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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 2 oktober 2017, kl. 08.30- 17.00 

Mikael Jeansson (S), ordf. 
Åke Gummesson (S) 
Patrick Ståhlgren (M) 
Anna Johansson (C) 
Lennart Fohlin (C) 

Laila J eppsson (Kommunchef) 
Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 
Magnus Carlberg (S) § 203-204 
Daniel Gustafsson (Ekonomichef),§§ 173-181, 
§ 196 
Jonas Weidenmark § 196 
Helen Östman (Upphandlingssamordnare) §§ 
226-227 
Pär Dahlen (IT-driftansvarig) § 216 
Kristoffer Ekvall (Överförmyndarhandläggare) 
§§ 216-217 

Anna Johansson 

Kansliavdelningen torsdagen den 5 oktober 2017, kl. 15.00 

Parågraf §§ 203-233 
Jörgen Wijk 

Mikael Jeansson 

Anna Johansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

nslaget sätts upp 
Förvarings plats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-10-02 

Datum då 

2017-10-06 anslaget tas ned 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Jörgen Wijk 

2017-10-30 
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Justerare 

lr1-1 
I 
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§ 214 

Samtal om budgetsprocess inför budget 2019 
Dnr2017/617 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet samtalar med ekonomichefen och kommunchefen om att 

eventuellt förändra budgetprocessen inför budget 2019. 

Utifrån samtalen kommer ekonomichefen ta fram förslag till förändringar 

för budgetprocess inför budget 2019. 

I Utdrags bestyrkande 
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Justerare 

§ 222 

Statistik 
Dnr 2017/33 013 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Statistik för augusti månad gällande arbetslöshet för åldersgrupperna 16-64 

år och 18-24 år, varsel samt lägenhetsstatistik för Tingsrydsbostäder 

2017-09-08 redovisas för arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Statistik för augusti gällande arbetslöshet och varsel samt lägenhetsstatistik 

för Tingsrydsbostäder 2017-09-08. 

I Otdragsbestyrkande 



Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
aug-17 

Riket 4,1 
Kronoberg 3,8 
Tingsryd 3,3 

18-24 år 
Arbetslösa % 
aug-17 

Riket 5,4 
Kronoberg 5,8 
Tingsryd 6,2 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 
aug-17 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 
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0 

268 

aug-16 
4,1 
3,9 
3,7 

aug-16 
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6,4 
6,9 

aug-16 
22 
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14 
207 

Aktivitetsstöd % 
aug-17 aug-16 

3,3 3,4 
4,5 4,3 
4,3 3,5 

Aktivitetsstöd % 
aug-17 aug-16 

4,9 5,5 
6,4 6,4 
7,2 6,6 

Total arbetslöshet 
aug-17 aug-16 

7,4 7,5 
8 3. 
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8,2 
7,7 7,2 

Total arbetslöshet 
aug-17 aug-16 

10,3 11,5 
12,2 12,8 
13,4 13,5 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-09-08 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

),vL !-/· 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 
3 313 511 
2 39 188 
0 29 128 
1 11 69 
3 50 88 
4 0 62 
0 0 8 
0 0 57 

13 442 1111 
121 
563 
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Justerare 

§ 226 

Godkännande av förfrågningsunderlag drift av anläggning 
Kaskad 
Dnr 2017/366 055 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det upphandlingsunderlag 

gällande upphandling avseende driften av badanläggningen Kaskad som 

presenteras på mötet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns avtal med nuvarande entreprenör går ut 2018-06-30. 

Upphandlingsunderlaget tas fram i ett samarbete mellan kommunens 

utvecklingschef, kommunens upphandlare, upphandlad badkonsult samt 

berörda tjänstemän inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 
Upphandlare 

I Otdragsbestyrkande 
2017-10-09 
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Justerare 

§ 227 

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande 
idrottsmateriel 
Dnr2017/610 055 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det upphandlingsunderlag 

gällande idrottsmateriel som presenteras på mötet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av 

idrottsmateriel till kommunens verksamhet. Nuvarande avtal går ut 2018-

04-30. Upphandlingen görs tillsammans med länets kommuner, kommunen 

har ej haft någon representant i referensgruppen. 

Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation. 

Beslutet skickas till 
Upphandlare 
Kultur- och :fritidssamordnare 
Bildningschef 

I Otdragsbestyrkande 2017-10-09 
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!Justerare 

§ 228 

Medborgardialog hösten 2017 samt tidplan medborgardialog 
2018 
Dnr 2017/586 109 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgardialog 2017 

ska genomföras enligt förslag. 

2. Kommunchefen ges ett uppdrag att ta fram en detaljerad plan för 

genomförandet. 

3. Kommunen tar hjälp av de lokala utvecklingsgruppema i syfte att 

öka engagemanget bland kommuninvånare i medborgardialogen. 

4. Tidplan för genomförande 2017-2018 godkänns med följande 

ändringar: höstens dialogmöten hålls den 20,21, 23 november 2017. 

Sammanfattning 

Hösten 2017 föreslås medborgardialog genomföras på temat Trygghet, i 
Ryd 31 oktober, Väckelsång 1 november och Linneryd 2 november. 

Under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget 

för 2017 läggs detaljerad plan för genomförande fram för beslut i 

arbetsutskottet 2017-10-02. 
Genomförandet av medborgardialogen finansieras inom befintlig ram för 

politisk administration. 

2018 föreslås medborgardialogen genomföras 20, 21 och 22 mars samt 23, 

24 och 25 oktober. Förslag till tema för genomförande våren 2018 beslutas 

senast i januari 2018 och för hösten senast i augusti 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgardialogen ska ge förutsättningar för att skapa lättillgängliga forum 

för dialog mellan politiker och medborgare samt främja medborgarnas 

möjlighet till delaktighet i olika frågor. Medborgardialogen är ingen politisk 

debatt utan en metod, vilken antogs och började användas i förbindelse med 

arbetet kring Hållbar ekonomi 2015. 

Förslag till tema för höstens meclborgardialog är Trygghet, vilket bland 

annat ger möjlighet att redovisa trygghetsmätningen, föra en dialog kring 

upplevd trygghet kontra faktiskt trygghet och redovisa kommunens 

trygghetsarbete inom olika områden. 

Utdrags bestyrkande 
2017-10-09 
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Justerare 

§ 228 forts. 

Beslutsunderlag 
"Metod för politikernas medborgardialog", antagen 2015 
Skrivelse från kanslichefen, 2017-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Fohlin (C) tilläggsyrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S): 

1. Kommunen tar hjälp av de lokala utvecklingsgruppema i syfte att 
öka engagemanget bland kommuninvånare i medborgardialogen. 

