilaga 2-9. 

Kommunledningsförvaltningens handläggning har begränsats till att kontrollera om lagens och 

reglementets föreskrivna formkrav är uppfyllda, dvs. kontroll att redovisningarna innehåller de 

tre delarna: 
• redovisning av förra årets bidrag 
• granskningsintyg från särskild granskare 
• ansökan om utbetalning av årets partistöd 

Handläggningen omfattar således inte någon bedömning av huruvida partistödet använts för sitt 

ändamål eller inte, bedömning om redovisningen är korrekt uppställd eller inte etc. Denna be

dömning är en fråga för politiskt ställningstagande och det är kommunfullmäktige som bedömer 

och avgör om redovisningen från respektive parti är ändamålsenlig, så att den kan ligga grund 

för beslut om utbetalning av innevarande års partistöd. 

Kommunledningsförvaltningens kontroll av formkraven sammanfattas i nedanstående tabell: 

Parti Innehåller: 
Redovisning Granskningsintyg Ansökan 

Centerpartiet X X X 

Kristdemokraterna X X X 

Miljöpartiet X 

Moderaterna X X X 

Socialdemokraterna X X X 

Sverigedemokraterna Inkom 2017-08-22 Inkom 2017-08-22 Inkom 2017-08-22 

Tingsrydsalternativet X X X 

Vänsterpartiet X X X 

Utbetalning av 2017 års partistöd 
Förutsatt att redovisningarna av 2016 års partistöd har godkänts av kommunfullmäktige, ska 

kommunfullmäktige också besluta om godkännande av utbetalning av 2017 års partistöd för 

respektive parti. Partistödets storlek har fastställts i reglementet där det framgår att det årliga 

grundstödet uppgår till 10 000 kr per parti och att det årliga mandatstödet uppgår till 11 000 kr 

per mandat. 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken ledamot är fastställd enligt 14 kap 

vallagen. För avgående ledamot utbetalas partistöd (mandatstöd) under högst ett år. 
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Utifrån denna tolkning samt de i reglementet fastställda beloppen för grund- respektive mandat-
stöd kan 2017 års partistöd beräknas enligt följande: 

Parti Antal tillsatta Grundstöd Mandatstöd 
mandat/platser (10 000 kr) (11 000 kr) 
Qer2017-01-01 

Centerpartiet 10 10 000 kr 110 000 kr 
Kristdemokraterna 1 10 000 kr 11 000 kr 
Miljöpartiet 1 10 000 kr 11 000 kr 
Moderaterna 8 10 000 kr 88 000 kr 
Socialdemokraterna 13 10 000 kr 143 000 kr 
Sverigedemokraterna 2 10 000 kr 22 000 kr 
Tingsrydsalternativet 1 10 000 kr 11 000 kr 
Vänsterpartiet 2 10 000 kr 22 000 kr 
Totalt 38 80 000 kr 418 000 kr 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag/bilagor 
1. Reglemente för partistöd i Tingsryds kommun (KF 2014-11-27 §34) 
4. Centerpartiet 
5. Kristdemokraterna 
6. Miljöpartiet 
7. Moderaterna 
8. Socialdemokraterna 
9. Sverigedemokraterna 
10. Tingsrydsalternativet 
11. Vänsterpartiet 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kansliavdelningen 
Respektive parti 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Eva Palmer 
Kanslichef 

Summa 
partistöd 

2017 

120 000 kr 
21 000 kr 
21 000 kr 
98 000 kr 

153 000 kr 
32 000 kr 
21 000 kr 
32 000 kr 

498 000 kr 
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-~ Centerpartiet 

REDOVISNING LOKALT 
PARTISTÖD 
Datum 
2017-05-21 

Redovisning av kommunalt partistöd jämte granskningsrapport 

Ansökan gäller: 
Juridisk person* Organisationsnummer 

Centerpartiet i Tingsryds Kommun 642321-0092 
Adress Postadress 

c/o Johan Karlson, Brunsmåla Ekenäs 360 23 ÄLMEBODA 
Telefon Bankkonto eller BG/PG 

070-636 30 212 8006-9, 644 007 065-1 

*Registrerad lokal partiförening 

Ordförande Kassör 

Anna Johansson Johan Karlson 

Erhållet partistöd: 120 000 kr utbetalat under 2016. 

Redovisnini:i av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet fördelats 

Verksamheten vid Centerpartiet i Tingsryds kommun har i huvudsak utgjorts av mötesverksamhet 
{8 797 kr), deltagande vid nationella partiaktiviteter {20 712 kr), annonser eller marknadsföring (4 
221kr) liksom medfinansiering av verksamheten för Kronobergs Centerpartistiska Länsdistrikt med 

kontor i Växjö (55 900 kr). 

Jag bedömer att de medel som erhållits från Tingsryds kommun, har använts enligt reglemente för 
partistöd i Tingsryds kommun antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-27, § 34. 
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~~ 

Centerpartiet 
Granskningsintyg. 
Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler kommunalt partistöd i Tingsryds 
kommun 

Datum 
2017-05-21 

Namnförtydligande 
Mats Karlsson 

Ort 

Obbatorp 



9

Till Tingsryds kommun Tingsryd 2017-06-01 

Ang: Ansökan om partistöd för 2017 

Härmed ansökes om utbetalning av pmiistöd för Kristdemokrate1na i 

Tingsryd för 201 7 i enlighet med de bestämmelser om belopp som 

fastställts av fullmäktige. 
Våii bankgiro är: 5760 - 6592 

Kristdemokraterna Tingsryd 
c/o Helena Sandgren 
Almvägen 35 
362 31 TINGSRYD 

Vi vill samtidigt tacka för påminnelsen vi fick och ber om ursäkt med 

anledning av den försenade ansökan. 

