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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 250 

Internbudget 2018 Kommunstyrelsen 

Dnr 2017/723 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens internbudget för 2018 innefattar i detta beslut följande 

verksamheter: 

• Kommunchef/ gemensamt 

• Kansliavdelning 

• Utvecklingsavdelning 

• Ekonomiavdelning 

• Personalavdelning 

• Avdelning Arbete och lärande 

Budgetförslaget omfattar 89 333 tkr, vilket överensstämmer med den 

budgetram som fastställts i kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-09-25 § 

121. 

Från och med 2018-01-01 överlämnas ansvaret för Tekniska avdelningens 

verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 

Internbudget för Tekniska avdelningen fastställs av 

samhällsbyggnadsnämnden, som i fullmäktiges budgetbeslut tilldelats en 

budgetram som innefattar Tekniska avdelningen och Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Tekniska avdelningens internbudget kommer sedan 

att tillföras kommunstyrelsen genom tilläggsbeslut i början av året (medan 

miljö- och byggnadsförvaltningens budget kommer att tillföras nybildade 

Miljö och byggnadsnämnden). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 121, 2017-09-25 Budget, skattesats och låneram 

2018 samt ekonomisk plan 2019-2020 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-17 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Internbudget för kommunstyrelsen 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för 2018 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens internbudget för 2018 innefattar i detta beslut följande verksamheter: 

• Kommunchef/gemensamt 
• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Avdelning Arbete och lärande 

1(1) 

Budgetförslaget omfattar 89 333 tkr, vilket överensstämmer med den budgetram som fastställts i 

kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-09-25 §121. 

Från och med 2018-01-01 överlämnas ansvaret för Tekniska avdelningens verksamheter från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Internbudget för Tekniska avdelningen fast

ställs av samhällsbyggnadsnämnden, som i fullmäktiges budgetbeslut tilldelats en budgetram 

som innefattar Tekniska avdelningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tekniska avdel

ningens internbudget kommer sedan att tillföras kommunstyrelsen genom tilläggsbeslut i början 

av året (medan miljö- och byggnadsförvaltningens budget kommer att tillföras nybildade Miljö

och byggnadsnämnden). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
KF 2017-09-25 §121 Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsens utskott 
Kommunchef och avdelningschefer kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BILAGA 

Internbudget 2018 

Sammanfattning Internbudget 2018 KS {KLF) 

Nämnd: Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens internbudget för 2018 innefattar i detta beslut följande verksamheter: 

• Kommunchef/gemensamt 
• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Avdelning Arbete och lärande 

Budgetförslaget omfattar 89 333 tkr, vilket överensstämmer med den budgetram som fastställts i 

kommunfullmäktiges budgetbeslut 2017-09-25 § 121. 

Från och med 2018-01-01 överlämnas ansvaret för Tekniska avdelningens verksamheter från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Internbudget för Tekniska avdelningen fastställs av 

samhällsbyggnadsnämnden, som i fullmäktiges budgetbeslut tilldelats en budgetram som innefattar 

Tekniska avdelningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen. Tekniska avdelningens internbudget 

kommer sedan att tillföras kommunstyrelsen genom tilläggsbeslut i början av året (medan miljö- och 

byggnadsförvaltningens budget kommer att tillföras nybildade Miljö- och byggnadsnämnden). 

Viktigare förändringar i 2018 års internbudget sammanfattas nedan: 

• Internbudgeten har, så långt det är möjligt, anpassats och förberetts för genomförande av de sista 

delarna av fullmäktiges beslut om ny organisation. 

• Budget för samtliga utskott (arvoden m.m.) hos kommunstyrelsen har samlats hos 

kansliavdelningen. Omfördelning av budgetmedel mellan utskotten har gjorts utifrån antal 

ledamöter och antal möten. Medel för nya plan- och näringslivsutskottet har budgeterats. 

• Kostnader för genomförande av 2018 års allmänna val har budgeterats hos kansliavdelningen 

utifrån tillfälligt budgettillskott ( 400 tkr) och statsbidrag. 

• Budget för föreningsstöd är oförändrad jämfört med 2017. Som en anpassning till fullmäktiges 

beslut om nytt bidragssystem för föreningsstöd har samtliga bidrag inom utvecklingsavdelningen 

samlats på samma ställe (verksamhet 39200) i budgeten. Under början av 2018 kommer arbete 

genomföras med att samla ihop budgeterade medel för bidrag/föreningsstöd hos övriga 

avdelningar och förvaltningar och därefter överföra dessa till kommunstyrelsen 

(utvecklingsavdelningen). 