2. Tidplan för genomförande 2017-2018 godkänns med följande 
ändringar: höstens dialogmöten hålls den 20,21, 23 november 2017. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lennart Fohlins (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 229 

Information om förslag till ny översiktsplan 
Dnr 2016/78 212 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Under tiden förslag till ny översiktsplan var på samråd fick kommunen in 

många synpunkter, bland annat från Länsstyrelsen som såg stora brister i 

översiktsplanen. Översiktsplanen är inte tillräckligt tydligt utformad för att 

fungera som vägledning i kommunens detaljplane- och bygglovsbeslut vad 

gäller mark- och vattenanvändning. Den behöver struktureras om så att det 

framgår vad kommunens övergripande målsättning är. Därefter behöver det 

framgå vad som är mer konkreta ställningstagande och riktlinjer gällande 

den fysiska miljön. Dessutom är många kartor otydliga och felaktiga. 

Med anledning av denna kritik kallade tjänstemännen den politiska 

styrgruppen till ett möte där de berörda i två grupper diskuterade mål, 

strategier och förslag till konkreta åtgärder med koppling till mark- och 

vattenanvändning. 

I bilagd skrivelse ges en återkoppling på vad de båda grupperna kom fram 

till. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från planarkitekt Johanna Lindqvist, 2017-09-22 



Bilaga Ks Au§ 229 2017-10-02 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

··2017-09-22 
Dnr: 2016-78-212 

1(3) 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

För information 
Förslag till ny översiktsplan 

ÄRENDE 

Under tiden förslag till ny översiktsplan var på samråd fick vi in många synpunkter, bland 
annat av Länsstyrelsen som såg stora brister i översiktsplanen. Översiktsplanen är inte till
räckligt tydligt utformad för att fungera som vägledning i kommunens detaljplane- och 
bygglovsbeslut vad gäller mark- och vattenanvändning. Den behöver struktureras om så att 
det framgår vad kommunens övergripande målsättning är. Därefter behöver det framgå vad 
som är mer konkreta ställningstagande och riktlinjer gällande den fysiska milj ön. Dessu
tom är många kartor otydliga och felaktiga. 

Med anledning av denna kritik kallade tjänstemännen den politiska styrgruppen till ett 
möte där vi i två grupper diskuterade mål, strategier och förslag till konkreta åtgärder med 
koppling till mark- och vattenanvändning. Styrgruppen önskade en återkoppling på vad vi 
kom fram till i respektive grupp under KSAU den 2 oktober. 

Ett liknande möte har hållits med utvecklingsavdelningen. 

Tjänstemännen ska lyfta in det nya materialet i översiktsplanen och stämma av innehållet 
med övriga avdelningar och den politiska styrgruppen innan översiktsplanen skickas ut på 
granskning. Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen måste förslaget skickas 
ut på samråd igen. Det ska vi försöka undgå genom att bevara befintliga ställningstagande 
och struktur. 

Grupperna var överens om: 
Prioritera bebyggelseutveckling i tätorter och längs viktiga kommunikationsstråk 

där det finns kommunalt VA, kollektivtrafik och service. Det ökar underlaget för 

service och kollektivtrafik, bidrar till hållbart resande och god avloppsrening. 

Främja blandad bebyggelsestruktur. 
Om möjligt undvika byggnation på produktiv jordbruksmark. Ställer oss inte emot 

om det gynnar andra samhällsintressen som tätorternas och landsbygdens utveckl

mg. 
Behov av att aktualisera LIS-planen. Gärna peka ut fler LIS-områden. 

Kommunen kan erbjuda bostäder för de som arbetar och studerar i Växjö. 

I de större tätorterna är det lämpligt med centraliserad service- och handel för att 

bidra till levande centrum. I mindre tätorter ska service- och handel placeras strate

giskt för att säkerställa ett tillräckligt kundunderlag. 

Störande verksamheter bör lokaliseras i tätorternas utkant. 
Vid placering av verksamheter måste hänsyn tas till verksamhetens storlek, typ och 

behov av expansionsmöjligheter. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
m bf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Behov av trygga gång- och cykelvägar samt bekväma och trygga hållplatser, pend

larparkeringar mm. för att underlätta för pendlare, barn och unga att förflytta sig i 

vardagen. 
För att främja god tillgänglighet till service, arbetsplatser ska verksamheter etable

ras där det finns kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. 

Vi måste stärka besöksnäringen i hela kommunen. 

Förbättra tillgängligheten till och inom besöksmål genom kollektivtrafik, parke

ringar, belysta _och väl underhållna vandringsleder med god skyltning. Erbjuda ser

vice i form av offentliga toaletter. 

Fokusera på bra, inspirerande och funktionella utemiljöer i skolorna. 

Om vi bygger bort bostadsnära grönska i tätorterna måste vi kompensera med lik

nande miljöer alternativt bevara en del grönska. 

Kommunen behöver utreda användningsgraden och skicket på kommunala kultur-, 

idrotts- och fritidsanläggningar samt vilket behov som föreligger :framöver. Vi be

höver prioritera särskilda anläggningar och se till att de får tillräckligt med ekono

miskt stöd för drift, underhåll och större renoveringar. 

Viktigt med strategiskt lokaliserade kultur- och fritidsanläggningar. 

Skogen är en betydande resurs både för produktion och rekreation. 

Undvika att bygga i översvämningsdrabbade områden, alternativt ställa krav på 

höjdsättning osv. i detaljplan. 

Utreda om det finns några verksamheter i översvämningsdrabbade områden som 

behöver omlokaliseras. 

Översvämningsdrabbade områden kan med fördel nyttjas i natur- och :fritidssyfte. 

Se över vägnätets bärighet och lågpunkter i översvämningsdrabbade områden. Fö

reslå alternativa vägar för räddningstjänsten. 

Viktigt att möjliggöra skuggiga miljöer för barn och äldre. 

Behov av VA-plan, se över så att inte reningsverken är överbelastade innan vi pe

kar ut områden för bostäder. 

Behov av dagvattenpolicy. Dagvatten kan med fördel renas lokalt. I andra hand le

das till kommunalt dagvattennät. För att möjliggöra lokal dagvattenhantering kan vi 

ställa laav på hur stor andel hårdgjort yta det får vara. Vi kan även sänka dagvatten

taxan för de som tar till åtgärder för att minska andelen hårdgjord yta. Viktigt med 

kontinuerlig skötsel av dagvattendammar mm. 

Vi kan inte skydda allt som länsstyrelsen pekat ut som värdefullt, exempelvis natur, 

fornåkrar mm. 
Behov av att se över och aktualisera vindkraftsplanen. 

Övriga åsikter/åsikter som skiljde sig i grupperna: 
Markanvändningskartan där vi pekar ut framtida utbyggnadsområden borde tas bort 

och ersättas med en strategisk karta alternativt kompletteras med fler utbyggnads

områden. 
Tingsryds kommun skulle kunna profilera sig genom att erbjuda sjönära boende. 

Behov av att prioritera mer än väg 120, 122, väg 27. 