Med vänlig hälsning 

För KD-Tingsryd 

~~~C?;:~tt:~·-··············· 
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REDOVISNING AV PARTISTÖDETS ANVÄNDNING FÖR 
KRISTDEMOKRATERNA TINGSRYD RÄKENSKAPSÅRET 2016. 

Inkomster: 
21 000 kr Partistöd 

Medlemsavgifter 1 050 la· 22 050 kr --------

Utgifter: 
Budgetandelar till distriktet(för att täcka distriktets service
kostnader gentemot lokalavdelningen) 

Kostnader för förtäring vid medlemsmöten under året 

Prenumerationer till samtliga förtroendevalda av krist
demokraternas tidning POLETIK (8 st) 

Reseersättningar för resor lokalt och regionalt till KD:s 
möten och utbildningar 

Annonser 

Frimärken till utskick samt 
minnes gåva från KD för avliden medlem 

Kontoavslut i Swedbank samt bankavgifter 

2016 års överskott ---------------

Summa: 

5 537:-

1 695 :-

4 200:-

3 365:-

1 065:-

385:-

665:76 

5137:24 

22 050 kr 

Totala behållningen vid årets slut framgår av bifogad resultaträlming. 

Undertecknad utsedd att granska partistödets användning för Kristdemokraterna Tingsryd 
intygar härmed att partistödet använts enligt ovanstående redovisning och i huvudsak 
följer kommunens riktlinjer för paiiistödets användning. 

Tingsryd 2017-06-01 ·;;) 

//;~)f 1!/-~ ~-
($-ri!f:C:ti . ..................................... . 
Anäers Isaks on , Linnerydsvägen 11 , Tingsryd 
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KRISTDEMOKRATERNA I TINGSRYD 

RESULTATRÄKNING RÄKENSKAPSÅRET 2016 

Behållning vid årets början: 
1 284: -

26 174:78 
Kontant i kassan 
Sparbanken Eken 
Swedbank 15:76 27 474,54 

----------

kr 

Inkomster 

Paiiistöd 21 000 

Medlemsavgifter 1 050 

Utgifter 

Budgetandelar till distriktet 5 537 

Förtäring vid medl.möten 1695 

Prenumerationer 4 200 

Reseersättn. Utbildning 3 365 

Annonser 1065 

Övrigt 385 

Kontoavslut i Swedbank 15,76 

Bankavgifter 650 

Förändring = årets överskott 

kr 

Behållning vid årets slut 

Sparbanken Eken 
Kontantkassa 

Årets resultat: 
kr 

31 568:-
1 044:-

32 612:-

22 050 

16 912,76 

5137,24 + 5137,24 

32 612 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som vid ordinarie årsmöte utsetts att granska förvaltning och 
räkenskaper för Kristdemokraterna Tingsryd räkenskapsåret 2016, får efter 
fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

Vi har granskat räkenskaperna och därtill hörande handlingar som lämnar 
upplysningar om föreningens ekonomi. 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. Intäkter och kostnader under året, 
samt avdelningens resultat- och balansrälming framgår av till oss överlämnade 
handlingar. Revisionen har icke givit anledning till några påpekanden eller 
anmärlmingar varför 

Vi föreslår att resultat och balansrälming fastställs och 

att årsmötet beviljar styrelseledamöter och kassaförvaltare 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfatty, 

Tingsryd d~n , 
• f. I 

/ 
, ?·, I 

/ /\ /;·: 10/tL---- .. . 
f.- ...... (_J[?t~fft,1:'.L/ ............................ . \ /'/ i•,,., 

-Aiid~rs Isak~9n 

( ;/\ 
\ r; \ .............. ,._~~:,:.,-- ............................................................ . 

'"Luis Zun.1ga 
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Protokoll fört vid årsmöte den 21 mars 2017 
för Kristdemokraterna i Tingsryd. 

Närvarande: Anette Weidenmark, Marianne Bergström, Åke Olofsson, Marianne 
och Alve Andreasson, Helena och Gunnar Sandgren, Ingrid Tordsson, 
Stefan de Goede, J acqueline van Geene och Irma Gustavsson. 

§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande efter att alla intagit smörgåståiia. 

§ 2 Till ordförande för årsmötet valdes Anette W eidenmark 
Sekretrare: Gunnar Sandgren 
Justeringsmän: Ingrid Tordsson och Marianne Andreasson. 

§ 3 Kallelsen till årsmötet godkändes 

§ 4 F öredragningslistan lästes upp av ordförande och godkändes efter en 
mindre justering. 

§ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordförande och godkändes. 

§ 6 Gunnar S redogjorde för räkenskaperna för 2016 

§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes 

§ 8 Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 

§ 9 Antalet styrelseledamöter fastställdes till 5. 

§ 10 Följande val för 2017 verkställdes: 

Ordförande: Anette Weidenmark 
Vice ordförande: Stefan de Goede 
Sekreterare: Gunnar Sandgren 
Kassör: Helena Sandgren 
Ledamot: Marianne Bergström 
Ersättare i styrelsen: Marianne Andreasson och Åke Olofsson 
Revisorer: Anders Isaksson och Luis Zuniga 
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Forts. § 10 

Till firmatecknare för Kristdemokraterna Tingsryd valdes 
ordföranden Anette Weidenmark och kassören Helena Sandgren 
att teclma gemensamt eller var för sig. 

Till valberedning utsågs styrelsen . 
Medlemsregisteransvarig: Helena Sandgren 
Ombud till distriktets årsstämma: 
Marianne Bergström och Stefan de Goede 
Ersättare för dessa: Helena och Gunnar Sandgren 
Serveringsansvarig: Helena Sandgren 

§ 11 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 100 kr och 15 0 kr/familj 

§ 12 Protokoll från föregående sammanträde upplästes för kännedom och 
godkändes. 

§ 13 Årsmötet avslutades med kaffe och kaka, varefter 
kommunalrådet Mikael J aensson berättade om situationen i 
kommunen. 

T;~gsryd d. en 21 .m·· 
1
ws 201 (. . .. 

' 7 ! - - 1jfll/~/;)1f4 / .l::1/1.<iJ:t:t:11:{ .;.! I::-~.(.)./; ... r.v.-: ......... . 
G1innar Sandgren , sekre ; ·are 
V 
Justeras: J ( ~ d ( Lf 1Jr:pdd .!hc.1Cf5!:&.n..... ... . t{}(J1(ft:l1 ....... 1:ll.. l1r?. ~ 

Ingrid Tordsson Marianne Andreasson 
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Utdrag ur protokoll fört vid: 

Årsmöte för Kristdemokraterna Tingsryd 
2017-03-21 

§ ./{) .................. att tillsammans eller var för sig teckna föreningens 
namn valdes: 

Anette Weidenmark (610915-4606) och 

Helena Sandgren ( 450822-1100) 

Vid protokollet: .,, 

.... ~: ?.~.rtff.!./,1.~,f,-,,/ 
Guq ar Sandgren tF · · · · -

1 

Justeras: 

Rätt utdraget intygas: 

D 
A,,//,,1 r1~ ,,,~(lc}"v 

Ät~~ 'öi ~~s~!""· · \./k!'F · · · · · · · .. · · .. · 
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Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd, Almvägen 23, 36231 Tingsryd 

Tingsryds kommun 

Box 88 
362 22 Tingsryd 

Ämne: Ansökan om partistöd 2017 

Härmed ansöker vi om partistöd för året 2017. 

Med vänlig hälsning, 

Bernhard Mollenhauer 
kassör 
Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd 

Miljöpartiet de Gröna i Tingsryd 
Almvägen 23, 36231 Tingsryd 

TINGSRYDS KOMMUN 

2011 -04~ 1 0 
Dnr 
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Medborgarkontoret 

Ansäkan om partistöd 
2017 30, 

Tingsryds Kommun 

Moderata partiföreningen i Tingsrydskommun söker härmed partistöd för perioden 2017-01-01-

2017-12-31. 

Organisationsnummer för föreningen är 802494-6009. 

Styrelsen består av följande medlemmar: 

Åke Nyberg Ordf. 

Patrick Ståhlgren Vice Ordf. 

Christian Ward Ledamot 

Marina Thyborn Ledamot 

Marie Fransson Kassör 

Karin Olsson Ledamot 

Roger Wisberg Ledamot 

Revisorer: Mikael Gowenius och Per-Axel Persson 

Firmatecknare för föreningen är var för sig Åke Nyberg och Marie Fransson, se bifogat 

styrelseprotokoll. 

Partistödet önskas insatt på konto i Handelsbanken kontonummer 6629 507 433 092. Kontobevis 

bifogas. 

Ansökan sammanställd av 

0:)01¼ 
Åke Nyberg Ordförande 
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Redovisning av Partistöd för perioden 2016-01-01- 2016-12-31 

Partistöd för 2016 erhölls med beloppet 98 000 kr. 

Under verksamhetsåret har partistödet använts till följande. 

Bidrag till länsförbundet 

Medlemsvård 

Utbildning/konferenser 

Val verksamhet/gruppmöten 

Annonser/reklam 
Hyra 
Övriga kostnader 

Bankkostnader 

Summa: 

47 040 kr 
20410 kr 
3250 kr 
4105 kr 
14696 kr 
2112 kr 
4736 kr 
750kr 
97099 kr 

Avsättning till valfond har skett med resterande belopp. 

Gällande bidrag till länsförbundet se bifogat dokument. 
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G ra nskn i ngsi ntyg 

Undertecknad har granskat redovisningen för Moderaterna i 

Tingsryd och intygar härmed att det ger en rättvisande bild av 

hur partistödet använts. 

Ryd 26/5 2017 

Arne Karlsson 
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Vad får en förening för partistödet som de betalar vidare till Länsförbundet. 

Till att bötja med behöver vi konstatera att dessa pengar inte försvinner i ett mörkt hål. .. 

Bakgrund och historik 
I samband med valet 1976, då borgarna för första gången på flera generationer kom till makten, 
villkorades moderaternas inträde i regeringen med att vi avstod från de kontantstöd vi på den tiden 
ännu fick från näringslivet. Detta accepterades och de, vid den tiden, ganska blygsamma 
kontantbidragen ströks. Istället överenskoms att partiet centralt skulle erhålla 10 procent av de 
primärkommunala stöden i landet. 

För att kunna ge föreningar bättre service och göra effektivare kampanjer har länsförbunden runt om i 
landet infört ett liknande system. Varje länsförbund har sina egna överenskommelser med 
föreningarna. I Kronoberg tar länsförbundet ut 48 procent, varav I 0 procent av dessa skickas vidare till 
Riksorganisationen. 

Vad används partistödet till? 
De 10 procent som Riksorganisationen får, går till kansliresurser för att leda partiets verksamhet. 
Föreningarna får tillbaka detta i form av tex. kampanjmatedal, internmailsystem, hemsidor, politisk 
service, medlemssystem, utbildningsmaterial och större konferenser. Vidare bygger 
riksorganisationen upp en valfond inför de olika valen delvis med dessa pengar. Då ser vi TV-reklam, 
annonser i tikspress och valaffischer som resultat. 

Länsförbundens verksamhet finansieras främst av partistöd från landstinget, men en viktig del är 

stödet från kommunerna. Det går främst till kanslier i vaije län där det finns en anställd 
partiombudsman. Partiombudsmannen ger föreningarna hjälp i verksamheten under mandatperioderna, 
samt leder valrörelserna ihop med Länsförbundens styrelser. I vår region har vi dessutom satsat på ett 
gemensamt servicekansli i Jönköping som hjälper alla föreningar i regionen med tryck och utskick och 
medlemsregisterhantering. Det gör att denna apparatur inte behöver köpas in överallt, samt sparar stora 
pengar i personalkostnader. 

Under en mandatperiod bygger alla länsförbund upp en valfond på länsnivå. Då går partistödspengarna 
från kommunerna och landstinget in och bygger upp kapitalet. Dessa används till annonsering, 
kampanjer, utbildning och kampanjmaterial i valtider. Valrörelser är kostsamma och sköts effektivast 
med samordnade aktiviteter. Ett exempel på det är den samordnade mediasatsningen varje val då 
riksorganisationen står för 50 procent och länsförbund/föreningar för den andra halvan. På detta sätt 
återkommer pengarna till föreningarna - dessutom förstärkta av partistöden från landstinget. 

I vanlig "fredstid" genomförs kampanjer och utbildningar. Många konferenser arrangeras av 
länsförbunden för att ge de lokala politikerna bättre förutsättningar att utföra sina uppgifter. Detta är 
också en nödvändig service som kommer till föreningarna - :finansierade av partistöden! 

Sammantaget kan man säga att partistödsinbetalningama från föreningarna förräntar sig och 
återkommer i andra former med god råge. 
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Tingsryds Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 

Linneryd 2017-03-27 

Tingsryds Kommun 
Ekonomiavdelningen 
Att: Maria Johansson 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Rekvisition av partistöd till Tingsryds Socialdemokratiska Arbetarekommun för år 

2017. 

Undertecknad anhåller härmed om att få partistödet på 153 000 kronor för år 2017 utbetalt. 

Insättes på Sparbanken Eken AB, Bankgironummer 5727 - 8590. 

Granskningsintyg och resultatrapport bifogas. 

Dag som ovan! 

Med vänlig hälsning! 

~~on·················· 

Kassör 

Tingsryds Socialdemokratiska 
Arbetarekommun 
Mårslycke, Folkets Park 
362 91 Tingsryd 

Telefon 0477/317 20 BG 5727-8590 Org.m 829501-2812 
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cial rn r fil cl 
rRAMTIDSPAHIIL 1 I TINGSf~YIJS !(OhlMUN 

2017-03-27 

Granskningsintyg partistöd Socialdemokraterna 2016 

Undertecknad har granskat redovisningen för Socialdemokraterna i Tingsryds 

kommun och intygar härmed att den ger en rättvisande bild av hur partistödet 

används. 

r-:- cl 
. I e1v1/t~o/i r1 tn~ 
'torsten Larsson 
Ryd 2017-03-27 
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Tingsryds Arbetarekommun Resultatrapport Sida:1(2) 

Räkenskapsår: 160101-161231 17-02-26 14:21 
Uppställning enligt ÅRL 

Preliminär 
Datum: 160101-161231 Senaste vernr: 226 

Tar fg år Arsbudget 2016 Per/årsbudg Ack Ack/årsbudg 

relsens intäkter och lagerförändring 

Nettoomsättning 
3010 Medlemsavgifter SDF 18 600,00 19 000,00 -54 8 700,00 -54 

3110 Möten, sammanträden 0,00 1 000,00 -100 0,00 -100 

3112 lntäkt 1 maj märken 0,00 1 200,00 13 1 360,00 13 
3113 Intäkt, lotterier 9 940,00 12 000,00 3 12 320,00 3 
3116 lntäkt,tröjor 1 700,00 500,00 -100 0,00 -100 
3117 Intäkt Kassar 60,00 200,00 -70 60,00 -70 

3610 Paiiistöd 153 000,00 153 000,00 0 153 000,00 0 
3611 Egenavgifter 0,00 10 000,00 -100 0,00 -100 

S:a Nettoomsättning 183 300,00 196 900,00 -11 175 440,00 -11 

Övriga rörelseintäkter 
3985 Lönebidrag 26 023,00 0,00 0 0,00 0 
3990 Övr ersättn och intäkter 5 992,00 3 000,00 -99 15,00 -99 

3991 Medfinansiering 0,00 0,00 *** 5 500,00 *** 
S:a Övriga rörelseintäkter 32 015,00 3 000,00 84 5 515,00 84 

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 215 315,00 199 900,00 -9 180 955,00 -9 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter mm 
4010 Medlemsavgifter SAP -10 630,00 -11 000,00 77 -2 580,00 77 

4012 Medlemsavgifter övriga -356,00 -1 000,00 62 -378,00 62 

4020 Kostnad Distriktskongress -3 575,00 -5 000,00 13 -4 370,50 13 

4040 Kongressfond -384,00 -1 000,00 66 -338,00 66 

4050 Barn och Ungdomsfond -192,00 -500,00 66 -169,00 66 

4120 Övriga anslag -3 350,00 -4 000,00 -87 -7 500,00 -87 

4121 Till Styrelsens förfogande 0,00 -5 000,00 100 0,00 100 

S:a Råvaror och förnödenheter mm -18487,00 -27 500,00 44 -15 335,50 44 

Bruttovinst 196 828,00 172 400,00 -4 165 619,50 -4 

Övriga externa kostnader 
5010 Hyror -12 500,00 -13 000,00 -38 -18 000,00 -38 

5011 Städning -3 948,00 -5 000,00 61 -1 974,00 61 

5012 Externa hyror 0,00 -6 000,00 66 -2 050,00 66 

5020 Samlingsförsäkring -1 738,00 -2 000,00 2 -1 951,00 2 

5100 Datakostnader -2 240,00 -4 000,00 42 -2310,00 42 

5410 Förbrukningsinventarier 0,00 -1 000,00 -148 -2 485,00 -148 

5520 Kostnad, kopiering -12 040,00 -15 000,00 5 -14 284,00 5 

5611 Kostnader l Maj -1 881,90 -4 000,00 51 -1 948,00 51 

5614 Kostnader SSU 0,00 -3 500,00 100 0,00 100 

5690 Div kostnader -5 518,30 0,00 0 0,00 0 

5910 Annonser -1 025,00 -8 000,00 -71 -13 690,00 -71 

5930 Reklamtrycksaker -20 763,00 -9 000,00 -17 -10 509,00 -17 

6080 Uppvaktning -1 393,00 -2 000,00 45 -1 100,00 45 

6110 Kontorsmaterial 0,00 -2 000,00 87 -255,00 87 

6210 Internet -4 366,00 -5 000,00 0 -4 986,00 0 

6211 Telefon -2 270,00 -3 000.00 -25 -3 754,00 -25 

6250 Porto -3 341,50 -5 000,00 46 -2 715,00 46 

6390 Övr kostnader -909.8 I -2 000,00 97 -69,00 97 

6392 Aktiviteter -18 352,00 -20 000,00 23 -15 330,07 ?" _ _) 

6510 Möten, sammanträden - l 732,63 -5 000,00 -13 -5 634,25 -13 

6511 Kostnad, studier 0,00 -40 000,00 85 -6 05L6~ 85 
.. /~·,C:J I _:, 

- I, - " '/ / (/ ,/ i~·:-; ..!~ ,--' {, . ... , 
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Tingsryds Arbetarekommun Resultatrapport Sida:2(2) 

Räkenskapsår: 160101-161231 17-02-26 14:21 
Uppställning enligt ÅRL 

Preliminär 
Datum: I 60101-161231 Senaste vernr: 226 

Totfgår Arsbudget 2016 Per/årsbudg Ack Acklårsbudg 
Kostnad, reseersättningar 0,00 -1 000,00 -64 -1 639,75 -64 
Kostnad, lotterier -4 000,00 -6 000,00 -50 -9 000,00 -50 

6551 I Maj märken 0,00 -I 200,00 -4 -1 250,00 -4 
S:a Övriga externa kostnader -98 019,14 -162 700,00 26 -120986,75 26 

Personalkostnader 
7010 Löner, kontorsanstäl Ida -30 064,00 0,00 0 0,00 0 
7510 Arbetsgivaravgifter -12 478,00 0,00 0 0,00 0 
7513 Gruppförs, AGB AGL -450,00 -450,00 0 -450,00 0 

S :a Personalkostnader -42 992,00 -450,00 0 -450,00 0 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -159 498,14 -190 650,00 28 -136 772,25 28 
Rörelseresultat före avskrivningar 55 816,86 9 250,00 378 44 182,75 378 
Rörelseresultat efter avskrivningar 55 816,86 9 250,00 378 44 182,75 378 
Rörelseresultat före finansiella intäkter och 
kostnader 55 816,86 9 250,00 378 44 182,75 378 

Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
8300 Ränteintäkter 165,57 -I 000,00 102 19,85 102 

S:a Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 165,57 -I 000,00 102 19,85 102 

Räntekostnader och liknande resultatposter 
8490 Avgifter pg bank -250,00 -250,00 0 -250,00 0 

S:a Räntekostnader och liknande 
resultatposter -250,00 -250,00 0 -250,00 0 

S:a Resultat från finansiella investeringar -84,43 -1 250,00 82 -230, 15 82 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 55 732,43 8 000,00 449 43 952,60 449 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 55 732,43 8 000,00 449 43 952,60 449 

Resultat före skatt 55 732,43 8 000,00 449 43 952,60 449 

Beräknat resultat 55 732,43 8 000,00 449 43 952,60 449 
8999 Redovisat resultat -55 732,43 0,00 0 0,00 0 
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Redovisning av hur kommunalt partistöd har använts och 
fördelats under år 2016 

Sverigedemokraterna i Tingsryds kommun har u_nder 2016 erhållit kommunalt partistöd. 
Bidraget har använts för att stärka partiets ställnrng i den kommunala demokratin enligt 
följande redovisning: 

··-

Erhållet partistöc:I 2016 43 000,00 
-

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 0 
·-

Avgår kostnader enligt nedan .. 43 000,00 
. --

-

Partistöd som kvarstår tlll 2017: 0 

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 

1 Arvoden och resekostnader 4 279,70 

2 Lokalkostnader, hyra 2175,00 
- -

3 Medlemsaktivlteter 10 238,87 
--· --

4 Marknadsföring 1500,00 
-- -- -

5 Utbildningar och konferenser 750,00 

6 Material 11839,43 
... 

7 Valfond 10 000,00 
. --

8 övriga utgifter, specificeras nedan 2 217,00 
- . ·-·· ........ .,. - - - - - -- -

Totala kostnader: 43 000,00 
- ·----

Kommente,1rer till ov~nståen~e kostnader: 

1 Arvoden och resekostnader 
Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar. 

2 Lokalkostnader, hyra 
Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader. 
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3 Medlemsakttvlteter 
Medlemsmöten, ollka aktiviteter för medlemmarna. 

4 Marknadsföring 
Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 

S Utbtldntngar och konferenser 
Delt~garavglfter I både externa sc1mt parti.;lnterna konferehser och utbildnlngar. 

6 Materia I 
Kontorsmaterial, och övrigt förbrukningsmaterial. 

1 Valfond 
En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 
Denna valfond kommer oss tUI nytta I samband med valår då vi får broschyrer och 
affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets rlksföreträdare, hjälp med 
utskick samt hjälp med personal via våra rlksombudsmän med mera. 

8 Övriga utgifter 
Frrmärken 325, bidrag Dackeskolan 500, avskrivningar 500, bankavgifter 892. 

CJ,!111111 .f ! 

' - ----.·------- --
Ordlli1i111de 

Narnnf/lnyrlllR~ildc 

sverigedemokraterna I Tingsryds kommun: 

Grat1$knlngsf ntyg 

, 
\ ' ,\' 

r~a~5ör ( 
,L .r 

'' ·~----.,,...,._ -· -- __ ,,_ --- -·- - . 

( 

--, V \G~' ' .. ....,. 

Härmed Intygas att partiet harfölJt ändamålet för regler för partl$töd I Tingsryds kommun. 

Oil t 

11 , 
I ' \, 

Rnvlim 
'/ 

. . . 
. J, . ..._-., __ : "-~---~--···. - ---



27

Tingsryds alternativet 
c/o Björn Hvorrium 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 
0763/480747 

Ansökan om Partibidrag 

2017-05-30 

Undertecknad söker härmed om partibidrag i enlighet med reglemente för partibidrag antagen av 
kommunfullmäktige2014-11-27 §34 samt kommunallagen 2 kap §9. 

För Tingsrydsalternativet 

Björn Hvornum 
Partiledare 



28

Tingsrydsaltemativet 
c/o Björn Hvomum · 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd . 

. :-:.- . 
. - ;. 

2017-05-30 

·t· Redovisning partistöd Ungsrydsalternativet 
,.,.. ': .. ··.".;. ., 

. :-,_:: 

Undertecknad\fu:t;ygar-'härmedratt:fingsfy'dsalternativet har använt partibidrag i enlighet med 
Kommnunall~getrs.:2"Kap ,§§,'9-12·,samtTin_gszydskommuns reglemente för partibidrag antagen av 
Komun:fii1lmäkt;1:ge'20.l~ll,..27. '§· 34. 
Partibidraget har.:använts::fiU,opinionsbiläandeverksamhet som syftat till att stärka partiets ställning I 
den kommuna!la:,demokratin. .,' ... 
Partibidragethar:imLv.änts·iillinfo:i;mationsma1:erial i.samband med valarbete, kostnader för 
webbtjänster, '.rel.<lamtzyckmni .... 

"i' I 

Av föreningelj,~_peci_~lit,.utsedd.:granskare 

'' ~ . - . ' 
.; f~-r 

Markus Hvomum :· 

. : ~ 
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Tingsryds alternativet 
c/o Bjöm Hvornum 
Fryggestorp 14 
36024 Linneryd 
0763/480747 

,. ·} .. 

2017-05-30 

Ansökan om Partibidrag 

Undertecknad söker1härme/i om':paitibidrag i enlighet med reglemente för partibidrag antagen av 

kommunfullmälqtge 2014.:n .:.:27-;§34 samt kommunallagen 2 kap § 9. 

För Tingsrydsaltm:nativ.et 

Bjöm Hvornum 
Partiledare 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Kopia: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej. 

Björn Hvornum <bjorn.hvornum@gmail.com> 
den 30 maj 2017 10:10 
Svensson Barbro 
TK mail Kommun; martin uleskog 
Ansökan Partibidrag 
Tingsrydsalternativet 
2017.odt; Tingsrydsalternativet redovisning patistöd 2017.odt 

Översänder ansökan om partibidrag enligt föreskrifter och reglemente för Tingsrydsaltemativet. 

Vänligen 

Björn Hvomum 
Partiledare. 

© 
BjömHvomum 
Fryggestorp Enaregård 14 
360 24 Linneryd 
0763-480747 
bi om.hvomum@gmail.com 

~ 

1 
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Tingsryds Kommun 

Ekonomiavd. 

2017.01.21. 

Kommunalt Partistöd 2017 

Vänsterpartiet Tingsryd ansöker om partistöd för 2017. 

( Vårt bg~konto: 5031-5993 

TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -01~ 2 5 

Dnr 

(Sparbanken Eken Företagskonto; 8006-9 3 170 388-7) 

( 

( 

( 

d~t·~ .. ~OY.)~ ............... . 

Jörgen Forsberg, kassör V-Tingsryd 

Biiaga: 

Baiansräkning för 2016 

Budget för 2017 

Kontroll tr, utomstående 

6rwtJ,do jjt d ; tJ • m ;-~ 
lla-nik/tl/i 2- i I).- ffll .----

~ ,22. -tJ7J ;--

~.I~ /, , 
/ rr,wt J.t, fi7:, ··--



32

C 

( 

( 

( 

Balansräkning för Vänsterpartiet Tingsryd 2016 

Ingående Saldo 2016.01.01: 15.478;05 

Utgående Saldo 2016.12.31: 30.046;39 

Intäkter under 2016: 49.011:05 

Partianslag Tingsryds kommun: 32.000:-

Medlemsavgifter: 1.533:-

överskott 2015 15.478;05 

Kostnader under 2016: 18.964i66 

Plusgiroavgifter 982;00 