Särskilt behov av att se över och utveckla stationsområdet. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd · 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Längst trafikerade kommunikationsstråk, exempelvis väg 27, finns bra lägen för 

verksamhetsetableringar. futressant entre för Tingsryd, fungera som skyltfönster för 

verksamheterna. 
Att satsa på ett fåtal skolor är inte enbart fördelaktigt. 

Se över kommunens lekplatser, dess skick och att de är strategiskt lokaliserade 

samt om det finns behov av att upprätta fler. 

Arbeta med integration för att säkerställa att de nyanlända väljer att vara kvar i 

kommunen. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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usterare 

§ 230 

Yttrande gällande överklagan av 
Energimarknadsinspektionens beslut om godtagande av 
projekt av allmänt intresse 
Dnr 2017/10 101 2014/340 379/ ~ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avger med stöd av kommunstyrelsens 
delegeringsbeslut 2017-09-11, § 169 följande komplettering av Överklagan 

av Energimarknadsinspektionens beslut 2017-07-10 angående Godtagande 

av ansökan om projekt av gemensamt intresse i mål nr 5753-17 till 
Förvaltningsrätten i Linköping: 

Yttrande 

Efter att Tingsryds kommun 2017-07-11 fick del av 
Energimarknadsinspektionens beslut har kommunen i skrivelse 2017-07-28 

överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. 
Energimarknadsinspektionen översände beslutet just i början på den mest 
intensiva semesterperioden då det inte fanns möjligheter för vare sig 
erforderlig handläggning eller kommunalpolitisk behandling av 
överklagningsärendet. 

Förvaltningsrätten har i underrättelse 2017-08-11 berett Tingsryds kommun 

tillfälle att utveckla sin talan senast den 6 oktober 2017. 

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun har vid sammanträde 2017-08-14, § 

140 behandlat ärendet samt mottagit information om överklagan av beslutet 

från Energimarknadsinspektionen. 
Vidare har kommunstyrelsen vid sammanträde 2017-09-11, § 169 delegerat 

rätten att yttra sig i ärendet gällande överklagan av 
Energimarknadsinspektionens beslut om godtagande av projekt av allmänt 
intresse till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Tingsryds kommun konstaterar att 400 kV-ledningen från Ekhyddan via 
Nybro till Hemsjö enligt Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut 2015-03-J0 

kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 4 § 

miljöbalken avseende de delar som berör Kronobergs län. 

Tingsryds kommun har sedan 2014 vid upprepade tillfällen avgivit 
samrådsyttranden till Svenska kraftnät. Tingsryds kommun har vid varje 

tillfälle vidhållit sin inriktning med kraven att ledningen skall byggas med 
nergrävd likströmskabel samt att en luftledning med växelström inte godtas 

i Tingsryds kommun. En markkabel i befintlig ledningsgata för den 

parallella 400 kV-ledningen är krav som samtliga parter utom Svenska 

kraftnät har framför under hela planeringsperioden. 

2017-10-06 
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Justerare 

§ 230 forts. 

Tingsryds kommun framhåller ånyo att en markförlagd ledning kommer att 

medföra en så liten konflikt som möjligt med bebyggelse och näringsliv 

samt natur- och kulturmiljövärden. På detta sätt tryggas på bästa sätt en 

långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområden i 

Tingsryds kommun. I tillståndsprocessen och i beräkningen av de framtida 

nyttorna för ledningsproj ektet måste de samhällsekonomiska värdena gälla i 

sin helhet. Produktionsbortfall för mark, oro för elektromagnetiska fält, 

fastigheters värdeminskning, barriäreffekter för 

fortsatt utbyggnad av tätorts- och landsbygdsbebyggelse m f1 faktorer måste 

beräknas och värdesättas fullt ut. 

Enligt Tingsryds kommuns bedömning uppnår byggandet av luftledningen 

inte tillräcklig och långsiktig hushållning med mark och vatten och andra 

resurser enligt miljöbalken. Vidare framgår i miljöbalken att 

verksamhetsutövaren ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 

och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska enligt miljöbalken 

bästa möjliga teknik användas. Tingsryds kommun anser också att 

miljöbalkens försiktighetsprincip måste tillämpas för den aktuella 

ledningen. Sådana försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta 

att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I miljöbalken anges även ett 

lokaliseringskrav som innebär att det finns krav på att välja en plats som är 

lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 

och olägenhet för människors hälsa och miljö. 

Tingsryds kommun anser det vara rimligt att Svenska kraftnät ska uppfylla 

de krav som redovisas i miljöbalken. Det är känt att den nya tekniken att 

bygga 400 kV-markkabel-ledningar finns och har tillämpats i andra 

kraftledningsprojekt i Sverige. Ägare till dessa likströmsledningar är 

Svenska kraftnät. Kommunen ser därför att denna byggmetod ska kunna 

användas även i den aktuella kraftledningen från Ekhyddan via Nybro till 

Hemsjö och på så vis används den bästa möjliga tekniken. Genom 

byggnation av markkabel uppnås minsta intrång, skada och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Byggandet av luftledning kräver betydligt 

större arealer än en markkabelförlagd ledning i den befintliga 

kraftledningsgatan. De omtvistade magnetfälten uppträder inte på samma 

sätt i en likströmsledning jämfört med växelströmsledning. 

Tingsryds kommun konstaterar mot bakgrund av det ovan redovisade att 

Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för 400kV-ledningen från 

Ekhyddan via Nybro till Hemsjö inte i tillräcklig omfattning har stöd i 

miljöbalkens regler. Av detta skäl har Tingsryds kommun överklagat 

Energimarknadsinspektionens beslut 2017-07-10 att godta den av Svenska 

kraftnät inlämnade ansökan. 

I Utdragsbestyrkande 



i':.JTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 230 forts. 

Oavsett vilket domslut Förvaltningsrätten gör yrkar Tingsryds kommun att 

den formella tillståndsprocessen inleds först den dag då det överklagade 

godtagandebeslutet vunnit laga kraft. 

Det är riktigt att Tingsryds kommun på grund av ett förbiseende inte 

lämnade svar på den förfrågan som Energimarknadsinspektionen skickade 

till kommunen den 26 januari 2016. Tingsryds kommun har däremot 

besvarat Energimarknadsinspektionens förfrågan daterad 2016-06-23 

Gällande ansökan om projekt av gemensamt intresse (PCI). Denna förfrågan 

besvarades av Tingsryds kommun genom kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslut 2016-09-05, § 230. I svaret konstaterade kommunen bl a att det i 

gällande översiktsplan inte finns mark reserverad för ett ytterligare intrång i 

form av den nya 400 kV-ledningen. Tingsryds kommun har därefter 2017-

01-18 för kännedom fått del av Energimarknadsinspektionens beslut 2016-

12-15 om detaljerat schema för tillståndsprocessen för projekt av 

gemensamt intresse. Enligt vad som framgår av beslutet kunde detta beslut 

inte överklagas. 

Tingsryds kommun har redan i överklagandet daterat 2017-07-28 tagit upp 

den stora bristen att den aktuella kraftledningen saknar stöd i den 

kommunala översiktsplanen. Kommunen är alltjämt av den uppfattningen 

att statlig infrastruktur lika väl som privata och kommunala 

markanvändningsbehov måste få sin tidiga markanvändningsprövning i en 

översiktsplaneprocess. Tingsryds kommun anser att avsaknaden av 

kraftledningens markanspråk i en översiktsplaneprocess är ytterligare ett 

skäl för att överklaga Energimarknadsinspektionens godtagandebeslut 201 7-

07-10. Genom den tidssättning av den formella tillståndsprocessen, som blir 

en direkt följd av godtagandebeslutet, har Energimarknadsinspektionen i 

praktiken undanröjt de tidsmässiga möjligheterna att i en kommunal 

översiktsplaneprocess pröva kraftledningens markanspråk. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Linköping har i underrättelse 2017-08-11 berett 

Tingsryds kommun tillfälle att utveckla sin talan senast den 6 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-09-27 
Energimarknadsinspektionens beslut om godtagande av projekt av allmänt 

intresse 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Linköping 

I ~ I 
I Otdragsbestyrkande 



' 
' 

Bilaga Ks Au§ 230 2017-10-02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

39 (47) 

2017-09-11 

§ 169 

Delegering av yttrande gällande överklagan av 
Energimarknadsinspektionens beslut om godtagande av projekt 
av allmänt intresse 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen delegerar rätten att yttra sig i ärendet gällande 
överklagan av Energimarknadsinspektionens 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 rätt att utveckla sin talan i 
rubricerat ärende till och med den 6:e oktober. 

Eftersom kommunstyrelsen har sitt sammanträde efter det datumet, föreslås att 
rätten att yttra sig delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket har 
sammanträde den 2:e oktober. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse av kommunsekreteraren, 2017-09-07 

Beslutet skickas.till 
Landsbygdsutvecklaren 

Justerare ~ . .. I Utdragsbestyrkande 2017-09-13 



Bilaga Ks § 169 2017-09-11 

FÖRVAL TNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 

UNDERRÄTTELSE Aktbilaga .. T 
2017-08-11 

· Anges vid kontakt med domstölen 

Tingsryds konunun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Tingsryds kommun ./. EnergiJ.nafknadsinspektionen 
ani;äende godtagande av al;lsökan 

Förvaltningsrätten har mottagit Tings1yds kommuns överklagande av Energi:rnarknads
inspekti5mens beslut att godta Affärsverket 'Svenskakraftnäts ansökan avseende linje för en 
400 kV ledning från Ekhyddan via Nybro till Hemsjö. 

I överklagandet begär Tingsryds kommtm anstånd till den 15 september 2017 med att 
komplett-era sitt överklagande. F örvä.ltningsi'ätten. har forelagt ·Energimarknadsirtspektionen 
att yttta sig över kommunens överklagai1de Seiiast. den 8 septembet 2(H 7. Tingsryds 
kommun kommer dår(}fter att betedas tillfälle atrutyeckla sin talan senast den 6 oktobet 
2017. 

Fötvaltningsrätten hat för avs1lct att handlägga målet skyndsamt och .kommer dätföt att 
vara restriktiv med att be-vllj a anstånd. 

Öm Ni har några fråga!' ska Ni kontakta Förvaltningsrätten :i Linköping, 

Dok.Id 297316 
Postadress 
B.ox406 
581 <i4Linköping 

Besöksadre.ss 
Brigadg~tan 3 

Telefon 
013-25 11 00 

· Telefax 
013-25 1140 

E~post: forvaltni.ngsrattenilinkoping@dom.se 
·www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 

Expe.!litio:nstid 
måndag- fredag 
OR:00-16:0Q 

. I 

i 
l 

![ 



Bilaga Ks Au§ 230 2017-10-02 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

t"--~ 

2017-08-14 

§ 140 

Information om överklagan av beslut från 
Energimarknadsinspektionen 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

34 (39) 

2. Kommunstyrelsens ordförande begär in skriftligt beslut på att anståndet 
inte beviljats. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om det beslut 
Energimarknadsinspektionen fattat om godtagande av Svenska Kraftnäts 
ansökan om projekt av gemensamt intresse (dnr 2015-103122 och 2017-101611) 
samt det överklagande som sänts över till nämnda myndighet. 

Eftersom det inte hölls några ordinarie sammanträden under sommaren var det 
kommunstyrelsens ordförande som yttrade sig å kommunens vägnar. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar vidare om att förvaltningsrätten i 
Linköping muntligen :framfört att inhibition inte kan beviljas. Samtidigt har 
handläggaren uppgivit att kommunen senare får yttra sig. 

Det föreslås under sammanträdet att kommunstyrelsens ordförande begär in 
skriftligt beslut på att anståndet inte beviljats. 

Beslutsunderlag 

1. Energimarknadsinspektionens godtagande av Svenska Kraftnäts ansökan 
om projekt av gemensamt intresse (dnr 2015-103122 och 2017-101611) 

2. Överklagan av ovanstående beslut 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163, 2017-08-07 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

I Otdragsbestyrkande 2017-08-16 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 232 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2017/9 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om den workshop om bredband 
som hölls i Region Kronobergs regi 2017-09-29. 

Förslag om att arbeta enligt den s.k. Halmstadsmodellen där det offentliga 

tar stort ansvar, kommer inte att genomföras. Arbetet i länet ska bland annat 

ta hänsyn till förekomsten av vita fläckar och W exnets arbete samt 
önskemål från de verksamma bredbandsföreningarna. 

I Dtdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 233 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2017/10 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen informerar om: 

Företagsgalan samt tar emot anmälningar till galan. 

De föreningar och privatpersoner som har arkiverat material i källaren 

kommer att hänvisas till Kronobergs arkiv som är Smålands folkrörelse- och 

föreningsarkiv. Ett brev går ut till alla berörda och kända. En annons går ut i 

tidningen för de föreningar som kommunen inte har kontaktuppgifter till. 

Gjorda rekryteringar och kvarvarande vakanser. 

En krisövning kommer att hållas 20 november med arbetsutskottet som 

tillika är krisledningsnämnd. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Personalutskottet 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under

skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

1 (15) 

Personalchefens kontor, Torggatan 10, Tingsryd 
Måndagen 11 september 2017, kl. 08.30 - 11.45 

Tomas Blomster (S), ordf 
Anna Johansson (C), 
Patrick Ståhlgren (M) 

Tjänstemän: 
Helena Clemedtson, 
personalchef 

Anna Johansson 

Per Pettersson, räddningschefRÖK, § 36 
Ove Halvor2, Kommunal, § 36 
Mikael Jeansson, KSO, § 38 
Laila J eppsson, kommunchef, § 3 8 

Kansliavdelningen, onsdagen 13 september 2017, kl 15.00 

Paragrafer § 27 - 39 
Anna Arvidsson 

Tomas Blomster 

Anna Johansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Personalutskottet 

2017-09-11 

2017-09-14 

Kommunkansliet i Tingsryd 

Anna Arvidsson 

Datum då 

anslaget tas ned 2017-10-09 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

§27 

Hälsotalen 2017 
Dnr 2017/359 023 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

2 (15) 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet, se bilaga PU 27.2017. 