Bankgiroavg. 166;66 

Annonser 1.000;00 

Inköp, ex pennor, godis, ballonger m.m. 7.257;00 

Tingsryds Marknad 600;00 

Tillstånd, polisen 250;00 

V"partlet Kronoberg, 5.100;00 

Övrigt: sponsring klass 9/0ackeskolan, 

reklamskyltar,V"sångsloppet, Julbord m.m. 3.609;00 

2017.01.14 

cf.ii.:: .. 1.:k.:::.s;:-~.~6--................... . 
Jörgen Forsberg, kassör Vänsterpartiet Tingsryd 



33

Tingsryds kommun 

Granskningsintyg för kommunalt partistöd 2016 

Undertecknad har av Vänsterpartiet Tingsryd blivit utsedd att granska 

Vänsterpartiet Tingsryds kommunala partistöd för 2016. 

Vänsterpartiet har av kommunens utbetalda kommunala partistöd, 

( använt sina utbetalda medel på ett bra sätt och ger en rättvisande bild 

av sitt politiska arbete i kommunen. 

( Rävemåla 2017.01.16 

( 

( 

Jan Stjernfeldt, politisk oberoende 

Kyrkogatan 38 

360 23 Älmeboda 
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BUDGET FÖR VÄNSTERPART/ET TINGSRYD 2017 

Intäkter 56.646;39 

Överskott 2015 30.046;39 

Kommunalt bidrag 25.600:00 

Medlemsavg. 1.000:-

( 

Utgifter 56.646;39 

( V-Kronoberg 3.200:-

Tingsryds Marknad 600:-

Reklam 2.500:- (sponsring klass 9, reklamskyltar m.m) 

Annonser 2.000:-

Polistillstånd 300:-

Valfond 43.000:- (mål till valet 2018. 60.000) 

Övrigt 5.046;39 

( 

d--~f'~--~·~································ 
( 

Jörgen Forsberg, kassör V-partiet Tingsryd 

1 
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Tingsryds 
kommun 

Dokumenttyp 
Reglemente 

Version 
1 

Dokumentansvarig Fastställd 
Kanslichef KF 2014-11-27 

Senast reviderad Diarienummer 
2014/542 003 

Reglemente för partistöd i 
Tingsryds kommun 

Antagen av KF, 2014-11-27 § 34 
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Utöver vad som gäller i kommunallagen om partistöd gäller bestämmelserna i detta 
reglemente (KL 2 kap 9-12 §§). 

Rätt till partistöd 

1§ 

Partistöd ska betalas ut till de partier som fått mandat i fullmäktige (KL 2 kap 9 §). Vid 
fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken ledamot är fastställd enligt 14 kap 
vallagen. 

2§ 

För avgående ledamot utbetalas partistöd (mandatstöd) under högst ett år. Om samtliga 
ledamöter har avgått utbetalas partistöd (grundstöd) under högst ett år. 

Ändamål 

3§ 

Partistödet ska användas till lokala partiernas opinionsbildande arbete riktat till 
kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. 

Partistödet ska i huvudsak användas för politisk verksamhet i Tingsryds kommun. 

Utbetalning av partistöd 

4§ 

Mottagare av partistöd ska vara en juridisk person med eget plusgiro- bankgiro- eller 
bankkonto. 

Partistödet består av: 

Ett grundstöd per parti om 10 000 kr/ år, samt 
Ett mandatstöd för varje mandat i fullmäktige om 11 000 kr/år 

5§ 

Partistöd betalas ut årligen efter inlämnad ansökan och redovisning av förgående års 
användning av partistöd. Fullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om utbetalning av 
partistöd. Som underlag för beslutet ska fullmäktige ha en granskad redovisning från partiet 
samt uträkning enligt 4 § ovan. 
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Redovisning 

6§ 

Redovisningen ska svara på om stödet använts för sitt ändamål. Den ska avse perioden 1 

januari- 31 december och ges in till fullmäktige senast vid maj månads utgång. 
Redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen. 

Granskning 

7§ 

Granskningen av partiets redovisning utförs av en av partiet särskilt utsedd granskare och är 

av ett annat slag än revision. Granskningen syftar till att utreda om partiets redovisning ger en 

rättvisande bild av hur partistödet använts. 



• •  

Arende 22 

Utvärdering av 

medborgarkontoret 

38
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 183 

Utvärdering av medborgarkontoret 
Dnr 2013/282 001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen och ger kommunchefen i 

uppdrag att arbeta vidare utifrån dess intentioner. 

Sammanfattning 

Medborgarkontoret fungerar idag väl men det finns fortfarande potential för 

utveckling. Tydliga och mätbara mål ska tas fram hösten 2017. 

K valitetsmätningarna ska fortsätta. Den nya organisationen skapar nya 

möjligheter att organisera MBK på ett bättre sätt för att därigenom 

säkerställa servicen gentemot medborgarna men också internt. Parallellt 

med att den nya politiska administrationen tar form kommer även MBK ges 

möjlighet att bredda sitt verksamhetsområde. MBK har förutsättningar att på 

många sätt fungera som ett nav i arbetet att förbättra tillgängligheten för 

allmänheten samtidigt som man bidrar till att förenkla och effektivisera 

kommunens interna processer. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut att införa ett Medborgarkontor i Tingsryds kommun fattades av 

kommunfullmäktige 2014-01-30 (Kf § 8). I beslutet anges att en utvärdering 

ska ske efter ett års verksamhet. 

Medborgarkontorets funktion och verksamhet har utvärderats kontinuerligt 

sedan invigningen 2014-04-26. Under 2015 genomfördes en större 

utvärdering som refererar bland annat till ett antal intervjuer med 

kommunens tjänstemän, allmänhet, statistik och genomförda mätningar. 

Denna utvärdering har använts som underlag. Bifogad skrivelse redogör för 

genomförda större förändringar samt pågående och planerat 

utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 

1. Utvärdering av medborgarkontor, 2015-11-26 

2. Utvärdering av medborgarkontor, 2017-08-23 

3. Skrivelse från kanslichefen, 2017-09-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att ärendet förs vidare till kommunstyrelsen. 

I !Jtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

h 

§ 183 forts. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 

Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\;!!:/kommun 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Med borgarkontoret 
• Tillbakablick och framtid 

Bakgrund 

2017-08-23 

Utvärdering 
Dnr 2013/282 101 

Medborgarkontoret invigdes 2014-04-26. I förbindelse med att kommunfullmäktige 

fattade beslut om att inrätta ett medborgarkontor beslutades också att en utvärdering 

skulle genomföras efter ett år. 

Verksamheten i medborgarkontoret har nu bedrivits i 3,5 år och verksamheten har ut

värderats kontinuerligt sedan dess. 2015 genomfördes en större utvärdering som refere

rar bland annat till ett antal intervjuer med kommunens tjänstemän och allmänhet, sta

tistik och genomförda mätningar. Utvärderingen, vilken aldrig redovisades för politiken, 

har använts som underlag för denna skrivelse, vilken redogör för genomförda större 

förändringar samt pågående och planerat utvecklingsarbete. 

Tillbakablick 

• Medborgarkontoret (MBK) har hela tiden tillhört kommunledningsförvaltningen 

men har i förbindelse med omorganisationen flyttat från informationsavdelningen 

till kansliavdelningen. 

• Finansieringen av medborgarkontorets inrättande hämtades från den s.k. "Ömen

potten". Därefter har verksamheten bedrivits inom befintlig ram. 

• Vid start bemannades MBK med personal från olika förvaltningar där tjänsterna 

delades. 

Utvärdering 2015 i korthet - med kommentar 

I stort sett samtliga som intervjuades påpekade följande 

• MBK är en bra/mycket bra ide som har potential att utvecklas. 

Kommentar: Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår, både i stort och smått. Mycket 

handlar om rutiner och bra kommunikation, att lyssna och identifiera vad som kan 

förändras och förbättras. Detta arbete behöver göras på ett enkelt sätt men kan struk

tureras bättre. 

• Personalen i MBK bör inte ha delade tjänster utan kunna fokusera på att ut

veckla egen kompetens för att ge så god service som möjligt till medborgare 

och även internt. 
Kommentar: Idag bemannas MBK av två heltidstjänster samt ytterligare några de

lade tjänster. Detta har medfört positiva konsekvenser i form av bl.a. bättre kontinui

tet, enklare planering och möjlighet att ansvara för fler uppgifter. Negativa konse-
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kvenser är sårbarheten vid sjukdom och ledighet när det är färre "huvuden" som är 

schemalagda eller kan rycka in. Hur detta kan lösas bättre är en av flera utmaningar 

MBK står inför. Den nya förvaltningsorganisationen ger förutsättningar för nya möj

ligheter. 

• Personalen i MBK behöver vara engagerade, kunniga och serviceinriktade. 

Kommentar: MBK har möjlighet att förenkla tillvaron för många internt, bl.a. att 

fortsätta utveckla kompetens och möjlighet att hjälpa medborgarna med frågor som 

inte i utgångspunkten kräver kontakt med en handläggare. Det finns också en strä

van efter att samla en hel del intern service på ett ställe, t ex beställningar mm. 

• Besvärligt när de mest efterfrågade tjänstepersonerna och MBK inte befann sig 

i samma byggnad, både vid samtal och besök. 

Kommentar: Detta har förbättrats väsentligt i och med att olika verksamheter bytt 

hus, mellan Torggatan 10 och 12, vilket medfört bättre kommunikation mellan 

MBK och de verksamheter vars tjänster är mest efterfrågade av allmänheten. 

• Kommunikationen mellan MBK och de olika verksamheterna kan förbättras 

för att säkra bl.a. förväntningar på vilken service MBK kan ge och vilken in

formation/kompetens verksamheterna i så fall behöver delge. 

Kommentar: Se ovan. Detta är ett ständigt pågående arbete där rutiner och kommu

nikation är nyckelord. 

• Digitaliseringen i samhället ställer andra krav på kommunen, möjligheten till 

god service externt och internt skulle förbättras betydligt med tex utvecklade 

e-tjänster. 
Kommentar: Detta arbete har påbörjats och kommer att medföra en betydlig förbätt

ring av kommunens service gentemot medborgarna. Utveckling av e-tjänster är ett 

smart sätt att kvalitetssäkra tillgängligheten för medborgarna till kommunal service 

och kommunalt ansvar. Det kan handla om allt från bygglovsansökan till orosan

mälningar tillsammans med en rad andra servicefunktioner. 

• MBK bör ha en tydlig vision samt mål för sin verksamhet. 

Kommentar: Arbete med vision och tydliga mål för MBK har påbörjats och ingår 

som en del i den omorganisation som nu genomförs. 

• Verksamheten är inte tillräckligt marknadsförd gentemot allmänheten. 

Kommentar: Efterhand som MBK's uppgift utvecklas och förtydligas kan också 

marknadsföringen förstärkas. Ytterst är det en resursfråga som handlar om vilken 

roll MBK ska ha och vilken kvalitet som förväntas. 

Slutsats 
Medborgarkontoret fungerar idag väl men det finns fortfarande potential för utveckling. 

Tydliga och mätbara mål ska tas fram hösten 2017. K valitetsmätningarna ska fortsätta. 

Den nya organisationen skapar nya möjligheter att organisera MBK på ett bättre sätt för 

att därigenom säkerställa servicen gentemot medborgarna men också internt. Parallellt 

med att den nya politiska administrationen tar form kommer även MBK ges möjlighet 

att bredda sitt verksamhetsområde. MBK har förutsättningar att på många sätt fungera 

som ett nav i arbetet att förbättra tillgängligheten för allmänheten samtidigt som man 

bidrar till att förenkla och effektivisera kommunens interna processer. 
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1. Inledning 

Att bygga upp en ny verksamhet är en process som tar tid innan allt "sätter sig" och fungerar 

som en integrerad del av en organisation. När denna verksamhet dessutom ska fungera som 

förvaltningarnas ''förlängda arm" innebär det att det krävs ett gediget arbete både från 

medborgarkontorets och från förvaltningarnas sida. Ett och ett halvt år är inte någon lång tid 

för att starta upp ett medborgarkontor. Mycket positivt har redan genomförts och vi är 

definitivt på rätt väg men vi har fortfarande en riktigt spännande resa framför oss. 

Bakgrund 
Syftet med ett medborgarkontor är att förbättra kommunens tillgänglighet och service. Det 

ska vara tydligt och enkelt att kontakta kommunen. Medborgare och andra intressenter ska i 

stor utsträckningfå den hjälp de behöver redan under den första kontakten. 

Utifrån behovet av att förbättra kommunens tillgänglighet och service genomfördes under 

2013 en utredning kring hur ett medborgarkontor skulle kunna vara ett av svaren för att 

förenkla för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. En projektgrupp med 

representanter från samtliga förvaltningar tillsattes och utredningen presenterade förslag på 

allt från personalförsörjning, utbildningsbehov, kompetensbehov, ärenden som ska kunna 

hanteras i medborgarkontoret, öppettider, placering, filialer med mera. Inom utredningens 

ramar genomfördes även ett antal studiebesök för att dra lärdom av andra kommuners arbete. 

I tillgänglighetsmätningen från KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) framgår det tydligt 

att kommunens tillgänglighet via telefon och e-post måste förbättras. Ett av resultaten som 

redovisas i mätningen är att det är svårt att få tag på en handläggare. Mätningen har också 

visat att det är långa väntetider via telefon och att svar på enklare frågor i en första kontakt 

sker alltför sällan. Enligt kommunens tjänstegarantier utlovas svar inom två arbetsdagar. Den 

infogade tabellen nedan är från servicemätningen som genomförts av JSM Telefront och där 

resultatet har rapporterats vidare in till KKiK. 
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Resultat telefon 

TILLGÄNGLIGHET I 
Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare. 

-Kontakt med handläggare Ingen kontakt 

Tingsryd -14 

Tingsryd -13 

Tingsryd -12 

Tingsryd -11 

Tingsryd -10 

Tingsryd -08 

Tingsryd -07 

Likv Kom 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Andelen kontakt med en handläggare är 63 % för kommunen totalt. Det är något över jämfört 
med förra mätningen. Tingsryd är i nivå med snittet för likvärdiga kommuner (58 %). 
Vid ev. talsvar har vi inte lämnat något meddelande om återuppringning. 

Andelen Kontakt enligt den nya bedömningen är 56 % (se nedan). 

Kommentar: SKL ändrade inför förra mätningen hur vi skulle bedöma Tillgängligheten. Fick 
vi inte svar i växeln inom en minut, skulle vi nu klassa det som Ingen kontakt. Tidigare år har 
JSM väntat tills vi fått svar i växeln. Vi har fortsatt med det förhållningssättet och det är det 
som vi redovisar i tabellen, så att ni kan jämföra er med tidigare år och likvärdiga kommuner. 
Vid uppringningen till växeln gör vi dock en notering vid en minut och det resultatet 
rapporterar vi in till KKiK. 

Mellanjanuari- april 2014 gjordes ett omfattande och intensivt arbete för att få till stånd ett 

medborgarkontor som skulle stå klart den 26 april. Intensiva kontakter med förvaltningarna 

inleddes för att identifiera vilka ärenden som skulle hanteras av medborgarkontoret samt 

vilket material som behövdes för att kunna hantera dessa frågor. Parallellt beslutades vilken 

personal som skulle bemanna medborgarkontoret. Härefter genomfördes omfattande 
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utbildningsinsatser. Under denna period marknadsfördes även medborgarkontoret både internt 

och externt. För att förbättra tillgängligheten och skapa ett mer välkomnande 

medborgarkontor byggdes receptionsdelen om och ett nytt besöksrum samt besökstoaletter 

iordningsställdes. Den nya receptionsdisken och en av besökstoaletterna anpassades för 

personer med funktionshinder. 

Syfte 
Denna utredning syftar till att utvärdera medborgarkontorets verksamhet från dess start 

den 1 april 2014 samt undersöka medborgarkontorets förbättrings- och utvecklings

möjligheter. Utifrån detta underlag och dess identifierade förbättringsområden ska sedan 

beslut tas av CCG kring de åtgärder som tas upp i handlingsplanen på sidan 19. 

Fokus har koncentrerats till kartläggning av hur arbetet fungerar idag, och hur steg kan tas 

mot att utveckla medborgarkontoret till att ytterligare stärka servicen till kommunens 

medborgare. Nedan börjar utredningen med en nulägesbeskrivning. Därefter har utredningen 

utformats i två avsnitt; dels ett externt avsnitt som fokuserar på medborgarna i kommunen och 

deras synpunkter och erfarenheter av medborgarkontoret; dels ett internt avsnitt där arbetet 

mellan medborgarkontoret och kommunens egna förvaltningar har studerats. Dessutom har en 

omvärldsanalys inkluderats för att om möjligt lära av andra kommuners erfarenheter. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Denna nulägesbeskrivning utgår från de erfarenheter vi fått av hur medborgarkontoret 

fungerat från driftstart i slutet av april 2014 fram till idag. Personalen i medborgarkontoret har 

rekryterats internt och kombinerar sina tjänster inom andra förvaltningar och avdelningar med 

bemanning i medborgarkontoret. En anledning till detta var att få en bred kompetens i 

medborgarkontoret för att ytterligare öka möjligheten att besvara fler ärenden i ett tidigt 

skede. En annan anledning till att personal rekryterades internt var för att medborgarkontoret 

skulle drivas inom befintlig ekonomisk ram. 

Innan växeln övergick till att vara ett medborgarkontor bemannades funktionen med totalt en 

heltidstjänst där resurserna var fördelade enligt nedan: 

40 procent KLF ( ekonomi) 

30 procent KLF (information) 

30 procent KLF (information) 

Totalt en heltidstjänst 

Då växeln.från den 26 april 2014 uppgraderades till att vara ett medborgarkontor 

tillfördes även nedanstående tjänster: 

50 procent kultur och fritid 

50 procent socialförvaltningen 

50 procent samhällsbyggnadsförvaltningen 

30 procent KLF (integration) 

Dessa tjänster bemannade sedan tidigare växeln 

40 procent KLF ( ekonomi) 

30 procent KLF (information) 

30 procent KLF (information) 

Totalt 2,8 heltidstjänster 

Antalet tjänster som fram till och med augusti 20 I 4 bemannade medborgarkontoret 

var 2,8 heltidstjänster. 

Bemanningen bedöms enligt ovanstående vara tillräcklig. En justering av schemat bör dock 

göras, då även tid för att sköta administrativa uppgifter och tid för vidareutbildning i 

medborgarkontoret bör schemaläggas. Dock har bemanningen sedan den sista augusti 2015 

minskats med 30 procent (integration) vilket har lett till att bemanningen i nuläget inte är 

tillräcklig. 
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Välutbildad personal med god kännedom om kommunens 

verksamheter en förutsättning för en god service 

Det krävs en välutbildad personal som har en mycket god övergripande kännedom om 

kommunens olika verksamheter för att snabbt kunna få en uppfattning kring olika ärenden 

som kommer in. Detta borgar för att fler ärenden kan lösas direkt i medborgarkontoret och att 

medborgarna härmed får en bra ingång till den kommunala organisationen och en god service. 

De utbildningsinsatser som gjordes inför öppnandet av medborgarkontoret skedde under två 

mycket intensiva veckor. En omfattande utbildningsinsats genomfördes också under hösten 

2014. För att ytterligare öka lösningsgraden i medborgarkontoret är fler utbildningsinsatser 

planerade att ske under hösten 2015 och under 2016. Framöver kommer även, förutom 

gemensamma utbildningar, individuella uppföljningar att ske. Detta genom medlyssning av 

samtal samt individuell statistik och coaching. 

Att kontinuerlig utbildning är viktigt för att utvecklingen hela tiden ska röra sig framåt och 

inte tappa i tempo kan illustreras med första halvan av 2015 då en medveten paus i 

utbildningar togs. Under hösten gjordes ett försök till ytterligare utveckling, vilket försenades 

på grund av minskade personalresurser. Ett sådant uppehåll är direkt märkbart vilket betyder 

att medborgarkontoret är i behov av återkommande kontinuerlig utveckling; verksamheterna 

känner med en gång av när utvecklingsprocessen stannar av. Därmed är det nödvändigt att se 

på medborgarkontoret som en process i ständig utveckling i samverkan med förvaltningar. 

Det är av yttersta vikt att det finns tillräckligt med resurser för att avsätta nödvändig tid för 

vidareutveckling. 

För att ytterligare kunna öka professionaliteten bör det vid framtida personaltillsättningar till 

medborgarkontoret tas stor hänsyn till den kompetensprofil som behövs för att personalens 

kvalifikationer och övrigt ska anpassas till komplexititen i medborgarkontorets 

arbetsuppgifter. 

Ärenden 
För att kunna följa upp och ha kontroll på pågående ärenden har införandet av ett 

ärendehanteringssystem varit centralt. Detta speciellt med tanke på att det är flera personer 

som bemannar medborgarkontoret och alla måste kunna gå in och ta hand om "någon annans" 

ärende. I systemet EasIT registreras samtliga ärenden som behöver följas upp. 

Ärendehanteringssystemet är ett viktigt redskap för bättre kontroll på inkomna ärenden samt 

kunna föra statistik, följa upp och avsluta ärenden på ett korrekt sätt. Genom att analysera 

ärenden som har registrerats kan det utläsas vilka områden som mest frekvent förekommer. 

Att flera av dessa ärenden redan i medborgarkontoret kan avslutas är ett stort och viktigt steg, 

detta ger en bättre service och underlättar för kommunens medborgare. 
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Frekventa ärenden 

Externa 

• Missad soptömning/Uppehåll soptömning 
• Trasigt/byte av sopkärl 
• Extra/akut/tidsplanerad slamtömning 

• Felanmälan gatubelysning 
• Avläsning VA 
• Hjälpmedel (frågor el anmälan om trasiga hjälpmedel) 

• Skyddsjakt 
• Allmänna återkopplingar ( om någon sökt en person en längre tid) 

• E-post med olika frågor som kommit till medborgarkontoret 

• Övrigt ( det finns även flera andra typer av ärenden som är registrerade men dessa har 

vi mest frekvent förekommande) 
• Information om öppettider (främst A VC och bibliotek) 

• Bokning av hallar 
• Fakturafrågor (främst VA, Renhållning och omsorgsfakturor) 

• Utlämning av soppåsar 
• Hjälp att få och fylla i blanketter 
• Utlämning av parkeringstillstånd samt hjälp och information vid ansökan 

• Mottagande av vattenprover, samt hantering vid hämtning 

Interna 

• Beställningar 
• Bokningar av resurser 
• Telefonisupport 
• Produktion av passerkort 
• Beställning av visitkort och namnbrickor 

• Mottagning av paket 

Nedan redovisas det totala samtalsflödet in till medborgarkontoret. En jämförelse har gjorts 

mellan en vecka under 2012 och en vecka under 2015. En ökning har skett med 361 externa 

och med 39 interna samtal per vecka. Detta innebär en procentuell ökning med 49 respektive 

48 procent vid en jämförelse från 2012. 

Mån/år feb 2012 feb 2012 maj 2015 maj 2015 Differens Differens 

externa interna externa interna externa interna 

Måndag 157 18 277 22 +120 +4 

Tisdag 162 18 173 33 +11 +15 

Onsdag 183 16 199 25 +16 +9 

Torsdag 102 11 244 26 +142 +15 

Fredag 134 19 206 15 +72 -4 

Totalt 738 82 1 099 121 +361 +39 
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Kunskapsdatabas 
För att kunna hålla en hög och jämn nivå på svarskvalitet till kommuninvånarna har en 