I Utdrags bestyrkande 



. BilagaCAK 

Ohälsotal första halvåret 2017 

Ohälsotal per förvaltning 

Förvaltning 1:a 1:a 1:a 
halvåret halvåret halvåret 

2015 2016 2017 

Kommunledningsförvaltningen 3,0 3,3 2,7 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 5,5 6,2 7,7 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2,7 

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,8 5,0 6,2 

Socialförvaltningen 8,9 8,3 . 9,1 

Totalt 7,2 6,6 7,6 

Totalt hela året 7,0 6,7 

Totalt riket hela året 7,0 7,2 

Korttidsfrånvaro dag 1-14 

Förvaltning 1:a 1:a 1:a 
halvåret halvåret halvåret 

2014 2015 2017 

Kommunledningsförvaltningen 1,3 1,7 1,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,4 2,8 2,6 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2,1 2,1 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2,1 2,6 2,1 

Socialförvaltningen 3,4 3,7 3,1 

Totalt 2,8 3,2 2,6 

OBS! 2016 års siffror är ej med med anledning av byte av personalsystem 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 

2017-09-11 

§ 28 

Information gällande EFS-projektet "Hållbart arbetsliv" 

Dnr: 2017/101 026 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tar emot informationen. 

2. Information om projektet ska vara en stående punkt på 

dagordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet. 

Projektledare är nu anställd och har börjat sitt arbete i sommar. I Tingsryds 

kommun ska fyra chefer delta i projektet. Det gäller personal från 

Kommunal, 40-50 medarbetare. 

Under hösten ska utbildning i hälsofrämjande ledarskap genomföras med 

chefer och hälsoinspiratörer enligt utbildningsplan 2017. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

TB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 29 

Centrala arbetsmiljökommitten - sammansättning 

Dm: 2017/577 026 

Personalutskottets beslut 

Centrala arbetsmiljökommitten förändras enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

4 (15) 

Centrala arbetsmiljökommitten, CAK, ger rekommendationer och 

samordnar arbetsmiljöarbetet samt fungerar som kommunens 

skyddskommitte. Kommitten består av representanter från kommunens 

förvaltningar och arbetstagarorganisationer. 

Eftersom kommunens organisation har förändrats finns behov av en översyn 

av CAKs sammansättning. På CAKs möte den 15 maj 2017 fick Hanna 

Kj ellsson, Kommunal och Boris Rieloff, Lärarförbundet tillsammans med 

kommunchef och personalchef uppdrag att göra ett förslag på nya 

sammansättning i CAK efter organisationsförändringen. 

Arbetsgruppens förslag: 

Arbetsgivarrepresentanter: 

Kommunchef 

Personalchef 

Teknisk chef 

Vård- och omsorgschef 

Bildningschef 

Arbetstagarrepresentanter: 

ersättare: Personalchef 

ersättare: Ekonomichef 

ersättare: Avdelningschef Arbete och lärande 

ersättare: Hälso- och sjukvårdschef 

ersättare: Planeringsledare 

Två representanter från Kommunal 

1 representant från Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund 

1 representant från Vision 

1 representant från Vårdförbundet 

1 representant från Akademikeralliansen 

Förslaget har diskuterats i Centrala chefsgruppen, CCG, den 18 maj 2017. 

Förslaget har varit ute på remiss hos de fackliga organisationerna under 

perioden 170519-170614. 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Personalutskottet 

usterare 

Af 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 29 forts 

Dnr: 2017/577 026 

Arbetsgruppen föreslår även att tre till fyra verksamhetsspecifika 

skyddskommitteer bildas för de personalintensiva verksamheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalchef 2017-06-15. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

5 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

1'/J 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 30 

Uppsägning av årsarbetstidsavtal 
Dnr: 2017/576 021 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet tar emot informationen. 

2. Ärendet tas upp på nästa sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson redogör i ärendet. 

6 (15) 

Kommunal har 2017-06-28 sagt upp lokalt kommunalt kollektivavtal 

gällande årsarbetstid. Avtalet gäller tom 2018-01-31. Efter detta datum 

gäller AB. 

Detta kommer att innebära mycket arbete under hösten. Samtliga scheman 

behöver ses över mm. Det är viktigt att informera på arbetsplatserna vad 

reglerna i AB kommer att innebära. 

Beslutsunderlag 

Uppsägning av lokalt avtal- årsarbetstidsavtal, 2017-06-28. 

Protokoll fört vid förhandling, 2017-07-06. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 

2017-09-11 

§ 31 

Heltid som norm 
Dnr: 2017/575 023 

Personalutskottets beslut 

En styrgrupp och projektledare utses för att arbeta fram en handlingsplan 

enligt Huvudöverenskommelsen mellan SKL och Kommunal. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt huvudöverenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) och Kommunal (HÖK 16) ska alla arbetsgivare planera för hur 

andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska vara klar senast 

31 december 201 7. Planen ska tas fram i samarbete med den lokala 

arbetstagarorganisationen. 

Syftet med heltid som norm är att möta framtida rekryterings behov, ett mer 

jämställt samhälle, ökad inkomst och pension. 

Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig och innehålla: nulägesanalys, 

rekryteringsbehov, organisation och bemanning, arbetstider och arbetsmiljö, 

delaktighet, beslut och avtal samt mål. 

För att förverkliga heltid som norm behöver kommunen utse en styrgrupp 

och en projektledare. Men heltid som norm är framförallt en 

verksamhetsfråga. Det är i verksamheten man har kunskap och kan skapa 

förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalchef, 2017-08-25. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 32 

Feriearbeten - utvärdering 
Dm: 2017/102 029 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

8 (15) 

Personalchef Helena Clemedtson informerar i ärendet. Utvärdering, bilaga 

PU 32.2017 delas ut. 

I Utdrags bestyrkande 



Utvärdering_ feriearbete 2017 
·1. Hur har du blivit bemött av personalen på arbetsplatsen? 

Antal svarande: 34 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra . i. 
··; ' '. 

Inte bra -t,. 
·i-
·f .. 

. r. -tr· _J·,: 

2. Hur har handledningen på arbetsplatsen varit? 

Antal svarande: 34 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mycket ~ra 

Bra 

Mindre bra 

Inte bra 

3. På vilken arbetsplats har du haft ditt feriearbete? 

Antal svarande: 31 

Konga allhuset kök· 

I köket 

Vaktmästare hos ishallen 

Mosippan/tallbacken Linnerydskolan 

odengatan ·1 . 