kunskapsdatabas byggts upp. Denna databas består av ett a-ö register med instruktioner och 

information om hur olika frågor ska besvaras och hanteras. Detta borgar för att 

kommuninvånarna ska få samma svar oberoende av vem som handlägger deras ärende. 

Morgonmöten 
Morgonmöten sker varje dag under cirka tio minuter där dagens aktiviteter stäms av. Dessa 

möten syftar till att arbeta med ständiga förbättringar, få gruppen informerad om förändringar 

eller behov av utveckling samt att kunna lyfta problematik eller frågetecken. Dessa har visat 

sig vara välbehövliga. Under morgonmötena hålls en hög kontinuitet i att uppdatera varandra, 

skapa en bra helhetsbild av vad som behöver göras samt lyfta upp vilka ärenden som är 

prioriterade. 

Säkerhet 
För att säkerställa personalens säkerhet har en rutin för hur de ska agera om en hotfull 

situation skulle uppstå tagits fram. Denna rutin omfattar allt från hur de ska uppträda till hur 

de ska ta sig bort från medborgarkontoret om de upplever sig hotade. 

Larm finns installerade i samtliga rum som finns i anslutning till medborgarkontoret. Likaså 

finns det ett larm i mötesrummet bakom receptionsdisken. Larmet ljuder på plan 1, 2 och på 

plan 3. Extra "högtalare" har installerats för att larmet tydligt ska höras. 

Rutiner 
För att få till ett likartat arbete har ett flertal rutiner förutom säkerhetsrutinen tagits fram: 

Rutin för bemötande. 

Hygienrutin för gemensam utrustning. 

Rutin för beställningar som görs av medborgarkontoret. 

Rutin för ärendehantering i medborgarkontoret. 

Rutin för e-post som kommer till medborgarkontoret. 
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3. Interna och externa intervjuer 

Så här har vi gjort 
Externt har korta intervjuer genomförts med kommunens medborgare, både de som känner till 

och har varit i kontakt med medborgarkontoret och de som inte har det. Av de personer som 

under en femdagarsperiod ringt medborgarkontoret har 22 slumpmässigt utvalda personer 

senare ringts upp för en kortare intervju. Frågorna har fokuserat på uppfattning om 

bemötande, tillgänglighet och möjlighet att få svar på sin fråga. Dessutom har 15 spontana 

intervjuer genomförts med slumpmässigt utvalda personer utanför Börjes, detta för att också 

inkludera de personer som inte varit i kontakt med medborgarkontoret. Där har frågorna även 

fokuserat på kännedom om medborgarkontoret. Internt har intervjuer genomförts med berörda 

personer från kommunens förvaltningar som medborgarkontoret kommer i kontakt med 

gällande olika frågeställningar, samt delar av medborgarkontorets personal. Frågorna har 

fokuserats på förvaltningarnas upplevelse av medborgarkontorets verksamhet idag samt hur 

de ser på utvecklingsmöjligheter och vilka önskemål de har. 

Externa intervjuer med medborgare 
Nedan följer en redogörelse för de 15 intervjuer som har genomförts med slumpvis utvalda 

personer utanför Börjes samt med 22 av de personer som har ringt till medborgarkontoret. 

Medborgarna är överlag nöjda med medborgarkontorets tillgänglighet. De flesta upplever att 

det är enkelt att komma till medborgarkontoret, men desto svårare att få hjälp och att komma 

fram till rätt person. Nedan följer en sammanfattning av medborgarnas framförda åsikter vid 

intervjuer. 

Tillgänglighet 
De flesta tillfrågade respondenter angav att det var enkelt att få en inledande kontakt med 

kommunen. Tiden i telefonkön upplevdes som kort. En respondent uttryckte dock förvåning 

över att fått vänta uppskattningsvis fem minuter i kö, trots att det meddelades att respondenten 

var först i kön. Denna person gav sedan upp och letade upp direktnumret till person på 

förvaltningen på hemsidan. En del respondenter fick alltså vänta längre, men oftast gick det 

snabbt att komma fram till sin tur. Denna uppfattning stämmer överens med de ärendeloggar 

där kötiden dokumenteras i växelsystemet, och där kötiden i cirka 70 procent av samtalen är 

under 30 sekunder, och sällan över en minut. 
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Detta resultat finns presenterat i tabellen nedan. Kontakt inom en minut är också vad SKL 

räknar som ett påbörjat svar i sin tillgänglighetsundersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. 

Överlag verkar alltså medborgarna uppleva en hög tillgänglighet till kommunen via 

medborgarkontoret, vilket bekräftas av medborgarkontorets ärendeloggar. De fall där kötiden 

överstiger en minut inträffar vanligen när medborgarkontoret endast bemannas av en person, 

som vid lunchtid eller fikarast. 

Tillgänglighet telefon 

Svar inom 20 sek 65 % 

Svar inom 30 sek 72% 

Svar efter en minut eller längre 9,6% 

Kommentar: tabellen utgår från ärendeloggar över samtliga telefonsamtal 

till medborgarkontoret urider en femdagarsperiod. 

Bemötande och hjälp 
Bemötandet hos medborgarkontorets personal får mycket gott betyg. Respondenterna 

upplevde personalen som trevlig och serviceinriktad med stor vilja att hjälpa till. Flera 

respondenter som ringde för att de sökte någon specifik person ansåg att det var mycket 

positivt att personalen gav extra information i de fall där personen som söktes var 

frånvarande, som att upplysa om när personen är tillbaka eller att ge direktnumret. En annan 

respondent uppskattade även att personalen ställde flera frågor om respondentens ärende för 

att kunna koppla till rätt person, som var någon annan än den respondenten först frågade efter. 

Kort sagt ger medborgarkontoret ett gott intryck av kommunen, enligt medborgarna. 

Respondenterna är aningen mer splittrade gällande hur väl de fick hjälp med sitt ärende. 

Majoriteten upplevde att det var lätt att komma fram till medborgarkontoret, men en del 

tyckte att det var desto svårare att få hjälp eller att få svar på sin fråga. Dessa respondenter 

angav att de blev kopplade runt till olika handläggare vilket gav ett rörigt intryck. Emellertid 

var andra respondenter av åsikten att de fick mycket bra hjälp med sitt ärende, perfekt hjälp 

till och med, som en respondent uttryckte det. Att medborgarkontoret dessutom får gott betyg 

i bemötande också av de respondenter som tycker sig inte ha blivit hjälpta, tyder på att den 

uteblivna hjälpen även kan bero på andra faktorer än att medborgarkontoret har otillräcklig 

kompetens. Flera respondenter uttrycker att personalen varit trevlig och velat hjälpa till, även i 

de fall då de inte har kunnat göra det personligen. Vad denna splittring i upplevelse beror på 

är svårt att säga. Medborgarna ringer om olika sorters ärenden; somliga ärenden kan 

medborgarkontoret hjälpa till med direkt och andra inte. Möjligen behöver medborgarkontoret 

öka sin kompetens om kommunens organisation och vem som ansvarar för vad, men det kan 

även ha att göra med andra faktorer. Om ärendet kräver att det hanteras hos en 
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förvaltningsspecifik handläggare som inte är på plats är det svårt för medborgarkontoret att ge 

ett svar direkt, vilket dock medborgaren kan uppfatta som ett misslyckande. Detta knyter an 

till vikten av att personalen ställer sin telefon vid frånvaro. 

Lösningsgrad 

Samtal per vecka 

Samtal som löses direkt i 
medborgarkontoret 

Samtal som skickas vidare 

ca 1100 

40% 

60% 

Kommentar: tabellen utgår från ärendeloggar över samtliga telefonsamtal 

till medborgarkontoret under en f emdagarsperiod 

Tabellen visar antal samtal som medborgarkontoret löser direkt jämfört med antalet samtal 

som skickas vidare. Hur denna siffra ska tolkas är dock inte helt tydligt. 40 procent av 

samtalen löses i medborgarkontoret, vilket är en siffra som borde vara högre. Samtidigt så 

utgörs många av samtalen av medborgare som söker en viss specifik person och här är 

utmaningen att kunna stoppa fler av dessa samtal redan i medborgarkontoret och kunna ge rätt 

service. En målsättning att sträva efter bör dock vara att öka antalet samtal som hamnar hos 

rätt person, likaså antalet samtal som får svar direkt i medborgarkontoret. 

Kännedom 
För att fånga in fler medborgare, även de som inte har varit i kontakt med och/eller känner till 

medborgarkontoret, utfördes en serie korta intervjuer på plats med medborgare utanför Börjes. 

Där passerar många människor dagligen och det var enkelt att hitta intervjuobjekt. Personerna 

valdes ut helt slumpvis. Den viktigaste lärdomen av dessa intervjuer var som väntat graden av 

kunskap om medborgarkontoret; 15 personer intervjuades där knappt hälften kände till 

medborgarkontoret, och var bekant med dess verksamhet. De som inte kände till 

medborgarkontoret gissade att det var en växel av något slag, eller något med information från 

kommunen eller myndigheter. Efter en kort förklaring av medborgarkontoret, tyckte de flesta 

att det lät som ett bra initiativ medan en del inte riktigt förstod tanken bakom och tyckte det 

verkade vara en vanlig telefonväxel. Några respondenter tyckte det lät bra, men att det inte var 

aktuellt för dem själva då de hellre själva söker på hemsidan efter information eller 

direktnummer till rätt handläggare. 

Många av de som ringer till medborgarkontoret har inte heller kännedom om 

medborgarkontoret. Medborgarna upplever att de ringer hit för att det är en växel. Huruvida 

medborgarkontoret som fenomen är välkänt hos medborgarna som kontaktar dem eller inte lär 

dock rimligtvis spela mindre roll, då de vid kontakt ändå får hjälp. Snarare kan det i så fall bli 

en positiv överraskning att medborgarkontoret kan hjälpa till med flera ärenden direkt utan att 

11 (22) 



55

koppla vidare till handläggare. En respondent blev mycket nöjd med att kunna få hjälp med en 

gång utan att bli vidarekopplad och ställd i kö. Det är därför rimligt att anta att medborgarna 

inte är så intresserade av hur kommunen organiserar sin telefonservice, så länge de får ett 

trevligt bemötande och svar på sina frågor. 

Intervjuer med personal från kommunens förvaltningar 
Det finns en stark förankring av medborgarkontoret ute hos förvaltningarna, även om en del 

av de intervjuade uttryckt tveksamhet över dess egentliga effektivitet. Gemensamt tycks vara 

en positiv inställning till medborgarkontor som fenomen, och att det är ett koncept värt att 

utveckla. En person uttryckte det till och med som så att medborgarkontoret kanske kan vara 

den viktigaste funktionen i kommunen, och att medborgarkontor är framtiden. Dagens 

medborgarkontor är en bra början, men behöver utvecklas. Förvaltningarna har utifrån sina 

erfarenheter flera ideer på hur medborgarkontorets styrkor kan stärkas ytterligare, och hur 

dess svagheter ska kunna vändas. En önskan om att samtliga förvaltningar ska vara 

representerade i medborgarkontoret, samt att medborgarkontoret bemannas av personal som 

har medborgarkontoret som sin stadigvarande arbetsplats tycks vara gemensamt. Brister tycks 

vara en obalans i efterfrågan och förväntan i relationen mellan medborgarkontoret och 

förvaltningarna, där förvaltningarna ofta upplever att medborgarkontoret inte levererar. Det är 

också i dessa avseenden som medborgarkontoret har möjlighet att utvecklas i framtiden. 

Nedan följer en sammanfattning av förvaltningarnas framförda åsikter vid intervjuer. 

Konsekvenser 
De flesta personer uttrycker att de upplevt en betydande minskning av telefonsamtal. En 

person beskrev det som att före medborgarkontoret kunde telefonen ringa i ett i princip hela 

dagen vilket var frustrerande och gjorde det svårt att hinna med arbetsuppgifterna, så det är 

positivt att medborgarkontoret på så sätt kan avlasta och ta dessa samtal. Den rådande 

uppfattningen verkar dessutom vara att medborgarna hamnar hos rätt handläggare snabbare 

idag än innan medborgarkontoret. Andra upplever det svårt att veta huruvida 

medborgarkontoret egentligen har effektiviserat det dagliga arbetet eller inte, då de inte vet 

hur många samtal som stoppas och hanteras direkt i medborgarkontoret. För att veta mer 

behövs statistik över hur många samtal som i och med medborgarkontorets hantering inte 

längre behöver hanteras hos de specifika förvaltningarna. Socialförvaltningen upplever dock 

att det för dem inte kan handla om så många samtal då många av socialförvaltningens ärenden 

kräver individuella bedömningar och inte har allmänna generella svar. Samtidigt som 

telefonsamtalen verkar ha minskat har det motsatta skett gällande antalet mejl från 

medborgarkontoret ut till förvaltningarna, som nu upplevs ha ökat. Flertalet personer upplever 

ett ökat antal mejl från medborgarkontoret, med uppmaning att kontakta medborgare som sökt 

personen. Detta borde dock vara att föredra ur medborgarservicesynpunkt, då medborgaren 

inte själv behöver ringa runt, utan blir kontaktad av handläggaren vid ett senare tillfälle. 
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Medborgarkontoret har också inneburit en trevligare entre som förhoppningsvis bidrar till att 

besökaren får en glad och positiv upplevelse under sitt besök. Medborgarkontoret upplevs 

som ett lyft för huset, med en inbjudande design som välkomnar medborgaren. Då 

medborgarkontoret ska utgöra vägen in till Tingsryds kommun, är det viktigt med en 

inbjudande och öppen entre där man som besökare känner sig välkommen. 

Hemsida 
En person uttryckte det som att medborgarkontoret började bra, men att dess utveckling har 

tappat tempo och stannat upp. Redan idag, och än mer i framtiden, kommer människor att 

vilja hantera sina kommunala ärenden hemifrån via webben och i den utvecklingen måste 

medborgarkontoret hänga med. Ett medborgarkontor fokuserat på telefonsamtal och 

personliga besök är egentligen en förlegad tanke. För att verkligen vara ett medborgarkontor 

måste kommunen möta medborgarna på de platser där medborgaren agerar och då är webben 

ett måste. Medborgarna kan i hög grad redan nu hantera ärenden gällande barn och utbildning 

hemifrån via webben, såsom exempelvis att ansöka om barnomsorg. På liknande sätt borde 

man även kunna ha möjlighet att ansöka om bygglov med mera direkt via nätet och sedan 

skicka in digitalt. Dessutom borde information om medborgarkontoret vara det första man 

som besökare möter på kommunens hemsida. I dagsläget finns knappt någon information om 

medborgarkontoret på hemsidan överhuvudtaget. Om medborgarkontoret ska vara 

medborgarnas väg in till kommunen är hemsidan en central plats. 

Dialoger och samverkan 
Från flera håll i förvaltningarna uttrycks en önskan om en tydligare uppdragsbeskrivning av 

medborgarkontoret innehållande vilka uppgifter som åläggs medborgarkontoret. Genom en 

sådan överenskommelse mellan medborgarkontoret och förvaltningarna skulle det bli 

tydligare vad som ligger på medborgarkontorets bord och vad som förväntas av dem. 

Konkreta enkla åtgärder som skulle underlätta för både medborgarkontoret och 

förvaltningarna är att medborgarkontoret tar reda på mer information från medborgarna, när 

de exempelvis tar ett meddelande om att kontakta medborgaren. Med mer information om vad 

ärendet gällde får handläggaren möjlighet att förbereda sig och skapa en bild av vad 

medborgaren vill innan uppringning, exempelvis genom att öppna rätt program på datorn, 

söka info1mation i papper och arkiv och likande, som kan behövas under samtalets gång. 

Detta skulle kunna förbättras genom att medborgarkontoret i större utsträckning använder 

någon slags frågechecklista med relevanta frågor att ställa. 

Från förvaltningarnas sida skulle man kunna bistå medborgarkontoret med effektivare 

informationsmaterial som är enklare och tydligare att förstå. Exempelvis är många blanketter 

idag otydliga, vilket gör att medborgarkontoret kan ha svårigheter att hjälpa medborgare som 

vill ha information om hur man korrekt fyller i blanketten. Även övrigt informationsmaterial 

såsom ytterligare och tydligare lathundar skulle kunna framställas för att personalen i 

medborgarkontoret snabbt och enkelt ska kunna söka sig fram till relevant information. Även 

bättre uppdatering av vem som ansvarar för vad i kommunens verksamheter behövs. 
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En arbetsplats 
Det är viktigt att medborgarkontoret uppvisar ett positivt och enhetligt intryck. Många anser 

också att det nuvarande arbetssättet inte är att föredra, och ser hellre att personalen i 

medborgarkontoret har endast en arbetsplats. På så sätt skulle personalen få bättre 

förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter, och kunna ägna mer tid åt utbildning och 

utveckling av verksamheten. Eftersom en 30 procentig tjänst försvunnit från förvaltningarna 

utan att funktionens arbetsuppgifter minskat, har det även blivit en högre arbetsbelastning på 

förvaltningarna. Effekten av detta medför försämringar för medborgarna, då mindre 

tillgänglig personal på förvaltningen innebär förskjutning av arbetsuppgifter och i slutändan 

längre handläggningstider för medborgarnas ärenden. Det är inte heller en rimlig 

arbetssituation för personalen att slitas mellan olika ställen, när arbetet i medborgarkontoret 

kräver mycket kunskap om det mesta och ständig vidareutbildning inom dessa områden. 

Mål 
Medborgarkontoret är en bra ide men har idag ett mycket svårt uppdrag. Förvaltningarna 

upplever ofta frustration över att medborgarkontoret inte levererar. Medborgarkontoret 

behöver mer resurser i form av kontinuerligt arbete med utbildningar och 

kompetensutveckling. Om viljan och engagemanget finns så kan medborgarkontorets 

utveckling bana väg för en positiv framtid, men då krävs engagemang från hela kommunen. 

Ett alternativ som framfördes är att göra en ännu större och tydligare skyltning om 

medborgarkontoret vid entreerna på Torggatan 10, då den nuvarande upplevs som för liten. I 

kombination med detta skulle de nuvarande skyltarna utomhus om vilka avdelningar som 

finns i huset kunna tas bort. Skyltarna vid Torggatan 10 bör endast visa att byggnaden tillhör 

Tingsryds kommun. På så sätt blir det tydligare för medborgarna att medborgarkontoret är 

vägen in till kommunen. 

Medborgarkontoret bör också i högre grad ha ambitionen att vara mindre av en växelfunktion, 

och mer en funktion där medborgaren få svar direkt. En respondent uppskattar att i dagsläget 

får en större del av samtalen till medborgarkontoret svar direkt jämfört med kommunens 

tidigare växel där de flesta av samtalen skickades vidare. I framtiden bör medborgarkontoret 

satsa på att kunna ge svar direkt på 80 procent av samtalen och endast skicka vidare 20 

procent. 

Dessutom bör en tydlig vision om vad som vill uppnås med arbetet i medborgarkontoret tas 

fram, att ha som mål att sträva efter. En tydlig agenda över vad medborgarkontoret är och för 

vilka de är till för bör formuleras, innehållande konkreta mål upprättas för hur visionen ska 

uppnås, och där arbetet sedan bör styras av ambitionen att uppfylla dessa mål. 

Medborgarkontoret bör ha en tydlig strävan att alltid bli bättre. 

Förvaltningarna upplever medborgarkontoret som spretigt gällande dess engagemang och 

kompetens, vilket inte ger ett enhetligt intryck till kommunens medborgare. Ett enhetligt och 

positivt intryck av medborgarkontoret och kommunen är viktigt i kontakten med 
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medborgarna. Förvaltningarna är positiva till fenomenet medborgarkontor och ser dess 

potential, men upplever att man måste bestämma sig för om man vill satsa på det och 

vidareutveckla verksamheten. Om vilja och engagemang finns har medborgarkontoret en 

positiv framtid. 

Intervjuer med personal som arbetar i medborgarkontoret 
Nedan följer en sammanfattning av intervjuer med medborgarkontorets personal. Personalen 

har en stor vilja att ge medborgarna god service och att lära sig mer. I dagens läge skulle det 

dock behövas bättre förutsättningar för att detta ska kunna uppnås. Det har varit mycket att 

lära sig på kort tid, och tillräcklig tid har inte funnits för ytterligare nödvändiga utbildningar. 

Det har heller inte funnits en så tät kontakt med förvaltningarna som önskats. Någon tycker att 

det är en utmaning att ha skilda arbetsuppgifter och att det kan vara svårt att släppa 

medborgarkontoret, medan en annan tycker att det är tjusningen med att arbeta i 

medborgarkontoret. 

Medborgarkontoret startade upp snabbt och sedan har verksamheten inte mäktat med att hålla 

samma tempo. Idag har förvaltningarna högre förväntningar på medborgarkontoret än vad de 

mäktar med och tror att de kan mer än de faktiskt kan. En tätare kontakt med förvaltningarna 

önskas. En plan för varje år bör utformas med datum för träffar och utbildningar så det 

verkligen blir av. Regelbundna kontakter stärker samverkan mellan förvaltningar och 

medborgarkontor och är nödvändigt för framgångsrik utveckling. Personalen önskar 

ytterligare utbildning inom sådant som många medborgare efterfrågar, exempelvis bygglov då 

de upplever det som frustrerande att inte kunna ge tillräckliga svar. 

Medborgarkontoret önskar också träffa samtliga delar av förvaltningarna inklusive chefer 

oftare, så att alla blir inkluderade i medborgarkontorets verksamhet. Även ett serviceavtal 

innehållande medborgarkontorets ansvarsområden och vad som förväntas av dem bör 

utformas. Detta skulle göra verksamheten tydligare då det finns något att luta sig tillbaka mot 

vid eventuella oklarheter om ansvarsfördelning. 

Med ovan nämnda förutsättningar skulle medborgarkontoret kunna hantera mer uppgifter och 

avsluta fler ärenden direkt. Personalen upplever att de i tanken har skiftat från växel till 

medborgarkontor och att medborgarna blir nöjda med medborgarkontorets service. Idag finns 

osäkerheter i medborgarkontorets närmaste framtid gällande dess bemanning. Personalen 

hoppas och menar att det behövs samma resurser som tidigare. Under hösten har ändå några 

utbildningar och samtal med förvaltningar genomförts. Förhoppningsvis kan vi tillsammans 

arbeta för en lösning så att medborgarkontoret kan hantera fler ärenden direkt i framtiden, 

vilket ger ökad medborgarservice och är så ett medborgarkontor ska fungera. 
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4. Omvärldsanalys 
Andra kommuners erfarenheter av medborgarkontor har studerats med syftet att kunna dra 

lärdom av andra fall. Av Sveriges kommuner har cirka en tredjedel av dem någon form av 

kommunal kundtjänst. Denna siffra bygger på en snabb undersökning av 

kontaktinformationen på samtliga svenska kommuners hemsidor. På Tingsryds kommuns 

hemsida finns dock ingen information om medborgarkontoret, vilket gör att så skulle kunna 

vara fallet även i andra kommuner och då skulle innebära ett missvisande resultat. 

Genom att också rikta blicken bort från Tingsryd och se andra kommuners erfarenheter av 

kommunal kundtjänst, kan vi sätta Tingsryds medborgarkontor i ett större sammanhang. Det 

är dock svårt att jämföra resultat kommuner emellan då ingen kommun är den andra lik. Inte 

bara skiljer sig namnet åt och kallas medborgarkontor, kontaktcenter, kundtjänst eller 

liknande; skillnader finns även i organisation och kompetens. Variation i förutsättning och 

utfall gör det svårt att jämföra rakt av; det kan dock vara nyttigt att reflektera över andra 

kommuners erfarenheter, då införandet av kommunal kundtjänst verkar vara förenat med 

samma "problem" och frågeställningar. 

Nedan följer en reflektion av ett antal kommuner och dess erfarenheter av inrättande av 

kommunal kundtjänst för medborgarna. Urvalet baseras i första hand på ett slumpmässigt 

urval där frågan om erfarenheter ställdes, och där helt enkelt de kommuner som återkopplat 

med utvärdering och synpunkter på verksamheten har inkluderats. Utvärderingarna är av olika 

slag och kvalitet, vilket också gör jämförelser problematiskt. I vissa fall har telefonintervjuer 

med representanter för kommunernas kundtjänster genomförts. Information från kommunerna 

Haparanda, Karlstad, Härryda, Nybro, Järfälla samt Kalmar har studerats och reflektion har 

skett över dess erfarenheter och eventuella lärdomar. För enkelhetens skull benämns de olika 

typerna av kommunal kundtjänst för "medborgarkontor" i avsnittets resterande del. 

Lärdomar 
Överlag är de undersökta kommunerna positiva till utvecklingen av medborgarkontor, om än i 

skiftande grad. Tillgängligheten till kommunen upplevs ha ökat, och så även 

medborgarservicen då det är möjligt för medborgarna att i större utsträckning få svar på sina 

frågor direkt. Samtliga kommuner upplever att införandet av ett medborgarkontor har 

inneburit en minskning av telefonsamtal till de enskilda handläggarna på förvaltningarna, 

vilket förefaller positivt. 

Av de cirka 100 kommuner med medborgarkontor är i de flesta fall kommunens växel 

inkluderad, men cirka en fjärdedel har separerat dessa verksamheter och medborgarkontoret 

har således ett eget telefonnummer separat från kommunens växelnummer. Utifrån de flesta 

av dessa kommuners hemsidor är det svårt att utläsa vilka frågor man som medborgare kan 

vända sig till medborgarkontoret respektive växeln med, vilket säkerligen kan innebära 

förvirring hos medborgarna om var deras samtal har hamnat. I Tingsryd finns inte detta 

problem. 
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En del kommuner har helt tagit bort förvaltningsspecifika telefonnummer på hemsidan, vilket 

gör att medborgaren måste vända sig direkt till medborgarkontoret. Samtidigt som 

kommunens önskan om att medborgarkontoret ska fungera som en väg in till kommunen ska 

underlätta för medborgaren, kan det också upplevas som frustrerande för medborgarna att inte 

direkt kunna vända sig till specifik handläggare eller avdelning. Har man inte redan 

kännedom om direktnummer, går det inte att utläsa från hemsidan och man är alltså tvungen 

att vända sig till medborgarkontoret. Så är inte fallet i Tingsryd där specifika telefonnummer 

fortfarande står att hitta på hemsidan, vilket får betraktas som positivt för de medborgare som 

önskar så. 

Man kan också framhålla medborgarkontor som en möjlighet att understödja 

verksamhetsutveckling i kommunen. Ett gemensamt medborgarkontor får konsekvensen att 

information av många olika slag samlas in och systematiseras, vilket kan användas till 

vidareutveckling av kommunens verksamheter. Exempelvis skulle statistik över inkomna 

samtal och synpunkter från kommunens medborgare kunna utnyttjas som upplysning kring 

hur medborgarna ser på kommunens tjänster och information om detsamma. 

Flertalet kommuner upplever det problematiskt att det finns mycket lite tid till att lära, 

reflektera över och vidareutveckla medborgarkontorets verksamhet. Det finns således ett stort 

behov av att frigöra och använda tid till ett gemensamt utvecklingsarbete, men då 

verksamheten är schemastyrd och bemanningskänslig är det svårt att genomföra möten och 

uppföljningar. 

Flera kommuner påpekar vikten med att föra en dialog med förvaltningarna om vilka frågor 

som ska besvaras av medborgarkontoret och vilken övrig service som ska ges. Tydliga avtal 

med överenskommelser om vad förvaltningarna kan förvänta sig av från medborgarkontoret 

och tvärtom, är centralt för en god samverkan. Det upplevs som en svaghet när det inte finns 

en tillräckligt tydlig verksamhetsplan med arbetsuppdelning. En kommun upplever att 

uppgifter flyttades över till medborgarkontoret utan någon egentlig reflektion, istället för 

tydliga processkartläggningar med konsekvensanalyser. Det är således att föredra att utifrån 

ett ursprungligt avtal sedan efter hand bygga på medborgarkontoret med uppgifter om man 

kan se tydligt att det ändamålsenligt och till nytta ur medborgarservicesynpunkt. 

I en del andra kommuner ser sammansättningen av medborgarkontorets personal ut på 

liknande sätt som i Tingsryd, med personal som har två arbetsplatser. I dessa fall förs även 

diskussionen huruvida personalen bör ha medborgarkontoret som sin fasta stadigvarande 

arbetsplats, eller fortsätta med skilda arbetsuppgifter. 

Flera kommuner upplever även att samarbetsformerna mellan förvaltningar och 

medborgarkontor i hög grad tycks vara personberoende. Utan en konkret överenskommelse 

om kontaktvägar är risken att det blir olikheter i tolkning kring hur samspelet mellan 

medborgarkontoret och förvaltningar ska se ut. Ibland finns en utvecklad modell för 

interaktion samtidigt som kontakterna i andra sammanhang är mer sporadiska. Ett avtal med 

tydligt definierade kontaktvägar skulle avhjälpa detta problem. 
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Avslutningsvis är det av värde att uppmärksamma Kalmar kommuns positiva erfarenhet av 

sitt kontaktcenter, som de själva förklarar med vikten av att etablera den nya verksamhet som 

skapas både från kommunens ledning och vidare i ut organisationen. Kalmars positiva respons 

både internt och externt upplevdes som en framgång som till största del har grundats i att 

kontaktcenter redan från början lanserats som ett gemensamt projekt för hela kommunen. 

Kommunens ledning har uttryckt ett stort stöd för projektet som sedan spridits och befästs i 

hela kommunen. Detta, menar kontaktcenter, har lett till att verksamheten också ses som en 

gemensam kommunal angelägenhet och något som samtliga förvaltningar anser gynna deras 

specifika verksamhet. Det positiva tänkandet med ett kontaktcenter som engagerar hela 

kommunen och verkar legitimerande för verksamheten, kan jämföras med Tingsryds 

medborgarkontor där stödet varit skiftande och där en förvaltning inte upplevt någon nytta 

och därför inte velat delta. 
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5. Handlingsplan 

IV/ed borgar
kontor 

Förvaltningar 

Att fortsatt arbeta med att utveckla medborgarkontoret är att fortsätta arbeta med att förbättra 

tillgängligheten och servicen för kommunens medborgare och andra intressenter. Detta är en 

process som kräver en djup samverkan mellan medborgarkontoret och samtliga förvaltningar. 

Viktigt att ha i åtanke är att införandet av ett medborgarkontor innebär ett införande av nya 

arbetsprocesser och härmed också ett förändrat arbetssätt. Detta är ett arbete som måste få ta 

tid att utvecklas i samråd mellan medborgarkontoret och förvaltningarna. Medborgarkontoret 

är endast en del av denna kedja. För att ta nästa steg i utvecklingen av kommunens 

gemensamma medborgarkontor behöver nu vissa områden ytterligare belysas. 
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Aktiviteter 

1. Arbetsgruppens sammansättning och kombination av två arbetsplatser 

För att ytterligare öka servicen, svarstiden samt kontinuiteten i arbetet bör personalen 

ha sin stadigvarande arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret. De har på så vis 

möjlighet att under större del av dagen kunna vara behjälpliga med frågor som 

kommer till medborgarkontoret. Det finns också ett behov av att personalen i 

medborgarkontoret är tillgängliga för arbetsuppgifter som att skapa rutiner, delta i 

kundmöten med förvaltningarna, skapa talmanus, uppdatera kontakter, göra 

beställningar etcetera vilket vanligtvis inte går att kombinera med bemanningen av 

medborgarkontoret. I dagsläget blir det ofta en fördröjning av dessa arbetsuppgifter. 

En ytterligare aspekt är att det är enklare för personalen att enbart ha en chef samt att 

upplevelsen är att personalen som i dagsläget har två arbetsplatser ofta har en stressig 

situation och "slits" mellan sina uppgifter. 

I nuläget är resursfördelningen enligt nedan: 

50 procent socialförvaltningen 

50 procent samhällsbyggnadsförvaltningen 

50 procent KLF (fd. KoF) 

30 procent KLF (integration) 

40 procent KLF ( ekonomi) 

30 procent KLF (information) 

30 procent KLF (information) 

Rekommendationen är att ovanstående förändras och att personalen har sin 

arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret och att någon alternativt några av 

personalen procentuellt utökar sin arbetstid i medborgarkontoret. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bemannar i dagsläget inte medborgarkontoret. 

Många kontaktar dock medborgarkontoret och vill komma i kontakt med någon inom 

förvaltningen. Medborgarkontoret hjälper i nuläget till med att koppla samtal vidare, 

svara på enklare frågor som var specifik information kan hittas via hemsidan samt 

ibland också ta emot sjukanmälningar. Medborgarkontoret bör även svara för denna 

förvaltnings ärenden för att ytterligare förbättra servicenivån och tillgängligheten. 

Medborgaren ska inte behöva fundera på vart de ska vända sig. Rekommendationen är 

att medborgarkontoret även svarar för ärenden som rör barn- och 

utbildningsförvaltningen. En resursfördelning bör tas fram som även inkluderar barn

och utbildningsförvaltningen. 

Ansvarig: KLG tillsammans med informationschef. 
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2. Öppettider 
Medborgarkontorets utökade öppettider under måndagkvällarna har inte nämnvärt 

efterfrågats. Antal besök och samtal har i snitt varit 0,67 respektive 2,3 under nio 

måndagskvällar i mars-maj. Förslagsvis ändras öppettiderna till klockan 7.45 - 17.00 

måndag - fredag. Detta då vi menar att det finns ett större behov att dagligen ha ett 

något längre öppethållande. 

Ansvarig: Ärende upp till ksau, informationschef. 

3. Konkretiserad och fördjupad samverkan 
Förutsättningen för att medborgarkontoret överhuvudtaget ska kunna existera är ett tätt 

och väl fungerande samarbete med förvaltningarna. Ett synsätt som erkänner 

medborgarkontoret som hela kommunens angelägenhet bör spridas ut i organisationen. 

För att ytterligare fördjupa och konkretisera samverkan mellan förvaltningarna och 

medborgarkontoret bör överenskommelser mellan förvaltningarna och 

medborgarkontoret tecknas. Dessa överenskommelser föreslås innehålla information 

om kontaktvägar, vilka ärenden som ska hanteras av medborgarkontoret, vilket ansvar 

förvaltningen har samt när och hur träffar genomförs med mera. 

Då det är oklart för förvaltningarna vad medborgarkontoret faktiskt gör för dem och 

vilka förvaltningsspecifika samtal som inkommer är det också av vikt att föra statistik 

som kommuniceras med förvaltningarna för att skapa en tydlighet kring vad 

medborgarkontoret underlättar för förvaltningarna med. Internt i medborgarkontoret 

skulle dessa överenskommelser med tydligt definierade mål även vara till hjälp för att 

visualisera och ge vägledning i medborgarkontorets dagliga verksamhet, och innehålla 

exempelvis målsättning med svarstid och antal ärenden som avslutas vid första 

kontakt. Dessa mål skulle även underlätta kommande utvärderingar och 

förbättringsarbete av medborgarkontoret. 

Ansvarig: Informationschef 

4. Talmanus 
Så kallade talmanus bör tas fram inom flera områden. Talmanus är till hjälp för att 

hålla en hög och jämn kvalitet oberoende av vem som svarar. Samtlig personal 

kommer på så vis att svara på liknande sätt samt följa upp med relevanta följdfrågor 

och härmed också kunna ge en god service direkt i medborgarkontoret. Talmanusen 

borgar också för att informationen är mer komplett vid fall där ärendet måste skickas 

vidare. Detta är något som efterfrågats av förvaltningarna, och som medborgarkontoret 

tidigare försökt initiera men inte fått tillräcklig respons. 

Ansvarig: Förvaltningschefer ansvarar för att talmanus tas fram inom sina respektive 

verksamheter för de frågeställningar som hanteras av medborgarkontoret. 
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5. Lägga in frånvaro 
Det finns även exempel på mycket enkla åtgärder som skulle innebära snabba 

förbättringsmöjligheter. Medborgarna upplevde att de stundtals blev kopplade runt till 

olika handläggare och att det var svårt att komma fram. Det är alltså av största vikt att 

korrekt ställa sin telefon vid frånvaro, så att inte samtal kopplas till någon som inte 

kommer att svara. Intervjuer av medborgare visade att många upplevde det rörigt att 

bli kopplade runt till olika personer som inte svarar. Att lägga in frånvaro hjälper 

medborgarkontoret att kunna bemöta besök och samtal med ett svar om var den sökta 

personen är och när den kommer tillbaka. Det är hela organisationens ansvar att ge 

god service, och detta är en enkel åtgärd som höjer medborgarservicen. 

Ansvarig: Information via intranät ansvarar informationsavdelningen för. CCG:s 

medlemmar ansvarar för att sprida och driva frågan inom sina respektive 

verksamheter. 

6. Arbeta mot uppsatta mål 
För att kunna utveckla en verksamhet är det av vikt att kunna arbeta mot uppsatta mål 

som är mätbara och tidsbestämda. Relevanta mål för medborgarkontoret är 

tillgänglighet, det vill säga hur snabbt svarar funktionen på samtal samt 

lösningsgraden, det vill säga hur många samtal som löses direkt i medborgarkontoret 

och hur många skickas vidare till verksamheterna. Samverkan mellan 

medborgarkontoret och verksamheterna bör ske för att gemensamt kunna förbättra 

lösningsgraden. Tillgänglighet och lösningsgrad bör årligen mätas vid en specifik 

tidpunkt. En identifiering av rimliga mål som årligen ska mätas bör göras. 

För att arbeta med utveckling och förbättring av servicenivån bör så kallad 

medlyssning regelbundet vara en del i detta arbete. Genomgång i grupp samt även 

individuella uppföljningar. 

Ansvarig: Informationschef 

7. Marknadsföring 
Mycket marknadsföring har redan skett av medborgarkontoret via olika kanaler som 

hemsida, facebook, intranät, via utskick till hushåll samt via artiklar i både 

Smålandsposten samt i Allehanda. Men då vi ser att det fortfarande finns en stor grupp 

som inte har kännedom om medborgarkontoret bör en plan för utökad marknadsföring 

av medborgarkontoret tas fram. 

Ansvarig: Informationschef 
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8. Översyn av blanketter, informationsmaterial och 

För att ge medborgarkontorets personal bra förutsättningar att kunna ge medborgarna 

en snabb och korrekt service bör en genomgång av verksamheternas 

informationsmaterial och blanketter ses över. 

Ansvarig: Verksamheterna 

Summering 
Ett medborgarkontor handlar om "en väg in" till kommunen och är förvaltningarnas förlängda 

arm som ska verka för att underlätta för medborgarna. I så många fall som möjligt ska 

medborgarna få den hjälp de behöver redan under den första kontakten med kommunen. Att 

ständigt arbeta för att utveckla och förbättra kommunens service och tillgänglighet är ett 

gemensamt ansvar och medborgarkontoret är en viktig "kugge" i detta arbete. Detta för att 

kunna leva upp till medborgarkontorets syfte att skapa en bättre service och tillgänglighet för 

Tingsryds kommuns medborgare. Medborgarservice via ett medborgarkontor kommer aldrig 

att bli bättre än den samverkan som sker mellan förvaltningarna och medborgarkontoret. Detta 

är ett gemensamt ansvar. 

Mycket har genomförts, personalen har utbildats och samverkan med förvaltningarna 

utvecklas ständigt och likaså har inkommande ärenden till medborgarkontoret strukturerats 

med hjälp av ett ärendehanteringssystem. Utbildningsinsatser kommer årligen att genomföras 

för att borga för en hög kvalitet i medborgarkontorets arbete. 

Medborgarkontoret startades upp under förutsättning att det skulle vara inom befintlig ram 

och som ett led av detta beslutades det att resurser skulle tillföras från de olika 

förvaltningarna, dock inte från barn- och utbildningsförvaltningen. För att få till en så 

täckande service som möjligt till medborgarna och att medborgarkontoret kan svara även för 

frågor gällande barn- och utbildningsförvaltningen bör resurser tillföras även härifrån. 

Att medborgarkontoret byggdes upp inom befintlig ram medförde i sin tur att flera av 

personerna som arbetar i medborgarkontoret nu har kombinerade tjänster vilket inte är 

optimalt vare sig för den enskilda medarbetaren eller för att få till en effektiv och 

ändamålsenlig verksamhet. Förslaget är att detta förändras och att personalen har sin 

arbetsplats i anslutning till medborgarkontoret och att och att någon alternativt några av 

personalen procentuellt utökar sin arbetstid i medborgarkontoret. 

Det är fortfarande många av kommunens medborgare som inte har kännedom om 

medborgarkontoret. Det är dock rimligt att anta att medborgarna är mindre intresserade av hur 

kommunen organiserar sin telefonservice, än av att få ett trevligt bemötande och svar på sina 

frågor. Överlag är medborgarna nöjda med medborgarkontorets tillgänglighet, där de flesta 

samtal besvaras inom en halv minut. Flera upplever det dock desto svårare att få hjälp och att 

komma fram till rätt person. 
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Medborgarkontoret startade upp snabbt och intensivt, och har sedan inte klarat att hålla 

samma tempo, vilket lett till att förvaltningarna har högre förväntningar på medborgarkontoret 

än vad de kan leverera. Upplevelsen är ändå att det finns goda intentioner både från 

medborgarkontorets och från förvaltningarnas sida att samverka. Detta arbete går dock inte av 

sig själv och här är det oerhört viktigt att verka för en struktur som underlättar. Denna struktur 

för det gemensamma arbetet mellan medborgarkontorets och förvaltningarna bör tas fram i 

samråd och ska definiera samverkan i syfte att arbeta för en höjd servicenivå gentemot våra 

invånare. Det är också av betydelse att rollerna och ansvarsbilden för medborgarkontors- och 

för förvaltningspersonalen tydliggörs. Tid och energi bör läggas på detta arbete. Att få till en 

djupare samverkan mellan medborgarkontoret och förvaltningarna är en av de större 

utmaningarna då en god samverkan är essentiell för att kunna hantera komplexiteten som det 

innebär att arbeta fram funktionella, effektiva hållbara processer för att kunna leverera den 

service som kommuninvånarna efterfrågar. 

Det är viktigt att få fram en medvetenhet kring att medborgarservice via ett medborgarkontor 

är ett nytt arbetssätt kommer ta tid och kräva upprepade repetitioner innan det kommer vara 

en integrerad del av arbetsprocessen. Då medborgarkontoret är en ny verksamhet krävs det att 

kunskapen hos personalen i medborgarkontoret successivt byggs upp och att det finns en 

tydlig förväntan både på dem och på förvaltningarna hur de själva ska kunna bidra i detta 

arbete. 

Att kontinuerlig utbildning är viktigt för att utvecklingen hela tiden ska röra sig framåt och 

inte tappa i tempo Det är nödvändigt att se på medborgarkontoret som en process i ständig 

utveckling i samverkan med förvaltningar. Det är av yttersta vikt att det finns tillräckligt med 

resurser för att avsätta nödvändig tid för vidareutveckling. 
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Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 
Dnr 2017/195 004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Sydarkiveras Gallringsplan för handlingar av liten 

och kortvarig betydelse som sin egen. 

Sammanfattning 

Den vardagliga kommunikationen lämnar allt fler spår i form av inlägg, 

meddelanden och loggar. När kommunikationen sker i arbetet på 

kommunen blir spåren som oftast allmän information. En stor del av 

kommunikationen har liten och kortvarig betydelse för verksamheten och 

behöver därför inte sparas längre än nödvändigt. 

Då allmänheten har rätt till insyn i kommunens verksamhet behövs tydliga 

regler för att allmänheten ska veta vilken information som raderas, dvs. 

gallras eller förstörs. Om beslut om gallring saknas ska allmän information 

sparas för all framtid. 

Beskrivning av ärendet 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en 

förutsättning för att komma igång med den digitala sophanteringen. Med en 

sådan är det möjligt att slänga aktuellt skräp som kommer in till 

myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika loggfiler. Gallringsplanen 

är en del i arbetet med rättssäker informationshantering och är utöver detta 

viktig för en väl fungerande teknik. 

Sydarkivera har tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar av 

liten eller kortvarig betydelse samt spår som uppkommer i samband med 

dator- och internetanvändning. Gallringsplanen är efter beslut ett styrande 

dokument som talar om vad som behöver sparas och inte. 

Besluts underlag 

l. Gallringsplanför handlingar av liten och kortvarig betydelse, 

antagen av Sydarkiveras förbundsstyrelse 2016-03-04 Dnr. 

SARK.2016.11. 
2. Skrivelse från kanslichefen, 2017-09-04 
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Antagen av förbundsstyrelsen 2016-03-04 
Dnr: SARK.2016.11 

SYDARKIVERA. 

GALLRINGSPLAN FÖR HANDLINGAR AV LITEN 
OCH KORTVARIG BETYDELSE 

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och loggar. När 

kommunikationen sker i arbetet hos en kommun eller ett regionförbund blir spåren allt som oftast allmän 

information. 

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten 

som bedrivs . Därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för 

att allmänheten ska veta vilken information som raderas (gallras/förstöras) , eftersom allmänheten har rätt 

till insyn i kommunernas verksamhet. 

En gallringsplan för information som har liten och kortvarig betydelse är en förutsättning för att komma 

igång med den digitala sophanteringen. Då är det möjligt att börja slänga allt skräp som kommer in till 

myndigheterna, skickas ut eller registreras i olika loggfiler. 

Nyttan 
En gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse är en del i arbetet med rättssäker 
informationshantering. Planen hjälper anställda att veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid . Den 
redovisar också för allmänheten vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut. 

Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir helt enkelt svårare att hitta 

handlingar av vikt om en stor mängd handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten. 

Att ta bort filer som inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Särskilt idag när det 

är lätt att ta stora, högupplösta, digitala foton och snabbt ladda upp på en server. Både lagring och 

säkerhetskopiering är resurskrävande. 

Bra gallringsbeslut är till nytta både för användare och för IT-avdelningar. 

Besluta om gallring 
Om det inte finns beslut om gallring ska allmän information bevaras för framtiden . För att kunna radera 

allmän information krävs formella beslut om gallring. Det står i arkivreglementet hur gallringsbeslut fattas i 
kommunen eller regionförbundet. 

Sydarkivera har tagit fram en mall för en gallringsplan för handlingar med liten och kortvarig betydelse 

samt spår som uppkommer i samband med dator- och internetanvändning. Gallringsplanen är efter beslut 

ett styrande dokument som talar om vad som behöver sparas och inte. Gallringsplanen skapar en 

enhetlig hantering av allmänna handlingar som har liten och kortvarig betydelse och som förekommer i 
stor mängd inom samtliga verksamheter. 
Andra allmänna handlingar kan gallras förutsatt att det finns beslut i de dokumenthanteringsplaner som 

respektive myndighet beslutat om i enlighet med arkivreglementet. 

Utföra gallring 
Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. 

Gallringsplanen gäller både för handlingar som förvaras digitalt och i pappersform. Handlingar som 

inkommit elektroniskt ska förvaras elektroniskt fram till gallring . 

SYDARKIVERA.SE I 0470-34 96 30 I Båtsmanstorget 2 I 352 30 Växjö, Sverige 
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SYDARKIVERA. 

Många av de verktyg vi använder för kommunikation och information gör det möjligt att ställa in 

automatisk gallring av till exempel loggar och temporära filer. Det är viktigt att inställningar i epostsystem, 

brandväggar med mera stämmer överens med beslut om gallring. 

Exakt hur gallringen ska utföras beskrivs inte i detta dokument utan kommer i nästa steg. 

Rensa 
Information som inte är allmän handling kan slängas eller tas bort utan att det finns beslut. 

Det gäller till exempel: 

• Utkast till dokument som inte har skickats utanför arbetsgruppen. 

• Egna stödanteckningar som inte delas med arbetsgruppen eller skickas till externa mottagare. 

• Versioner av bilder eller filmer (råkopior) som inte har redigerats klart . 

Notera särskilt att det inte gäller register, förteckningar eller andra listor där information tillförs 

fortlöpande. Det vill säga när registret har färdigställts för att börja registrera uppgifter fortlöpande. 

När det gäller privata dokument och bilder så är det inte allmän handling , men dessa dokument ska 

naturligtvis inte förvaras på lagringsytor avsedda för myndighetens arkiv och arbetsmaterial. 

Förklaringar till gallringsplanen 

Liten och kortvarig betydelse 

I kommunernas verksamheter hanteras stora mängder information som är allmän handling men som har 

en liten och kortvarig betydelse för verksamheten. 

Gallring av dessa handlingar får bara ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts 

och att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 

Udda filformat 
Mottagaren ska om möjligt upplysas om detta och uppmanas att skicka dokument i ett standardformat 

(ISO-standarden PDF till exempel). Myndigheten behöver endast ha tillgång till programvaror som 

används i verksamheten och standardprogram. Det bör finnas dokumentation över format man stöder i 

sin tekniska plattform och de programvaror som man har licens för att använda. 

Konvertering och migrering 
Handlingar kan ha tillfällig betydelse eftersom de har överförts till en ny databärare (till exempel från CD

skiva till hårddisk) eller konverterats till ett nytt format (till exempel genom att spara en MS Word-fil till 

RTF-format). De ursprungliga handlingarna kan då gallras om det bara innebär ringa förlust av: 

• Betydelsebärande uppgifter/data. 

• Sammanställnings- och sökmöjligheter. 

• Möjligheter att fastställa autenticiteten, det vill säga att handlingen är äkta och kommer från den 
person eller organisation som den verkar göra. 

En annan förutsättning för att få gallra dessa handlingar är att de ursprungliga handlingarna inte längre 

har någon funktion. 
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Om handlingen är autentiserad med elektroniska signaturer eller liknande eller strukturerad på ett sådant 
sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade genom åtgärden: I det fallet bör handlingstypen 
finnas med i dokumenthanteringsplan för myndigheten och beslut om bevarandestrategi (migrering 
och/eller bevarande av ursprungligt filformat , så kallad bit-levet preseNation) . 

Nya medier 
Kommunerna använder olika webbtjänster (sociala medier) för att kommunicera med medborgare eller 
kollegor. Både e-delegationen och SKL har kommit ut med rekommendationer och riktlinjer. 
Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som uppkommer i samband med snabbmeddelanden 
(instant messaging) , webbmöten , nätverk och forum . Myndigheten är ansvarig för inlägg, kommentarer 
och meddelanden både på egna konton och om de uppkommer i dialog med andra. 

Den här gallringsplanen tar upp meddelanden och listor av tillfällig och ringa betydelse; till exempel 
stötande kommentarer, meddelanden som har förts till ett ärende, kontaktlistor och liknande. 

Notera särskilt att gallringsplanen endast tar upp handlingar av liten och kortvarig betydelse. Handlingar 
av vikt ska hanteras på samma sätt som annan inkommen post. Beslut om gallring och bevarande av 
handlingar som uppkommer när sociala medier används ska finns i myndigheternas 
dokumenthanteringsplaner. Det är inte vilken tjänst som används som är avgörande för bedömningen om 
bevarande och gallring, utan hur den används och informations innehållet 

Brev och meddelanden 
Förutom papperspost, e-post och fax så kan det finnas inkorgar på olika webbplatser och sociala medier 
där myndigheten har konton . Bestämmelserna om gallring av meddelanden och kopior gäller även för 
meddelanden i inkorg på olika webbplatser, statusuppdateringar, inlägg eller liknande av liten och 
kortvarig betydelse. 

Internet- och datoranvändning 
I planen har tagits med gallring av handlingar som uppstår i samband med internet- och datoranvändning. 
Internettrafik och datoranvändning skapar fortlöpande handlingar som registrerar händelser. 
Handlingarna har ofta en mycket kortvarig betydelse, men kräver gallringsbeslut eftersom de är allmänna 
handlingar enligt TF 2 kap i och med att information tillförs löpande. 

En anledning till att det behövs gemensamma och tydl iga regler för gallring är att loggarna ofta töms efter 
att de har uppnått en viss storlek (av prestandaskäl). Istället för att gallras efter en bestämd tid. Det gör 
att det är viktigt att veta vilka regler som ska gälla när systemen sätts upp, så att inte information gallras 
av misstag. När det gäller handlingar av tillfällig och ringa betydelse så gallras informationen vid 
inaktualitet, och då går det bra att använda den typen av inställningar. 

När det gäller loggar som används för att kontrollera att till exempel användarinstruktionen följs och 
utreda missbruk behövs tydliga gallringsfrister. Samma sak gäller för e-post och loggar över internettrafik 
som kan vara av intresse när det gäller allmänhetens rätt till insyn. 

Handlingar som registrerar Internet- och e-postanvändning ska inte bevaras för framtiden . Eftersom 
uppgifterna kan knytas till enskilda personer är det personuppgifter. Personuppgifter ska inte bevaras 
längre än nödvändigt. Det finns ett visst insynsintresse, men det har ganska kort aktualitet. 
Arbetsgivaren har ett intresse av att fastslagna policys efterlevs. Endast uppgifter som leder till utredning 
har mer varaktig betydelse för verksamheten. 

När det gäller information som både sparas lokalt på datorerna och centralt på servrarna så kan den 
information som lagras lokalt gallras vid inaktualitet. 
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SYDARKIVERA. 

Registrering av händelser (loggar) som hör till verksamhetssystemen omfattas inte av den gemensamma 

gallringsplanen. Det finns olika krav på loggning inom olika verksamheter, och gallringsbesluten ska 
fattas av ansvarig myndighet (systemägare) . 

Telefoner, surfplattor och bärbara datorer 

BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) 
Ute hos kommunerna börjar man prata om möjligheterna att låta anställda ta med sig egna telefoner och 

datorer att använda i arbetet. Det brukar kallas för bring your own device, eller i förkortning BYOD. 

Framförallt är det frågor om säkerhet och användarsupport som diskuteras. Kommunerna behöver ta 

fram riktlinjer för vad som gäller för anställda inom kommunerna, så att det blir tydligt vad som gäller. 

Det finns anledning att även fundera på konsekvenserna när det gäller även hantering av allmän 

information med hjälp av privata maskiner. Spår av vad den anställde gör i sitt arbete får anses vara 

allmän handling oavsett om det är myndighetens eller den enskildes maskiner som används. Svårigheten 

är att skilja ut vad som är vad och också att myndigheten inte har åtkomst till privata enheter. Juridiken 

kring vad som gäller för till exempel gallring av loggar är ännu inte utredd. Att skapa särskilda jobbkonton 

borde vara ett alternativ att överväga för att underlätta gallring av elektroniska spår och historik. 

Privat användande av kommunens telefoner och surfplattor 

I förekommande fall så tillåter kommunernas policy att telefoner och plattor även används privat. När det 

gäller enheter som kommunen äger kan IT-avdelningarna sätta begränsningar för vilka program (appar) 

som kan användas och inte. Den enskilda tjänstemannen som har ett ansvar för vilka applikationer som 

används. 

Appar 
Meddelanden och konversationer i olika kommunikationsapplikationer som är privata blir inte allmän 

handling bara för att det är kommunens enheter som används. Även elektroniska spår som uppkommer 

när applikationer används för privata ändamål, och inte för verksamheten, är enligt vår bedömning inte 

allmän handling. Det kan vara till exempel appar för att lyssna på musik eller hantera resor. 

Meddelanden och konversationer som berör till exempel pågående ärenden blir dock allmän handling på 

samma sätt som gäller för sms, post, e-post och sociala medier på webben. Om användaren tar bort ett 

konto eller rensar historik är vår bedömning att informationen i dessa fall får anses som gallrad. 

Elektroniska spår eller meddelanden som uppkommer när applikationer används som är knutna till 

verksamhetssystem eller som på annat sätt används i arbetet är också allmän handling. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Sydarkivera är en gemensam arkivorganisation för kommuner som bland annat 

hanterar gemensamma riktlinjer, mallar, tillsyn enligt arkivlagen samt råd och stöd. Maj-september 2015 

genomförde Sydarkivera ett antal workshopar för att ta fram ett utkast till gemensam mall för 

gallringsplan. Utgångspunkt för diskussionerna var en kommunövergripande gallringsplan som tagits fram 

av Växjö kommun. 

Deltagare med intresse för rättssäkerhet och insyn, säkerhet, informationsteknik samt registratur och 

arkiv bjöds in till workshoparna. Mallen har tagits fram i öppet forum , även deltagare från kommuner som 

inte är förbundsmedlemmar har varit välkomna att delta. 

SYDARKIVERA.SE I 0470-34 96 30 I Båtsmanstorget 2 I 352 30 Växjö, Sverige 

SIDAN 4 {19) 



75

SVDARKIVERA. 

Följande workshopar genomfördes: 

• 1 juni kl. 10-12 - Sociala medier, webbmöten och IM 

• 5 juni kl. 13-15 - Meddelanden, kopior, skanning och konvertering 

• 16 juni kl. 13-15 - E-post, skräppost, telefoni och AD 

• 28 augusti kl. 13-15 - Elektroniska spår vid dator- och internetanvändning 

• 4 september kl. 13-15 - Smarta telefoner, plattor och BYOD 

Gallringsplanen är framtagen med ledning av följande dokument: 

• Myndigheters användning av sociala medier, Riktlinjer från E-delegationen, version1 .0, 
2010-12-30 

• Sociala medier och handlingsoffentligheten, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010-04-28 

• Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade råd om gallring av handlingar av tillfällig och 
ringa betydelse. 

• Sveriges kommuner och landsting cirkulär 1999: 128 Cookiefiler, globalfiler, e-mail lista och e-post. 

• övervakning i arbetslivet - kontroll av de anställdas Internet- och e-postanvändning m.m. 
Datainspektionens rapport 2005:3. 

• Digital sopsortering - Att hantera skräppost i kommuner och landsting, Sveriges kommuner och 
landsting 2007. 

• Håkan Nordling, Schröders handlingar - när är en elektronisk handling gallrad? Examensarbete i 
Rättsinformatik, Juridiska institutionen Stockholms universitet, vårterminen 2015. 
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Vissa meddelanden och kopior (post, FAX, e-post och andra inkorgar) 

Jyp<iv- handling >; . ' ··-·· 'iti/'. "'-"·'-';:' •; 01z:c?J1?J · ;>,J_ , • KorriQ1e9tarer och exemp~I •. <'; i,::,,,,•••> . .. ' •• :P;Jt(',~j!J 
' 

Inkomna eller expedierade Vid inaktualitet Om en konversation behöver sparas Funktionsbrevlådor, gemensamma 

framställningar, förfrågningar och När svar har skickats. under längre tid bör registrering/ brevlådor eller inkorgar: 

meddelanden av tillfällig betydelse (Om det finns behov att ha kvar diarieföring övervägas. Gallras av administratör, registrator 

eller rutinmässig karaktär. handlingar ett kortare tag, för att Förfrågningar om kontaktuppgifter, eller annan ansvarig. 

kunna kontrollera att frågor skickats blanketter, mötestider, allmän Enskilda anställdas brevlådor eller 

vidare eller svar lämnats, kan 1-2 information och liknande. inkorgar: 

månader vara lämpligt. Det är upp till Var och en ansvarar för att gallra. 

varje myndighet att sätta en policy för 

detta). 

Handlingar som har inkommit för Vid inaktualitet Förutsatt att handlingarna inte har Funktionsbrevlådor, gemensamma 

kännedom. Efter genomläsning eller när föranlett någon åtgärd och att de även brevlådor eller inkorgar: 

informationen inte längre behövs. i övrigt har liten betydelse för Gallras av administratör, registrator 

verksamheten. eller annan ansvarig. 

Vissa cirkulär, inbjudningar, Enskilda anställdas brevlådor eller 

nyhetsbrev, PM, mötes-anteckningar inkorgar: 

och likande. Var och en ansvarar för att gallra. 

Kopior och dubbletter som inte har Vid inaktualitet Kopior på nämndprotokoll. Den som har skapat, distribuerat, 

någon funktion då det finns Exemplar av tryckta publicerat eller förvarar kopian. 

arkivexemplar hos myndigheten med När kopiorna och dubbletterna inte verksamhetsberättelser. 

samma innehåll. används längre. Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Handlingar som endast framställts för Vid inaktualitet Kopia av en skrivelse som skickats till Den som skickar kopian. 

överföring, utlämnande, eller spridning När kopian har skickats eller när man den som begärt kopian. 

av handlingar. har kontrollerat att den kommit fram. 
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Typ av hancllirig •.· •· 
Bifogade filer i e-postmeddelanden 

som inte kan öppnas. 

Felaktiga uppgifter i ADB

upptagningar av registerkaraktär, vilka 

tillkommit genom skrivfel, räknefel 

eller motsvarande förbiseendefel 

1 månad 

Efter rättning 

Kommentarer och exempel 

Mottagaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka 

dokument i ett standardformat (1S0-

standarden PDF till exempel). 

Den som tagit emot eller förvarar e

postmeddelandet eller lagringsmediet 

för den okända filen. 
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Konvertering och migrering 

Elektroniska handlingar som har 

överförts till annat format. Genom 

konvertering till format lämpligt för 

långtidslagring i ärende- och 

dokumenthanteringssystem eller 

genom överföring till annan 

databärare (till exempel utskrift på 

papper) 

Handlingar som har överförts till 

annan databärare inom samma 

medium 

Vid inaktualitet 

Efter överföring till 

verksamhetssystem. 

Vid inaktualitet 

Efter överföring till 

verksamhetssystem. 

I enlighet med rutiner för ärende- och 

dokumenthantering. 

E-postmeddelanden. 

Elektroniska handlingar som lämnas 

in på diskett eller CD. 

Inlägg eller meddelanden på sociala 

medier som innehåller sekretess- eller 

integritetskänsliga personuppgifter. 

Under förutsättning att de inte längre 

behövs för sitt ändamål 

Arkivexemplar av ljud och 

videoupptagningar och mikrofilm som 

har ersatts av nya exemplar. 

Arkivexemplar av elektroniska 

handlingar som kopierats till annan 

databärare. 

Den som konverterar eller skriver ut 

handlingen. 

Det kan också finnas automatiserade 

rutiner när handlingar förs över till 

verksamhetssystem eller ärende- och 

dokumenthanteringssystem. Hanteras 

av systemadministratör/ 

systemansvarig. 

Den som hanterar migreringen till nya 

databärare (vanligtvis arkivet) 
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Brev, paket och bud 

Handlingar som endast tillkommit för 2 år 

kontroll av postbefordran 

Loggar i frankeringsmaskiner Vid inaktualitet 

Den som hanterar den centrala posten eller 

behövs som bevis för att en försändelse har avdelningens post och som förvarar kvitton 

inkommit till eller utgått från myndigheten och kvittensböcker/motsvarande. 

lnlämningskvitton 

Kvittensböcker för avgående post eller 

listor/motsvarande 

Elektroniska register eller dokument med 

samma funktion. 

Efter kontroll Den som administrerar frankeringsmaskinen 

eller tar ut loggarna för kontroll. 
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E-post 

Loggar över anställdas avsända och 3 månader 

mottagna e-postmeddelanden (Enligt datainspektionens 

rekommendation. Har man 

uttryckliga behov av att förvara 

loggarna längre så kan man besluta 

om till exempel 6 månader.) 

Meddelanden i e-posten som säkert Omedelbart 

bedöms som skräppost/spam och 

meddelanden med virus 

Misstänkt skräppost/spam Vid inaktualitet Systemet som 

Förutsatt att e-postmeddelanden 

registrerats på annat sätt och inte 

behövs för kontroll av överföringen. 

Loggar i epostsystemet 

När användaren bedömt att det 

Epostsystemet. 

Används en molntjänst (Gmail, 

Outlook på Office 365 med flera) så 

gäller samma gallringsregler förutsatt 

att loggarna är åtkomliga för 

administratör. 

Skräpposthanteringssystemet. 

Användaren och ansvarig för 

hanterar skräpposten rensar med säkert är skräppost. Användaren får skräpposthanteringssystemet. 

Meddelande till användaren om 

skräppost/spam 

Filter och listor som sorterar 

inkommande mejl 

Hantering av skräppost/spam

meddelanden i andra 

kommunikationskanaler 

E-postlista 

automatik efter till exempel 7 dagar en lista i ett e-postmeddelande. 

eller 15 dagar 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Efter att e-postmottagaren E-postanvändaren. 

kontrollerat om något meddelande 

ska släppas. 

När det kommer nya uppdateringar Den som administrerar 

eller när manuellt skapade filter skräpposthanteringssystemet. 

behöver förändras. 

När skräpmeddelandet upptäcks. Den som administrerar 

kommunikationskanalen. 

Den lista som användaren hanterar i E-postanvändaren. 

sin inkorg. Uppgifter tas bort i 

samband med gallring och rensning 

av e-post 
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Telefoner och surfplattor 

TypåV:";:;_;.,,.,;.,;''"i:c· '\.'"'''" ~änrrng> (<•; 
., Kommentareroch exempel····•··· ..;., \lemgalirar:';' ,,:; .•• s<.{ • .. .. 
. ',', -' > 

Förteckning över inkomna/utgående Vid inaktualitet Samtalslistor i mobiltelefon, IP- Varje anställd ansvarig för att 

samtal. När uppgifterna inte behövs längre. telefoni och motsvarande. hantera sina listor. 

Utgående samtalslistor genom 3 månader Därefter kan listor i förekommande Automatisk gallring regleras i avtal 

webbtjänst för mobil telefoni fall begäras ut från operatören och med operatören. 

hanteras då som inkommen 

handling. 

Användarens samtalslistor i Vid inaktualitet 

webbtjänst för mobil telefoni Exempel på inställning är 50 poster Automatisk gallring regleras i avtal 

med operatören. 

Användaren i de fall samtalslistorna 

kan tömmas manuellt. 

Handling som inkommit till Vid inaktualitet Behövs ljudfilen för bevis ska en Den som tagit emot meddelandet 

myndigheten i form av Efter att tjänsteanteckning tillförts upptagning sparas och tillföras och har åtkomst till 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, övriga handlingar i ärendet. ärendet eller skickas till berörda telefonen/tjänsten. 

telefonsvarare och motsvarande enligt kommunens rutiner. 

och som tillför ett ärende sakuppgift 

eller behövs för att dokumentera 

verksamheten. 

Handling som inkommit till Vid inaktualitet Den som tagit emot meddelandet 

myndigheten i form av Raderas av användaren efter och har åtkomst till 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, avlyssning. Exempel på inställningar: telefonen/tjänsten. 

telefonsvarare och motsvarande Meddelanden raderas med Automatisk gallring regleras i avtal 

och som inte tillför ett ärende automatik efter 3 dagar. Sparade med leverantör av tjänsten. 

sakuppgift eller behövs för att meddelanden upp till 5 dagar. 

dokumentera verksamheten. 

SMS eller andra meddelanden i text Vid inaktualitet Om verksamhetssystemet som Den som tagit emot meddelandet 

eller bild som tillför ärende Efter att tjänsteanteckning/ notering i används har funktioner för att ta och har åtkomst till 

diariet tillförts övriga handlingar i emot till exempel Sms-meddelanden telefonen/tjänsten. 
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Typ:av.!ian , .. ······ :i;r,f:;gJ,;&::; ' Gallring: ·:, '· .,,c<::·: :, .. ,: Kommentarer och exempel , C : "' Vem'gallrai'? .: > . :, .• 

sakuppgift eller behövs för att ärendet eller att Sms:et eller den hanteras dessa på samma sätt som 

dokumentera verksamheten bifogade filen överförts till andra dokument i den 

verksamhetssystem/ verksamheten. Det ursprungliga 

ärendehanteringssystem. meddelandet gallras efter att det 

lagts in i systemet 

SMS eller andra meddelanden i text Vid inaktualitet Den som tagit emot meddelandet 

eller bild som inte tillför ärende Efter att det har lästs. och har åtkomst till 

sakuppgift eller behövs för att telefonen/tjänsten. 

dokumentera verksamheten 

Skärmdumpar, fotografier och andra Vid inaktualitet Hanteras på samma sätt som andra Den som tagit emot meddelandet 

bilder som bifogas som fil till SMS Efter att dokumentet har registrerats inkomna handlingar. och har åtkomst till 