Fritids Tingsryd Dacke 

Hagen_ i Väckelsång 

Älmegården 

Slottets förs~ola och Lampelunds fritids 

FörskoJan i Väckelsång 

Fritids på Örmoskolan 

. ' 

' 



Äppelgården 

allhusetikonga 

Förskolan 'i rävemåla 

Solängen 

Solhaga i Väckelsång 

äldreboende Ryd 

Tingsryds turistbyrå och kommunhuset 

Parkförvaltningen · 

Konga Allhuset kök 

Älvans förskola 

Förskolan Väckelsång 

Myrstacken 

Förskolan Konga 

.Juvelens· förskola 

Fritids, Trojaskolan 

Jag har varit på Solängen i Ryd, avdelning B. 

Solängens kök, Ryd 

Ryd 

Junibacken dagis 

Myrstacken 

4. Har arbetsuppgifterna varit meningsfulla? 

Antal svarande: 34 

0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

ja 

nej 

5. Vilka arbetsuppgifter har du haft? 

Antal svarande: 28 

Diskat 

Bakat 

Hjälp till med matlagningen 

Barnomsorg 

att ta hand om någon som inte kan bo ensam. (pga en mental handikap) 

Kollat så att barnen har haft kul och så att de har skött sig 

Hjälpt till med disk, gjort kaffe, hjälpt de boende med olika ~ysslor, städat 

Promenera, städa, mata osv 

Ta hand om barnen 

Kollat på barnen 

Underhöll barnen med aktiviteter 

Vara i köket ren av avdelningarna 

Prata med dom äldre, spelat med dom. 

Varit i köket fick inte gör jätte mycket. 

tl3 A--· 



Gått en runda med de äldre. 

vattna 

Det man gör på en förskola, tar hand om barnen och ser till att dom utvecklas osv. 

Plocka fram frukost, mata några, ordna aktiviteter 

Jag har hjälpt till med tvätten och maten, städat och umgåtts med dem gamla 

Äldreboende Ryd 

Svara på frågor · 

hjälpa till att bära upp olika broschyrer 

hjälpa turister 

sortera broschyrer 

ibland hjälpa till att packa post 

Måleri 

Flyttning av möbler 

Rensa ogräs mm 

Diskat, bakat samt hjälpt till med matlagningen. 

Tittat på barnen när de lekte, hjälpte dem t_a mat. De sa inget om vad jag skulle göra .. 

Ätit med barnen, haft koll/lekt med dem 

-Olika 

Hjälpt o umgåtts med barnen. 

Har inte fått göra så mycket göra frukost 

Dela ut frukost, diska och plocka in disk samt promenera och samtala med de gamla. 

Det mesta som finns där att göra: Packa varor till de olika avdelningarna, bakat kakor, förberett lunch eller 

middag/kvällsmaten, för_berett mumsmums, packat lunch till utskicken bla. 

Feriearbetare 

L~ka med barnen; läsa osv 

Jag fick leka och ta hand om barnen. 

6. Kan du tanka dig att arbeta i Tingsryds kommun nästa år? 

Antal svarande: 33 

Ja 

Nej 

Kanske 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 



7. Om ja på föregående fråga, inom vilket område? 

Antal svarande:· 8 

Barn och omsorg 

Dagis eller äldreboende 

Börjes eller ålderdomshem eller typ kök 

jag vill Ryd 

Samma 

Inom storkök eller vården. 

Vet ej 

Barnvård 9ch tourism 

8. Har du några synpunkter på saker som vi kan förändra/förbättra till nästa års··feriearbete? 

Antal svarande: 6 

173 

Har inga · 

Nej 

bara jag vill säga till er, ni ska göra mycket jobbskapande till nästa år eller varje å(et. 

Fler arbetstimmar, färre arbetsveckor. Istället för 4 timmar så kanske 6 timmar, så man komme_r mer "in i 

jobbet" att man får göra mer. 

Nej 

Högre lön,att det står mer specifikt mect·vilka områden man kan jobba med. 

)• 

. ( 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

·;1s 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

2017-09-11 

§ 33 

Löneöversyn 2018, tidplan 
Dnr: 2017/574 024 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet ger personalchefen i uppdrag att från 2017-09-11 starta 

löneöversynen för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Huvudöverenskommelse (HÖK) med: 

Kommunal, HÖK 16 
04-30 
Vision, SSR, Ledarna, HÖK 17 
03-31 
V årdförbundet och Fysioterapeutema. HÖK 16 
03-31 

Tillsvidare 

2016-05-01 - 2020-

2017-04-01 - 2020-

2016-12-01 -2019-

AkademikerAlliansen (16 SACO-förbund), HÖK T 2001-06-15-

tillsvidare 

Omfattas inte av avtal 
Lärarnas Samverkansråd, HÖK 12 
03-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från personalchef, 2017-08-01. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

2012-05-01 - 2018-



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 36 

Besök från Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) 
Dnr: 2017 /578 022 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

12 (15) 

Räddningschef Per Pettersson och ombudsman Ove Halvfors informerar i 

ärendet om deltidsbrandmän. 

RÖK önskar att samråd ska ske innan avslag om bisyssla görs av 

kommunen. 

Personalutskottet förordar att det är lämpligt med samråd innan beslut om 

bisyssla. 

Beslutet skickas till 

Personalchef 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 37 

Cirkulär och arbetsgivarnytt 
Dnr: 2017 /1 ll 002 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om utsända cirkulär från 

SKL/Pacta. 

I Utdrags bestyrkande 

13 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

§ 38 

Personalärenden 
Dnr: 2017/111 002 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

Personalutskottets beslut 

Personalutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Personalchef Helena Clemedtson informerar om utsända cirkulär från 
SKL/Pacta. 

I Utdrags bestyrkande 

14 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

§ 39 

Övriga frågor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

Inga övriga frågor rapporteras. 

usterare 

A/ 
rtdragsbest;yrkande 

15 (15) 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednlngs-

fW.Y~ 

Utskottet för arbete och lärande 
2017-09-19 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 

§ 154 

§ 155 

§ 156 

§ 157 

§ 158 

§ 159 

§§ 160-178 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Meddelanden 

Delegations beslut 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politi
kerbesök 

Information från avdelningen för arbete och lärande 

Information efter tillsyn av Skolinspektionen 

Individärende; Ansökan om dispens för att påbörja studier på Tings

ryds Lärcenter 

Ansökan om medel ur social investeringsfond för barn- och unga 

Kommunal finansiering av regionala samverkans- och stödstrukturen 
för att stärka långsiktigheten 

Riktlinjer för studiestartstöd 

Revidering av delegationsordning 

Individärenden 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kammunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tirursryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

§ 149 

Fastställande av föredragningslistan 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande fastställer föredragningslistan. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