eller andra meddelanden. eller överförts till Se även meddelanden och kopior! telefonen/tjänsten. 

verksamhetssystem. 

Historik och elektroniska spår som Vid inaktualitet Om den mobila applikationen är Den som har åtkomst till 

lagras då olika program (appar) När uppgifterna inte behövs längre integrerad mot verksamhetssystem telefonen/applikationen. 

används på telefon eller surfplatta (om uppgifterna har liten och så kan data på hundenheten gallras I förekommande fall: automatisk 

kortvarig betydelse) efter kontroll. Förutsatt att gallring hanteras av administratör 

Alternativt efter tjänsteanteckning informationen inte längre behövs i eller via avtal. 

eller att uppgifter överförts till arbetet eller har någon annan 

verksamhetssystem. betydelse (se i så fall myndighetens 

dokument- och gallringsplan). 
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Webbmöten, nätverk, forum och projektarbetsplatser 

Typ ~v6andling :",,, :_./,·'>'' Ganrtns : .' . .. . . : . Kommentarer' +'2 :>:::.: • "''"': Veni gallrar'? .·.:,: .. : 
.· 

Sparade konversationer som tillför Vid inaktualitet Snabbmeddelanden via till exempel Den som sparar konversationen 

ett ärende sakuppgift eller behövs Efter att information har överförts till Skype, Lync, MSN, Adobe Connect Om konversationer inte sparas, så 

för att dokumentera verksamheten ärendet eller tagits om hand för och likande. blir det ingen upptagning/handling 

arkivering. 

Sparade konversationer som inte Vid inaktualitet 

tillför ett ärende sakuppgift eller Efter genomläsning eller åtgärd 

behövs för att dokumentera 

verksamheten 

Sparade webbmöten eller Vid inaktualitet Om upptagningen sparas istället för Mötesarrangören eller den som 

telefonmöten Har mötet sparats endast för att anteckningar, ska dessa hanteras i renskriver anteckningarna. 

kunna skriva anteckningar enlighet med myndighetens 

(minnesstöd) kan dessa rensas dokumenthanteringsplan. 

efter att anteckningar är upprättade. 

Kontaktlistor Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte behövs Varje anställd ansvarig för sina 

Uppgifter om kontakter som längre. listor. För gemensamma listor bör 

hanteras när funktioner för en ansvarig utses. 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används 

Register med kontaktuppgifter/ Vid inaktualitet Gäller ej tryckta handlingar eller Den som administrerar ett 

profilinformation för anställda eller När uppgifterna inte behövs längre. publicerade samlade dokument med konto/profil eller sida på en 

enheter/motsvarande inom tex adressuppgifter. webbplats, projektarbetsplats, 

kommunen som uppdateras Adress- eller telefonregister samarbetsyta eller sociala medier. 

fortlöpande Profiluppgifter på projektarbetsplats, 

nätverk eller forum 



84

Typ å>l handling: ,. >;•:;: . . '._, Gallring ;; i ,'.·; ,•' > .\' K 
, ... 

,·~,-.·· '." >/_'.;,'.; ;· ; ·.i VemgaUrar? '·· ·,_ ; ; .. < 

Register, listor och liknande av Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när Den som administrerar ett 

tillfällig karaktär som har tillkommit det gäller att dokumentera konto/profil eller sida på webbplats, 

för att underlätta myndighetens myndighetens verksamhet, återsöka projektarbetsplats, samarbetsyta 

arbete handlingar eller upprätthålla eller sociala medier. 

samband inom arkivet. 

Länklista 

Listor över referensmaterial 

Meddelanden, statusuppdateringar, Se under rubriken meddelanden! 

inlägg och liknande 

Kommentarer och inlägg som inte Vid inaktualitet Så snart som meddelandet Personer som administrerar det 

rör verksamheten på sociala medier uppmärksammas av den som aktuella kontot. Bevakning enligt 

eller andra kommunikations kanaler. administrerar kontot. kommunens rutiner för sociala 

medier. 

Meddelanden av stötande eller Vid inaktualitet Föranleder kommentarerna åtgärd Personer som administrerar det 

kränkande karaktär som kommer in Hanteras enligt kommunens rutiner dokumenteras nödvändiga uppgifter aktuella kontot. Bevakning enligt 

via e-post, som kommentarer och för hantering av hot och våld och och tillförs ärende enligt rutin för kommunens rutiner för sociala 

inlägg på sociala medier eller andra sociala medier. ärendehantering/diarieföring. medier. 

kommunikationskanaler. 
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Spår av internet och datoranvändning - lokalt på datorerna 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Lösenord 

Formulärdata 

Cookies 

Vid inaktualitet Webbhistorik: Tidigare besökta Datoranvändaren. 

Vanlig inställning är att filerna gallras webbplatser Generella inställningar kan göras i 

samband med att datorer 

konfigureras. 
med automatik efter 20 dagar. Gallras 

även vid ominstallation/byte av dator, 

eller vid behov. 

Vid inaktualitet Temporary Internet Files Datoranvändaren. 

Exempel på inställningar: 250 MB 

lagras lokalt på datorn. Gallras även 

vid ominstallation/byte av dator, eller 

vid behov. 

Vid inaktualitet 

När uppgifterna inte behövs längre. 

Vid inaktualitet 

När uppgifterna inte behövs längre. 

Vid inaktualitet 

Generella inställningar kan göras i 

samband med att datorer 

konfigureras. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på Datoranvändaren. 

datorn för att spara personliga 

inställningar. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på Datoranvändaren. 

datorn för att spara personliga 

inställningar. 

Filer som webbplatser sparar lokalt på Datoranvändaren. 

Rekommenderar om möjligt att ställa datorn för att spara personliga Generella inställningar kan göras i 

samband med att datorer 

konfigureras. 
in gallring med kort intervall. Gallra inställningar. 

när webbläsaren stängs ner, med 

visst intervall. 

Tillfällig elektroniska spår som sparas Vid inaktualitet Sessionskakor (Session Cookie) Sker med automatik. 

för att underlätta internetanvändning När applikationen, webbsidan eller 

eller kommunikation webbläsaren stängs ner 
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Typav ha,;idlinij 

Certifikat för att kunna logga in till 

olika tjänster interna och/eller externa 

lntrångsförsök (lokal brandvägg) 

Ej allmän handling 

6 mån 

Spår efter användning i olika typer av Vid in aktualitet 

systemfiler 

Temporära filer (till exempel bilder 

som inte överförts korrekt) 

När datorn skrotas eller profiler 

rensas. 

Vid inaktualitet 

Komme11tarer0;c, 

Ersätts med nytt certifikat när sådant Ej allmän handling. 

utfärdas. Fungerar som en nyckel för 

att öppna ett system. Certifikat kan 

användas för olika ändamål för 

åtkomst eller också signering av t.ex. 

dokument. 

Dessa uppgifter hanteras också 

centralt på servrarna. 

Exempel: thumbs.db 

Förutsatt att den temporära filen inte 

behövs för att säkerställa bevarande 

av informationen. 

Administratör 

Datoranvändare, ägare till 

gemensamma kataloger/mappar eller 

administratör (beroende på 

åtkomstnivå) 
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Spår av internet och datoranvändning - centralt på servrar 

!ffåi,;,.:,•;,.;;;,.u • ... J•~t"' '•; 
··,. '•' " -'········ . ;, 

Gitllring k t. ·. ·•ic~, ····.:<> .. . : ' . ,; . l.<<!!J!Werta~ro{!J ~x~IJlpef .+ · Vein gaUra(? , •· 2/ . .... ·•··· .... · · .. 
Elektroniska spår som visar vilka 3mån Registrerar ex. IP-adress, Den som administrerar systemet 

webbsidor som har besökts (Enligt datainspektionens datornamn, vilken adress som loggar uppgifterna. 

rekommendation. Har man uppkopplad mot, tidpunkt, (ev. 

uttryckliga behov av att förvara användarkonto). 

loggarna längre så kan man besluta Inställningar bör dokumenteras. 

om till exempel 6 månader.) Brandväggslogg 

Elektroniska spår som visar 6 mån Den som administrerar systemet 

intrångsförsök och liknande som loggar uppgifterna. 

Elektroniska spår som sparas i Vid inaktualitet NetClean: Systemet larmas direkt. Den som administrerar systemet 

samband med blockering och Efter det att nödvändiga åtgärder Larmen finns lagrade tills dess att som loggar uppgifterna. 

övervakning av olagliga sidor och vidtagits. databas uppgraderas eller byts ut. 

innehåll. 

Elektronisk spår som sparas i 3 mån Surf-filter, URL-filter Den som administrerar systemet 

samband med filtrering och (Enligt datainspektionens Används för att kontrollera att som loggar uppgifterna. 

övervakning av vilka webbsidor som rekommendation. Har man användarinstruktioner följs. 

besöks uttryckliga behov av att förvara 

loggarna längre så kan man besluta 

om till exempel 6 månader.) 

Spår efter virusangrepp med mera 3 mån Databas och loggar Den som administrerar systemet 

För att kunna spåra och ta reda på som loggar uppgifterna. 

vad som har hänt i samband med ett 

virusangrepp. 

Operativsystemets händelseloggar Vid inaktualitet Används för felsökning mm, Den som administrerar systemet 

som sparas lokalt på servern Exempel på inställningar: 200 MB Inställningar ska dokumenteras i som loggar uppgifterna. 

lagras lokalt på servern, systemdokumentation 

rekommenderad inställning. Även i Windowslogg: 

samband med ominstallation och Säkerhet - in- och utloggningar 

liknande. Program Installation 
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Register över användare 

Användarkonto i användardatabas 

(AD - Active Directory) 

Hantering av användare. Åtkomst till 

dator, intranät, kataloger, e-post 

med mera. 

Vid inaktualitet 

Efter avslutad anställning eller 
Förutsatt att uppgifterna inte har 

betydelse för tolkning av 

avslutat uppdrag (dock senast inom händelseloggar i anslutna system 

ett år). som ska bevaras under längre tid. I 

de fallen ansvarar systemförvaltare 

för att uppgifter bevaras. 

Loggning av händelser (tex in- och Vid inaktualitet 

utloggning, spärrning av konton) i Exempel på inställningar: 250 MB 

anknytning till användardatabas (beror på hur många som arbetar 

samtidigt, kan vara 2-3 timmar) 

Profilinformation (tunna klienter) 

Loggar med IP-adresser DHCP

loggar 

Vid inaktualitet 

3 mån 

(Enligt datainspektionens 

rekommendation. Har man 

uttryckliga behov av att förvara 

loggarna längre så kan man besluta 

om till exempel 6 månader.) 

Uppgifter om favoriter, genvägar, 

signatur Outlook, personliga 

inställning sparas 

Den som administrerar systemet 

som loggar uppgifterna. 

Den som administrerar systemet 

som loggar uppgifterna. 

Den som administrerar systemet 

som loggar uppgifterna. 

Den som administrerar systemet 

som loggar uppgifterna. 
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Skrivare 

Typ ävJiarid(ing ·.· }'. ___ .·-···· Gallring i" ,'. . . • ' •• , C.\ .Kcimmentåreroch exempel_ .. -.·• VemgällrJ!h _\. .. ,., .. 
. 

Temporära filer Vid inaktualitet Den som administrerar skrivaren 

och hanterar inställningar. 

Kölogg Vid inaktualitet Den som administrerar skrivaren 

Exempel på inställningar 50 poster och hanterar inställningar. 

Skrivarloggar Vid inaktualitet Används för statistik och debitering. Den som hanterar statistiken. 

Kan tas bort efter körning. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 198 

Inför musik på skolans toaletter 
Dnr 2017/326 609 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen (teknisk avdelning) 

i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 

förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas 

toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C) och Anna Johansson (C) har lämnat in en skrivelse till 

kommunstyrelsen om att införa musik på skolornas toaletter, i första hand 

på högstadiet och gymnasiet. Motivet är att många elever tycker att det är 

pinsamt att gå på toaletter i offentliga miljöer och därmed "håller sig" under 

hela skoldagen. Detta i sin tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett 

negativt sätt. 

Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det 

känns mer anonymt att gå på toaletten. 

Bildningsförvaltningen skriver i yttrande att innan beslut om införande av 

musik på toaletterna tas, behöver det utredas vad ett sådant beslut skulle 

innebära när det gäller kostnader med mera. Därför föreslogs 

bildningsnämnden att genom sitt yttrande framföra att en utredning om 

förutsättningarna för att införa musik på toaletterna bör genomföras. 

Bildningsnämnden avgav följande yttrande (BN § 53, 2017-08-23): 

Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska 

avdelningen i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom 

att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på 

skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om att införa musik på skolans toaletter 

2. Bildningsnämnden § 53, 2017-08-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att det föreslagna uppdraget ges till 

kommunchefen (teknisk avdelning). 

I Utdrag,;bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 198 forts. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 

Jeanssons (S) yrkande. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

2017/3~~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(21) 

2017-08-23 

§ 53 

Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter 
Dnr2017/99 619 

Beslut 

1. Bildningsnämnden avger följande yttrande över skrivelsen: 

Bildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge tekniska 

avdelningen i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet 

genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa 

musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om att införa 

musik på skolornas toaletter, i första hand på högstadiet och gymnasiet. 

Motivet är att många elever tycker att det är pinsamt att gå på toaletter i 

offentliga miljöer och därmed "håller sig" under hela skoldagen. Detta i sin 

tur påverkar både hälsan och skolarbetet på ett negativt sätt. 

Förslaget är att ha musik på låg nivå inne på toaletterna som gör att det 

känns mer anonymt att gå på toaletten. 

Innan beslut om införande av musik på toaletterna tas, behöver det utredas 

vad ett sådant beslut skulle innebära när det gäller kostnader med mera. 

Därför föreslås nämnden att genom sitt yttrande framföra att en utredning 

om förutsättningarna för att införa musik på toaletterna bör genomföras. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska besluta att avge följande 

yttrande över skrivelsen: Bildningsnämnden föreslår att 

bildningsförvaltningen f'ar i uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda 

ärendet genom att utreda förutsättningarna, inklusive kostnader, för att 

införa musik på skolornas toaletter, i första hand för högstadiet och 

gymnasiet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschefYngve Rehnström, 2017-08-09. 

2. Remiss-Skrivelse, Inför musik på skolans toaletter, 2017-05-17. 

Justerare Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnänmden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(21) 

2017-08-23 

§ 53 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar att det är tekniska avdelningen som bör få i 

uppdrag att, i samråd med rektorerna, bereda ärendet genom att utreda 

förutsättningarna, inklusive kostnader, för att införa musik på skolornas 

toaletter, i första hand för högstadiet och gymnasiet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



95

2017-04-24 

Inför musik på skolans toaletter 

Med anledning av det fattade beslutet om avtal mellan Tingsryd kommun och STIM yrkar vi i 

Centerparitet att man utreder frågan om att införa musik på skolan toaletter. Vi önskar få ett 
kostnadsförslag på vad det skulle kosta att införa detta på högstadiet och gymnasieskolan i 

första hand. Faller det väl ut kan det bli aktuellt i alla grundskolor. 

Vi ser att det är viktigt att barn och elevers vardag ska fungera. 
Alldeles för många ungdomar håller sig under skoldagarna då man tycker att det är väldigt 

pinsamt att gå på toaletten i offentliga miljöer. Att någon annan skulle höra när man gör sina 

behov leder till att man håller sig under dagen och detta skulle man kunna "trolla" bort 

( genom att ha högtalare med låg musik inne på toaletterna. 
Att hålla sig under en hel dag i skolan är inte bra för varken hälsan eller skolresultaten. 

För Centerpartiet i Tingsryds kommun 

Cecilia Cato 
-J¾ V\ V\ 1v ~ (NV\,Y)<lr, 

Anna Johansson 



Ärende 25 

Översyn av lokala 

ordningsföreskrifter för 

torghandel i Tingsryds 

kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

L 

§ 199 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
Tingsryds kommun 
Dnr 2017/541 307 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så 
att torghandel får bedrivas alla dagar i veckan på angivna platser. 

Beskrivning av ärendet 

Torghandel i Tingsryd får endast bedrivas på helgfria tisdagar och fredagar 
enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Infaller tis- eller fredag på helg eller 
helgdagsafton gäller för sådan tidpunkt närmast föregående måndag 
respektive torsdag. Bakgrunden till denna regel är att kommunen inte vill 
upplåta parkeringsplatser till torghandel annat än på angivna dagar mellan 
klockan 08:00 till 17:00. 

Under sommaren har propåer kommit från handlare om att få bedriva 
torghandel på en mer kontinuerlig basis. Detta ligger inte inom ramen för 
mark- och exploateringsingenjörens delegation och frågan har temporärt 
lösts genom att samhällsbyggnadsnämndens ordförande getts en politiskt 
beslutad delegation som löper ut den 30 september 2017, (se 2017-0842-
002). 

Vid centrumkiosken (Mattias Grill) finns numer ett system med två platser 
för upp-låtelse av allmänplatsmark. Platserna benämns "I Gräddhyllan" 
respektive "Il Centrum", (se bifogad karta), och dessa utgör inte 
parkeringsplatser. På dessa platser kan alltså torghandel bedrivas utan att 
några parkeringsplatser blockeras. 

Konsekvensanalys 

Konkurrensen om de båda centrumplasterna kommer att öka om föreslaget 
bifalls. Utöver torghandlare så nyttjas dessa platser också av religiösa 
samfund och av politiska partier. 

Konkurrensen inom lokalhandeln ökar också vilket kommer Tingsrydsborna 
till del genom prispress och utökat utbud av varor. 

Sammantaget förväntas förslaget leda till bättre handelsmöjligheter för 
medborgarna och bättre utnyttjande av befintliga torgplatser. 

I Otdrag,;bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 199 forts. 

Mark- och exploateringsingenjören hemställer att de lokala 

ordningsföreskrifterna ändras så att torghandel får bedrivas alla dagar i 

veckan på angivna platser. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från mark- och exploateringsingenjören, 2017-08-11 

2. Karta. 
3. Utdrag från de lokala ordningsföreskrifterna ifråga om torghandeln i 

Tingsryd och Ryd. 
4. Kommunfullmäktige§ 149, 2013-09-26 

I Otdragsbestyrlrande 
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2017 -08- 2 4 

Dnr 
Dm: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag rörande torghandeln i Tingsryds centrum 

Förslag till beslut 

Unde11eclmad hemställer att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att torghandel får 
bedrivas alla dagar i veckan på angivna platser. 

Ärendet 

Torghandel i Tingsryd får endast bedrivas på helgfria tisdagar och fredagar enligt de 
lokala ordningsföreskrifterna. Infaller tis- eller fredag på helg eller helgdagsafton gäller 
för sådan tidpunkt nfumast föregående måndag respektive torsdag. Bakgrunden till 
denna regel är att kommunen inte vill upplåta parkeringsplatser till torghandel annat än 
på angivna dagar mellan klockan 08:00 till 17:00. 

Under sommaren har propåer kommit från handlare om att få bedriva torghandel på en 
mer kontinuerlig basis. Detta ligger inte inom ramen för undertecknads delegation och 
frågan har temporärt lösts genom att samhällsbyggnadsnfunndens ordförande givits en 
politiskt beslutad delegation som löper ut den 30 september 2017, (se 2017-0842-002). 

Vid centrumldosken (Mattias Grill) finns numer ett system med två platser för upp
låtelse av allmänplatsmark. Platserna benfunns "I Gräddhyllan" respektive 
"Il Centrum", (se bifogad karta), och dessa utgör inte parkeringsplatser. På dessa 
platser kan alltså torghandel bedrivas utan att några parkeringsplatser blockeras. 

Konsekvensanalys 

Konkurrensen om de båda centrumplasterna kommer att öka om föreslaget bifalles. Ut
över torghandlare så nyttjas dessa platser också av religiösa samfund och av politiska 
partier. 

Konkurrensen inom lokalhandeln ökar också vilket kommer Tingsrydsborna till del 
genom prispress och utökat utbud av varor. 

Sammantaget förväntas förslaget leda till bättre handelsmöjligheter för medborgarna 
och bättre utnyttjande av befintliga torgplatser. 

Bilagor 

Karta. 
Utdrag från de lokala ordningsföreskrifterna ifråga om torghandeln i Tingsryd och Ryd. 

telefon fax e-posUhemsida 

1(2) 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 oo (vx) 0477 441 77 sam hallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Expedie"ring 

Kommunstyrelsen. 
Mark- och exploateringsingeajören. 

Tingsryd fredagen den 11 augusti 2017 

Å tjänstens vägnar 

~~ 
Mark- och exploateringsingenjör 

Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 

Tingsryd 

telefon 

0477 441 00 (vx) 

fax 

0477 313 00 

2(2) 

e-posUhemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

JUsto~ 

/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-09-26 

6 

Kf § 149 Dnr 2013/339 003 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds 
kommun 

En översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Tingsryds 

kommun har genomförts. 

Beslutsunderlag 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun, 

kanslichef Garo Lorfalk, 2013-08-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 278, 2013-09-02 
Kommunstyrelsen§ 138, 2013-09-16 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 

Tingsryds kommun, 

att beslutet ska gälla från 1 november 2013, samt 

att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Exp: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Hemsidan 

Utdragsbestyrlrnncte 
2013-10-01 
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Bilaga Ks Au§ 278 

Ks § 138 
Kf § 149 

r.'ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednlngs-

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se 

2013-09-02 

2013-09-16 
2013-09-26 

2013-08-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kom

mun 

Bakgrund och ärendebesk.rivning 

Undertecknad har i samråd med kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson gj01t en 

översyn av de lokala ordningsföresla-iftema för torghandeln i Tingsryds kommun. Före

slcrifterna antogs av Kommunfullmäktige i beslut den 25 januari 1996 (96/000011 307, 

§ 10). Någon översyn har därefter inte gj01ts. 

Unde1tecknad har gått genom ordningsföreslcrifterna och stämt av mot gällande lagstift

ning. Vissa bestämmelser har lagts till för att få en mer fullständig reglering av före

skrifterna. En bestämmelse samt hänvisning till denna har tagits bort då bestämmelsen i 

fråga regleras i annan författning. Ansvaret för att besluta om fasta och tillfälliga för

säljningsplatser samt att besluta om tider för försäljning föreslås flyttas från Kommun

styrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. Även en genomgång och viss modernisering 

av språket har gjorts i föreskrifterna. 

Förslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och synpunkter har mottagits. 

:Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att föreslå kommunsty

relsen besluta att förnslå kommunfullmäktige 

Att anta förslaget till reviderade lokala ordningsföreslcrifter för torghandeln i Tingsryds 

kommun 

Att beslutet ska gälla från 1 november 2013, samt 

Att anmäla beslutet till Länsstyrelsen i1(rnnobergs lån 

telefon tax e-posUhemsida 

1 (1) 

Ti~ryds kommun 
Bo:ic88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477-441 00 (vx) 0477-313 00 kom munen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Lokala ordningsföreskrifter för torgbandeln i Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun föreshiver följande med stöd av 1 § förordningen (1993: 1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617) 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig pl_ats i 3 kap. ordningslagen (1993: 1617) och i kommunens lokala 

ordningsföreskdfter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 

föreskrifterna är att upprä:tthålla den allmänna ordningen. 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 

allmänna försäljningsplatser för torghandel: 

Torgen i Tings1yd och Ryd. 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser, vilka 

bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. 

En fast saluplats får användas på tid enligt överenskommelse med gatu- och 

parkavdelningen. Om inget annat sägs i dessa föreslcrifter upphör rätten att använda 

saluplatsen tre månader efter skriftlig uppsägning från samhällsbyggnadsnämnden eller 

innehavaren av saluplatsen. 

En fast saluplats f'ar inte användas under marknadsdagar eller dagar när de allmänna 

försäljningsplatserna eller del därav ska användas för ett evenemang som anordnas av 

kommunen eller till vilket kommunen är medarrangör. Innehavaren av en fast saluplats 

ska unde1Tättas om sådant evenemang senast fyra veckor innan dagen för evenemanget. 

ör marlmadsdagar gåller såtslalda reglerdfcdessa-inte- äi·kommunala-eveneman(Y-. ------

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av gatu- och 

parkavdelningen. 

4 § Upphör innehavaren av en fast saluplats med sin försäljning ska skriftlig anmälan om 

detta omgående göras till samhällsbyggnadsnämnden. Innehavarens rätt att använda 

platsen upphör en vecka efter det att sådan anmälan inkommit. 

Ti11 sryds lrnmmun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksndress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefax Bankgiro 
0477-31300 982-4251 

Postgiro 
. 107020-0 
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Fördelning av saluplatser 

5 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till 
försäljningsplatsen, eller genom lottning, om det är lämpligare. 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 
tillgången på platser. 

När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra. 

Innehavarens rätt att använda salupalatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 
innehavare av en fast saluplats inte vid överenskommen tid har intagit platsen eller gjoli 
anmälan till gatu- och parkavdelningen att platsen kommer att utnyttas senare på dagen, 
har gatu- och parkavdelningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig 
saluplats. 

Tider för försäljning 

6 § Torghandel får ske på följande tider: 

Torghandel får äga rum helgfria tisdagar och fredagar. Infaller tisdag eller fredag på 
helg eller helgdagsafton, gäller för sådan tidpunkt närmast föregående måndag resp. 
torsdag. 

Försäljningen får böija tidigast kl. 8.00 samt sluta senast lcl. 17.00. Samhällsbyggnads
nämnden kan vid speciella tillfällen besluta om andra tider. 

Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den 1 
december till och med den 24 december pågå vardagar mellan Id. 8.00 - 19.00 och 
lördagar mellan kl. 8.00 - 13.00 samt på julafton mellan ld. 8.00 - 13.00. 

Försäljarna får inte tidigare än en (1) timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljmngsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en (1) timme efter försäljningstidens slut. 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl 
föreligger får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försä\jning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

_ ____ L§__Eninne are a en salunlats är enli&l._§ la en (1990: 1183) om tillfällig försäljning 
skyldig-att-genom-en ·väl synlig-sleylt-eller-på något~annat-lämpligt sätt.Jämn 
upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer. 

Försäljning av livsmedel 

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 
(2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

T . 1gsrycls kommun 
Box88 
36222 TINGSRYD 

Besllksndress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefax Bankgiro 
0477-31300 982-4251 

P ostgiro 
107020-0 
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Placering av varor, redskap och fordon 

9§ Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna. 

Renhållning m.m. 

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat sluäp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en 
behållare för sopor. 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

Avfall och annat skräp som ligger kvar tas om hand av kommunen på innehavarens 
bekostnad. -

Avgift 

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt ati ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmälctige. 

Överträdelse av föreskrift 

12 § Den som uppsåtligen eller av oalctsamhet bryter mot någon av 3 § andra, tredje och 
femte styckena, 4 § första meningen, 5 § femte stycket första meningen, 6 § första -
sjätte styckena, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket 
ordningslagen. 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

Om innehavaren av en saluplats bryter mot dessa föreskrifter eller inte följer 
anvisningar av samhällsbyggnadsnämnden kan rätten att använda saluplatsen återkallas 
med omedelbar verkan. 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefax Bankgiro 
0477-31300 982-4251 

Postgiro 
107020-0 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (45) 

2013-08-13 

§ 136 

TINGSRYDS KOJVIMUN:1 

KO11MUNLEDNINGSFORVALTNINGEN 

Dnr: 2013 0679 003 

Begäran om yttrande rörande översyn av lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Tingsryds kommun 

BESLUTSUNDERLAG 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-24, § 188. 

BAKGRUND OCH ÄRENDEBESKRIVNING 

Kanslichefen har i samråd med kommunstyreisens ordförande Arne Karlsson 
gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Tingsryds 

kommun. Föreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige i beslut den 25 januari 

1996 (96/000011 307, § 10). Någon översyn har därefter inte gjorts. 

Ordningsföreskrifterna har gåtts igenom och stämts av mot gällande 
lagstiftning. Vissa bestämmelser har lagts till för att få en mer fullständig 
reglering av föreskrifterna. En bestämmelse samt hänvisning till denna har 
tagits bort då bestämmelsen regleras i annan författning. Ansvaret att besluta 

om fasta och ~illfälliga försäljningsplatser samt att besluta om tider för 
försäljning föreslås flyttas från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Även en genomgång och viss modernisering av 

språket har gjorts i föreskrifterna. 

JUSTERINGAR 

- - - -t-_________ ..,_P,å_utskotte.ts_sammanträcle..uppmärksammas att i förslag~ gatusektionen" 

u-etta ska bytas ut mot''gafu- ocli par:travaelnirigen". 

Justerande 

På nämndens sammanträde uppmärksammans att i förslaget, 8 §, hänvisas till 

livsmedelslag (1971 :511) och livsmedelsförordning (1971 :807). Detta ska 
ändras till livsmedelslag (2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813). 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 136 forts 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 ( 45) 

2013-08-13 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjord justering godkänna förslag till reviderade lokala 

ordningsföreslai.fter för torghandeln i Tingsryds kommun 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med ovan gjorda justeringar godkänna förslag till reviderade lokala 

ordningsföreskrifter för torghandeln i Tingsryds kommun samt 

att översända desamma till kommunfullmäktige för godkännande 

Exp 
Garo Lorfalk 

Utdrags bestyrkande 
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BESLUT 
Datum 
2013-10-21 

Ärendenummer 
213-4203-13 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 

·-·--:-:::--:-----
. -,.,VDS KOMMUN 

362 22 TINGSRYD I 2013 '.w- 22 
[ U,rf 
--------......, ____ ..J 

Anmälan om ändring i lokala ordningsföreskrifter -
torghandel i Tingsryds kommun 

BESLUT 

Anmälan ger inte Länsstyrelsen anledning till någon åtgärd. 

REDOGÖRELSE FÖRÅRENDET 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har genom beslut den 26 

september 2013 (§ 149) antagit ändringar i lokala ordningsföreskrifter 

gällande torghandeln i kommunen. · 

Tingsryds kommun har anmält beslutet till Länsstyrelsen i enlighet 

med 3 kap. 13 § första stycket ordningslagen (1993:1617). 

Länsstyrelsen finner att de beslutade ändringarna och tilläggen inte 

står i strid med ordningslagen. Något ingripande med stöd av 3 kap. 

1 § andra stycket i denna lag erfordras därför inte från Länsstyrelsens 

sd~~ 

. o~eppsson 
f/r7hf111 h11/1~-
Ann Jonassfdnv V -

Postadress 
35186 VÄXJÖ 

Besöksadress 
Kungsgatan 8 

Telefon Telefax E-post Web 

010-223 70 00 010-223 72 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Kontakt i detta ärende 

Ann Jonasson 010-2237441 



Ärende 26 

Delegering av yttrande 

gällande överklagan av 

Energimarknadens beslut om 

godtagande av projekt av 

allmänt intresse 
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~Tingsryds 
\:!:Jkommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRlVELSE 

2017-09-07 

Till Kommunstyrelsen 

Delegering av yttrande gällande överklagan av Energimarknadens beslut 
om godtagande av projekt av allmänt intresse 
Dnr 2017/340 379 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen delegerar rätten att yttra sig i ärendet som gäller överklagan 
av Energimarknadens beslut om godtagande av projekt av allmänt intresse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 2:e oktober. 

Beskrivning av ärendet 

Som framgår av bifogat beslut har Tingsryds kommun tid att utveckla sin talan i rubri

cerat ärende till och med den 6:e oktober. 

Eftersom kommunstyrelsen har sitt sammanträde efter det datumet, föreslås att yttrandet 

delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket har sammanträde den 2:e oktober. 

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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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 

UNDERRÄTTELSE Aktbilaga f 
2017-08-11 

\Mål nr. 
5753-17 Enhet 1 

Anges vid kontakt med domstolen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Tingsryds kommun ./. Energimarknadsinspektionen 
angående godtagande av ansökan 

Förvaltningsrätten har mottagit Tingsryds kommuns överklagande av Energimarknads
inspektionens beslut att godta Affärsverket Svenska kraftnäts ansökan avseende linje för en 

400 kV ledning från Ek.hyddan via Nybro till Hemsjö. 

I överklagandet begär Tingsryds kommun anstånd till den 15 september 2017 med att 

komplettera sitt överklagande. Förvaltningsrätten har förelagt Energimarknadsinspektionen 
att yttra sig över kommunens överklagande senast den 8 september 2017. Tingsryds 
kommun kommer därefter att beredas tillfälle att utveckla sin talan senast den 6 oktober 
2017. 

Förvaltningsrätten har för avsikt att handlägga målet skyndsamt och kommer därför att 
vara restriktiv med att bevilja anstånd. 

Om Ni har några frågor ska Ni kontakta Förvaltningsrätten i Linköping. 

'-){~Jt~ CUrr k";J 
Mari Upphagen l 

Telefon 013-25 11 59 

Dok.Id 297316 
Postadress 

Box406 
5 81 04 Linköping 

Besöksadress 

Brigadgatan 3 

Telefon 

013-25 11 00 

Telefax 

013-25 11 40 

E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 

Expeditionstid 

måndag - fredag 
08:00-16:00 



• •  

Arende 27 

Meddelanden 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-11 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. 

2. 

Bildningsnämnden, protokoll 2017-08-23 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:42 
Budgetförutsättningar för åren 2017-2020 

I Otdragsbes'lyrkande 

2 



Ärende 28 

Remisser 

115



116

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/462 340 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 
verkställda remisser: 

Länsstyrelsen i Blekinge, 
Regional vattenförsörjning för Blekinge län 

Översänd till kommunchef Laila J eppsson för yttrande 

I O tdragsbestyrkande 



Ärende 29 

Delegationsbesl ut 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017 /207 002 

2017/131 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegationsbeslut: 

Ärende Delegat 

Avtal, ramavtal personbilar Mikael J eansson 
Svensson & H i bil i Växjö AB: fordonsgrupp 1 
Liljas Personbilar AB, fordonsgrupp 2, 3, 5, 6 
Aktiebolaget Tingsryds Autoverkstad, 
fordonsgrupp 4 

Beslutsdaturn 2017-07-25 

Antagande av leverantör, resebyråtjänster 
Sydresor Aktiebolag 

I Otdragsbestyrkande 

Laila J eppsson 

X 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 11 september 2017, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ytterligare ärende till kommunstyrelsens sammanträde. 

Ärende 

33. Beslut med anledning av tillsynsärende 
på tillfälligt serveringstillstånd vid N elson 
Garden Arena. Tillståndshavare var AB Taifs 
vänner av 1923 (org. Nr 556974-5481) 

Tingsryd 2017-09-07 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Föredragande 
tjänsteman 

Jörgen Wijk 
Sekreterare 

Anteckningar 

Yttrande smtr 



• •  

Arende 33 

Beslut med anledning av 

tillsynsärende på tillfälligt 

serveringstillstånd vid Nelson 

Garden Arena. 

Tillståndshavare var AB Taifs 

vänner av 1923 (arg. Nr 

556974-5481) 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 
3723-16 I VÄXJÖ 2017-09-01 

Dok.Id 157184 

Postadress 
Box42 
351 03 Växjö 

Meddelad i Växjö 

KLAGANDE 
AB Taifs vänner av 1923, 556974-5481 
c/o Bernfalk Redovisning AB 
Nygatan 8 
361 30 Emmaboda 

Ombud: Sören Carlsson 
Korpastigen 15 
362 31 Tingsryd 

MOTPART 
Tingsryds kommun 
Socialnämnden 
Box 99 
362 22 Tingsryd 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Socialnämndens beslut den 22 augusti 2016 

SAKEN 
Åtgärd enligt alkohollagen (2010: 1622) 

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten ändrar, med delvis bifall till överklagandet, Socialnämn

den i Tingsryds kommuns beslut på så sätt att AB Taifs vänner av 1923 

meddelas en erinran. 

Besöksadress 
Kungsgatan 8 

Telefon 
0470-56 02 00 

Telefax 
0470-255 02 

E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 
www. forvaltningsrattenivaxj o .domstol .se 

Expeditionstid 
måndag-fredag 
08:00-16:00 

1 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I VÄXJÖ 

YRKANDEN M.M. 

DOM 

Socialnämnden i Tingsryds kommun (socialnämnden) meddelade den 22 

augusti 2016 AB Taifs vänner av 1923 (bolaget) en varning med stöd av 9 

kap. 17 § alkohollagen med anledning av de brister som uppmärksammades 

vid den tillsyn som genomfördes av meddelat serveringstillstånd på Nelson 

Garden Arena den 22 april 2016- den 24 april 2016. Socialnämnden har till 

grund för sitt beslut åberopat att det har förekommit brister avseende fyra 

områden. 

Brister gällande prissättning av alkoholdrycker genom lämnad 

mängdrabatt. 

Brister i måttfullhet vid servering av alkoholdrycker genom att mot

svarande fyra-fem enheter alkohol serverades gäster vid samma till

fälle. 

Brister i ordningen på serveringsstället genom att mycket glas och 

flaskor stått på borden. 

Brister i nykterhet på serveringsstället då personer som var märkbart 

påverkade inte avvisats. 

Bolaget överklagar socialnämndens beslut och yrkar att bolaget som högst 

meddelas en erinran. Bolaget anför bl.a. följande. Enligt polisens protokoll 

fanns det överförfriskade personer i lokalen, men stämningen var god och 

några allvarliga incidenter inträffade inte. Priset på helflaska vin kontra glas 

ansågs vara för lågt. Bolaget har dock följt lagen då det förekom ett skäligt 

påslag på inköpspriset. Angående alkoholhandläggarnas påpekan att det stod 

halvdruckna glas och flaskor på borden som var utan tillsyn, så är det så det 

fungerar när drycker serveras samtidigt som det är dans i lokalen. 

Socialnämnden vidhåller sitt beslut. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

Tillämpliga bestämmelser 

Av 3 kap. 5 § alkohollagen framgår att försäljning av alkoholdrycker ska 

skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar 

befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nyk

terhet råder på försäljningsstället. 

Enligt 8 kap. 20 § alkohollagen ska ansvarig personal se till att måttfullhet 

iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks vid 

servering av alkoholdrycker. 

Enligt 8 kap. 21 § alkohollagen får priset för en alkoholdryck vid servering 

inte sättas lägre än inköpspriset för drycken jämte skäligt påslag. 

Av 9 kap. 17 § alkohollagen framgår att en kommun får meddela en inneha

vare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid uppre

pade överträdelser, en varning om denne inte uppfyller de krav som gällde 

för tillståndets meddelande eller följer de bestämmelser som gäller för ser

vering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med 

stöd av lagen. 

Beträffande val av ingripande har bl.a. följande uttalande gjorts i förarbetena 

till alkoholagen (prop. 2009/10:125 s. 118). Varning bör ifrågakomma som 

en påföljd vid överträdelser som är allvarliga, dock inte i sådan grad att en 

återkallelse ter sig nödvändig. Det kan röra sig om brister i ekonomiskt hän

seende eller personlig lämplighet, servering av underårig samt upprepade 

förseelser av i och för sig lindrig art. 
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Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten bedömer i likhet med socialnämnden att de iakttagelser 

som gjorts vid tillsynen visar, att bolaget brustit mot bestämmelserna som 

gäller för servering av alkohol enligt alkohollagen i de avseenden som soci

alnämnden åberopar. Frågan i målet är därmed om socialnämnden har haft 

fog för att meddela bolaget en varning, eller om det är tillräckligt att bolaget 

meddelas en erinran. Prövningen ska ske genom en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter och med beaktande av både överträdelsernas art 

och omfattning samt utifrån syftet med alkohollagen, nämligen att garantera 

en ansvarsfull alkoholhantering. 

F örvaltningsrätten anser vid en sammantagen bedömning, att de brister som 

observerats vid tillsynen den 23 april 2016 inte är så allvarliga att bolaget 

ska varnas. Bolaget bör istället erinras om tillståndsgivarens allvarliga syn 

på det inträffade. En sådan erinran framstår som tillräcklig för att bolaget 

ska sköta sina åligganden enligt alkohollagen. Överklagandet ska därmed 

bifallas delvis. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lD) 

Magnus Hansson 

rådman 

I avgörandet har nämndemännen Carl-Gustav Arvidsson, Sofia Eneroth och 

Ros-Marie Gustavsson deltagit. 

Föredragande: Maria Gustafsson 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

www.domstol.se 
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§ 348 

Beslut om åtgärd med anledning av tillsynsärende på 
tillfälligt serveringstillstånd vid N elson Garden Arena. 
Tillståndshavare var AB Taifs vänner av 1923 (org.nr. 
55697 4-5481) 
Dnr 2016/200 SN 702 

Socialnämndens beslut 

8(24) 

Socialnämnden meddelar AB Taifs vänner av 1923, arg.nr. 556974-5481 en 
varning med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622) med anledning 
av de brister som uppmärksammades vid den tillsyn som genomfördes av 
meddelat serveringstillstånd på Nelson Garden Arena 2016-04-22-2016-
04-24. 

Beskrivning av ärendet 

Tillståndshavaren hade 2016-04-22 tom 2016-04-24 tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten på N elson Garden arena, isytan. 
Alkoholhandläggare genomförde tillsammans med Polismyndigheten tillsyn 
av det beviljade serveringstillståndet den 23 april kl. 23: 10 - 00 :25, 24 april 
2016. Vid tillsynen tillsynades ordning och nykterhet, marknadsföring av 
alkoholdrycker, efterlevnaden av bestämmelser om serveringsytor, matutbud 
och prissättning och att serveringsansvarig fanns på plats. 

Alkoholutredarens bedömning 

Vid den tillsyn som genomförts av Polismyndigheten och på uppdrag av 
Socialförvaltningen på Tingsryds kommun har det :framkommit att 
tillståndshavaren sålt alkohol där det föreligger mängdrabatt trots att detta 
inte är tillåtet. Försäljningen av hela vinflaskor vilket motsvarar 4-5 enheter 
alkohol vid ett och samma tillfälle bedöms inte motsvara alkohollagens 
bestämmelser om måttfullhet. 
Det har funnits biister i ordning och nykterhet genom att mycket glas och 
flaskor stått på borden och genom att märkbart påverkade gäster inte 
avvisats från serveringsstället. 

Då det observerats flertal förseelser som inte heller är av ringa art anses en 
erinran inte vara tillräcklig åtgärd. Återkallelse av serveringstillståndet är 
inte tillämpligt på redan upphörda serveringstillstånd vilket ovan aktuella 

/It/ f?f-
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serveringstillstånd är. Däremot anses att tillståndshavaren, som också 
innehar ett stadigvarande serveringstillstånd i samma kommun, bör 
meddelas en varning med hänvisning till att det rör sig om flera olika 
anmärkning av icke ringa art. 

Företräde vid sammanträdet 

9(24) 

Sören Carlsson, AB Taifs vänner, medverkar vid sammanträdet och föredrar 
tillståndshavarens synpunkter på tillsynsutredning. Föreningen tar till sig 
nämndens synpunkter, men tycker att en erinran istället får en varning skulle 
vara tillräckligt. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning av Agnes Alm, alkoholhandläggare, daterad 2016-08-04: 
Förslag till beslut om åtgärd med anledning av tillsynsärende på tillfälligt 
serveringstillstånd vid Nelson Garden Arena. Tillståndshavare var Taifs 
vänner av 1923, 

2. Tillsynsprotokoll alkoholhandläggare 
3. Krogtillsy av Polisen 
4. Yttrande av Sören Carlsson, Taifs vänner 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare f. vb. 
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