2(3.5) 



~Tingsryds 
\:!:}kommun 

3(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

§ 150 

Meddelanden 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande tar emot följande meddelanden: 

I. VoB Kronoberg; Årsredovisning 2016 
Dnr2017/531 750 

2. Familjefrid Kronoberg; Statistikjanuari till juni 2017 
Dnr2017/593 750 

3. Kommunstyrelsen; Förslag till ändring av beslut gällande åtgärd med 

anledning av tillsynsärende på tillfälligt serveringstillstånd vid 

Nelson Garden Arena. Tillståndshavare var AB Taifs vänner av 

1923. Protokoll§ 176, 2017-09-11 

Dnr 2016/200 SN 702 



~'Ilru!sryds 
~kommun 

SAM1v.1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

§ 151 

Delegations beslut 

Utskottets beslut 

Utskottet fflr arbete och lärande tar emot information om följande 
nedanstående delegationsbeslut: 

1. Beslut avseende individ- och familjeomsorgen, augusti 2017 

2. Beslut avseende ekonomiskt bistånd, augusti 2017 

3. Beslut avseende serveringstillstånd, augusti 2017 
Dm 2017/117 SN 702 

I 

4(35) 



~Tingsryds 
\:!;}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

usterare.. / // / · I 
J,PV VL.. 

§ 152 

Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och 
politikerbesök 
Dnr2017/302 750 

Utskottets beslut 

Inga ärenden rapporterades under punkten. 



~Tiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

§ 153 

Information från avdelningen för arbete och lärande 
Dm2017/371 750 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Avdelningen informerar om att arbete pågår for att få fungerande processer 
mellan enheterna i avdelningen. En planeringsdag ihop med politikerna har 
genomförts på Korrö för att påbörja framtagandet av mål och aktiviteter for 
avdelningen. Arbete pågår ä-v'en för att skapa bra samverkan mellan 
arbetsförmedling, migrationsverk, länsstyrelse, studieförbund, foreningar, 
frivilliga och övriga kommuner i Blekinge och Kronoberg genom ett antal 
projekt som alla syftar till god integration och ökat antal människor i 
arbete/sysselsättning eller studier. Exempel på projekt är 
etableringssamverkan, processledarutbildning, perfect match, väninnor till 
väninnor, hälsoskola, nätverk och familjekontakt och bo bra. Mötesplatserna 
har börjat med lördagsöppet from september. 

Vuxenutbildningen informerar om öppet hus 25/9 15-17 på 
vårdutbildningen i Ryd. Vårdutbildningen har dubblerat intaget, 45 elever 
har startat höstterminen. SFI ligger konstant men framåt prognostiseras en 
minskning. 

Barn och familj informerar om att orosanmälningar ligger kvar på ett högt 
tal, mellan 20-30 i månaden. Av dessa går mindre än hälften till utredning 
utan de tas om hand på annat sätt. Antalet ensamkommande minskar. I 
familjehem finns ca 35 barn placerade, i stödboende ca 15 ungdomar och på 
HVB ca 12 stycken barn. 

Vuxen informerar om feriejobben i sommar som Vägvalet administrerat på 
uppdrag av personal.avdelningen. De har haft som mål att de som skulle 
kunna ta ett "riktigt" sommarjobb i förstahand skall ta det och dessa har 
därför först vidarebefordrats för hantering av cheferna i kommunen. Därefter 
har de erbjud.it feriejobb till alla med uppehållstillstånd. Enheten som har 
hand om ensamkommande har vid sidan av detta erbjudit feriepraktik för 
ensamkommande asylsökande ungdomar och de har då fått ersättning som 
vanligt via de statliga bidrag som finns för ensamkommande. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare /41/ I A_ 

§ 153 fortsättning Dnr 2017/371 750 

Inom miss bruksvärden har man under sommaren haft 20 L VM anmälningar 

dessa har dock kunnat hanteras med erbjudande om någon form av frivillig 

vård. 

Försörjningsstödet ökar och hos de grupper som står längst ifrån 

arbetsmarknaden och äldre med låga pensioner. Ökningen finansieras via 

integrationsmedel. 

Beslutsunderlag 

Information vid sammanträdet 



~

·i:~~g 
.• . ~in'il.ii SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .. "-8(3.G) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09~19 •• ,F ... 

usterare ~- Ä___ 

§ 154 

Information efter tillsyn av Skolinspektionen 
Dnr2017/496 750 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Rektor vuxenutbildning Tony Lundström informerar om pågående arbete 
med åtgärdsplan efter Skolinspektionens tillsyn av Tingsryds kommun. 

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut för vuxenbildning efter tillsynen att 
det finns brister i huvudmannens arbete med att 

- nå ut till de som har rätt till kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå och sfi samt med att motivera dem att delta 

informera om komvux på gymnasial nivå och aktivt verka för att 
vuxna deltar i sådan utbildning 

särskild utbildning för vuxna bedrivs kontinuerligt under året 

systematiskt kvalitetsarbete 

Åtgärdsplan för att avhjälpa påtalade brister ska inlämnas till 
Skolinspektionen senast den 27 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 

Skolinspektionen, Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Tingsryds 
kommun, 2017-06-22 
Information viq. sammanträdet 



. ~Tingsryds 
\:!:)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(35) 

· i"' • .,,.. Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare,$, 

?C. 

§ 156 

Ansökan om medel ur social investeringsfond för barn och 

unga 
Dnr 2017 /570 750 

Utskottets beslut 

1. Utskottet för arbete och lärande antar bifogad handling "Barnens · 
bästa i Tingsryd, Förebyggande arbete riktat till barn och unga i 
Tingsryds kommun" och ansöker tillsammans med 
Bildningsnämnden om medel ur sociala investeringsfonden för barn 
och unga. 

2. Ansökan överlämnas enligt riktlinjerna för sociala 
investeringsfonden till ekonomiavdelningen för vidare handläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-30, 
Dnr 2016/125 SN 701 om ett uppdrag till förvaltningarna gällande 
"Förebyggande arbete riktat mot barn och unga i Tingsryds kommun" 

Därefter har socialförvaltningen, nuvarande arbete och lärande samt barn 
och utbildningsförvaltningen, nuvarande bildningsförvaltningen i samverkan 
arbetat fram ett förslag på förebyggande arbete i form av ett multikompetent 
team. 

Målet med teamet är att minska socialt utanförskap. Detta genom att tidigt 
upptäcka barn i riskzon, erbjuda hjälp till barn och föräldrar i ett tidigt skede 
samt skapa en förbättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna. 
Teamet skall rikta sitt arbete mot de yngre barnen och deras föräldrar, från 
förskola samt under lågstadieåren. Teamet ska även jobba med de äldre 
barnen men riktat på individuella insatser för att öka skolnärvaron. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av representanter och chef från individ- och 
familjeomsorgen- barn och familj, utvecklingsledare, representanter från 
elevhälsa och bildningscheffrån bildningsförvaltningen samt chef för arbete 
och lärande. 

I 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare ~ 

./4 tk_. 

.. § 156 fortsättning Dnr 2017/570 750 

Beslutsunderlag 

"Ansökan om medel ur social investeringsfond för barn och unga, Barnens 

bästa i Tingsryd, Förebyggande arbete riktat till barn och unga i Tingsryds 

konimun" 
Tjänsteskrivelse från avdelningschef för arbete och lärande, 2017-09-05 

~eslutet skickas till 
Ekonomichef 
Bildningsnämnden 



~_Tiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(35) 

Utskottet för arbete och Uirände 2017-09-19 

§ 157 

Kommunal finansiering av regionala samverkans- och 

stödstrukturen för att stärka långsiktigheten 
Dnr 2017/579 750 

Utskottets beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

positiva till förslaget om basfinansiering av arbetet i de regionala 
samverkans- och sWdstrukturema från och med verksamhetsåret 

2018. 

2. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att finansiering av halva avgiften 

för Tingsryds kommun motsvarande 69 400 kr för verksamhetsåret 
2018 sker inom integrationsverksamheten samt med befintlig budget 

för gemensam administration på avdelningsnivå. 

Beskrivning av ärendet 

I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruk:tur för länets 

kommuner och Region Kronoberg. Syftet är att samordna och utveckla en 

långsiktig samverkan och gemensam kunskapsutveckling. Tidigare har 

statliga medel betalats ut till den regionala samverkans- och stödstrukturen 

mellan regioner och kommuner men sedan 2015 har generella eller riktade 

statsbidrag betalats ut direkt till huvudmännen. Detta gör att beslut om 

utvecklingsarbeten, gemensamma satsningar, gemensamma utbildningar 

f~ttas i den regionala samverkans- och stödstrukturen. Den regionala 

samverkans- och stödstrukturen finansieras idag av Region Kronoberg i 
form av tre tjänster som utvecklingsledare, men det saknas finansiering av 

kommunerna. 

Enligt det underlag som Region Kronoberg tagit fram blir avgiften 2018 för 

Tingsryds kommun 138 800 kr. I Tingsryds kommun är det Vård- och 
Omsorgsnämnden och utskottet för Arbete och Lärande soni.. berörs av 
samverkans- och stödstrukturens arbete och dessa verksamheter bör därför 

dela på kostnad~n. 

usterare /// ./ I 
/U/' /{__ 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare / /// I 
/W Å,. 

§ 157 fortsättning Dnr 2017 /579 750 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Region Kronoberg, 2017-05-04 
Vård- och omsorgsnämnden § 46, 2017-08-21 
Tjänsteskrivelse från avdelningschef för arbete och lärande, 2017-09-08 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 
Vård- och Omsorgsnämnden 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare /// / 

!'IV ,k____ 

§ 158 

Riktlinjer för studiestartstöd 
Dnr 2017 /571 705 

Utskottets beslut 

Utskottet för arbete och lärande antar Riktlinjer för studiestartstöd enligt Lag 

2017:527 om studiestartstöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för studiestartstöd salmas i dag helt. Detta då bidragsformen är 

helt ny. För att efterfölja lagen och för att få en rättssäker handläggning och 

en tydlig prioriteringsordning har riktlinjer tagits fram. Dessa kompletteras 

med nya rutiner och anvisningar. 

Beskrivning av ärendet 

Genom lag om studiestartstöd ges den som studerar på grundläggande nivå 

eller gymnasial nivå möjlighet till ett års heltidsstudier utan att ta lån. Den 

som tillhör den i lagen angivna målgruppen kan ansöka om studiestartstöd, 

ett bidrag som utbetalas av CSN. 
Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland 

personer med stort utbildningsbehov. Studiestartsstödet införs for att 

förbättra anställningsbarheten för arbetslösa personer med kort utbildning, 

förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta 

matchningen till jobb. Studiestartsstödet är ett verktyg som 
Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda i sitt arbete med 

att rekrytera personer till studier. 

I § 2 i lag om studiestarstöd framgår att kommunen ska fastställa riktlinjer 

för rekrytering och ansökningsprocessen i nära samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Vidare framgår i lagstiftningen att kommunen har en 

dokumentationsskyldigh.et gällande processen. 

För att efterleva de lagkrav som ställs på kommunen har riktlinjer med 

utgång från lagstiftning och lokala behov och målsättningar tagits fram. I 

riktlinjer fram.går syfte och målsättning med studiestartstödet, hur 
prioritering ska göras vid behov samt var tydlig fördelning av ansvar. 

Riktlinjerna ska kompletteras med rutiner gällande administration och 

handläggning. 

lutdnigsbe,tydowde 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

§ 158 fortsättning Dnr 2017/571 750 

Ekonomiska konsekvenser och Arbetsmiljökonsekvenser 
Riktlinjerna tillsammans med nyupprättade rutiner kommer inte att påverka 
budget, då studiestartstödet är ett statligt bidrag och utbetalning sker från 

CSN. Dock förväntas de nya ansökningsrutinema leda till ökad 
arbetsbelastning fflr rektor, studie- och yrkesvägledare och administratör på 
Vuxenutbildningen. 

Årendets beredning 

Ärendet har beretts av IFO-chef Vuxen Evelina Magnusson tillsammans 
med rektor Tony Lundström, Vuxenutbildningen. Riktlinjerna har varit på 
remiss hos Arbetsförmedlingen i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för studiestartstöd enligt Lag 2017:527 om studiestartstöd. 
Tjänsteskrivelse från. IFO chef Vuxen, 2017-09-11 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
Vuxenutbildningen 



~fingsko'. eyds 
~- mmun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(35) 

Utskottet för arbete och lärande 2017-09-19 

Justerare/1~ 

§ 159 

Revidering av delegationsordning 
Dnr 2017 /232 002 

Utskottets beslut 

. •, ...... ;119 

Utskottet för Arbete och Lärande ger förvaltningschefen i uppdrag att bereda 
förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottets ordförande Magnus Carlberg (S) och vice ordförande Cecilia 
Cato (C) föreslår att revidera delegationsordningen: 
Med anledning av organisationsförändringen så behövs 
delegationsordningen ses över. För att verksamheten och den nya politiska 
organisationen skall fungera effektivt och ändamålsenligt så behövs 
delegationsordningen förändras. Vår bestämda uppfattning är att beslut som 
tidigare fattades av socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden 
rörande de verksamheter som nu utskottet för arbete och lärande ansvarar för 
skall fattas i utskottet alternativt delegeras till tjänstepersoner om det inte 
uttryckligen i lag inte går att delegera från nämnd (kommunstyrelse). 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ordförande och vice ordförande utskottet för arbete och 
lärande, 2017-09-13 

Beslutet skickas till 
Förvaltn.ingschef 