• Budgetmedel motsvarande 0,1 % av budgetramen (89 tkr) har avsatts i förvaltningens EU-pott i 

enlighet med fullmäktiges beslut i Hållbar ekonomi. 

• Budgetmedel för Folkhälsa (70 tkr) har överförts från kansliavdelningen till avdelningen för 

arbete och lärande i enlighet med nya organisationen. 
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BILAGA 

BUDGETRAMAR B2018 (tkr) Omfördelningar inom budget· CCG·s förslag KS beslut 

Budg 2017 Löneök Löneök 2018 Summa Ny Pris HE3 CCG Fördeln Arbetsram Arbetsram Just Ram Ändr KF beslut Omförd KS beslut 

Fullmäktige 2016 Köp o sälj 2018 org 1,9% plan18 förslag centr 2018 2018 centr Justcentr KS Budget2018 internbudget internbudget 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltning -41 053 -562 -24 -41 639 -45 847 -692 800 -400 -163 -87 941 -87 941 -87 941 -89 333 -89 333 

110 Kommunchef/gemensamt -1 333 -46 -1 379 -3 -1 382 -1 382 -1 382 -1 382 -88 -1470 

111 Kansliavdelning -10 809 -95 -1 -10 905 -50 -400 -11 355 -11355 -11 355 -11 355 -126 -11 481 

112 Utvecklingsavdelning -13 587 -119 -11 -13 717 -128 800 -145 -13190 -13190 -13190 -800 -13 990 155 -13 835 

113 Ekonomiavdelning -5603 -167 -1 -5 771 -24 -5 795 -5 795 -5 795 -5 795 6 -5 789 

114 Personalavdelning -9 721 -135 -1 -9 857 -55 -9 912 -9 912 -9 912 -9 912 10 -9 902 

115 Avd Arbete och lärande 0 -10 -10 -45 847 -308 -18 -46183 -46183 -716 -46 899 -46 899 43 -46 856 

Kontrollsumma -41 053 -562 -24 -41 639 -45 847 -568 800 -400 -163 -87817 -87 817 -716 -88 533 -800 -89 333 0 -89 333 
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Kommunstyrelsen budget 2018 

Budget___2017 

11 Kommunledningsförvaltning 

Intäkter 
Persona1k:ostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

Tingsryds kommun 

-54 659 
62466 
78 302 
86109 

Budget_2018 

-49 959 
67 815 
71477 
89 333 

BILAGA 

2017-11-17 

Sida I 
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Kommunstyrelsen budget 2018 

110 Kommunchef 

Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

11000 Kommunchef 

':?_0275 Strategiskt arbete 
Ovriga kostnader 
Nettokostnader 

92067 Övergripande gem vht 
Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

Tingsryds kommun 

Budget_ 2017 

-144 
1267 

231 
1354 

21 
21 

-144 
1267 

210 
1333 

Budget_2018 

-70 
1308 

232 
1470 

89 
89 

-70 
1308 

143 
1 381 

BILAGA 
2017-11-17 

Sida2 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

111 Kansliavdelning 

Intäkter -1 578 -4 283 

Personalkostnader 8 824 12 327 

Övriga kostnader 3 634 3 437 

Nettokostnader 10 880 11481 

11100 Kanslichef 

10011 Kommunstyrelsen 
Personalkostnader 1 856 1 856 

Övriga kostnader 203 204 

Nettokostnader 2 059 2 060 

10013 KS kultur- & fritidsutskot 
Personalkostnader 128 60 

Övriga kostnader 13 10 

Nettokostnader 141 70 

10014 KS personalutskott 
Personalkostnader 46 50 

Övriga kostnader 8 10 

Nettokostnader 54 60 

10015 KS Arbete o Lärandeutskott 
Personalkostnader 100 

Övriga kostnader 20 

Nettokostnader 120 

10016 KS Plan o N-liv utskott 
Personalkostnader 75 

Övriga kostnader 15 

Nettokostnader 90 

10030 Överförmyndarnämnd 
Personalkostnader 109 60 

Övriga kostnader 1 10 

Nettokostnader 110 70 

10060 Valnämnd 
Personalkostnader 22 97 

Övriga kostnader 1 9 

N ettokosinader 23 106 

13010 Politisk administration 
Intäkter -980 

Personalkostnader 959 1 711 

Övriga kostnader 53 54 

Nettokostnader 1 012 785 

13020 Överförmyndarverksamhet 
Intäkter -728 -365 

Personalkostnader 2467 1 776 

Övriga kostnader 165 160 

Nettokostnader 1904 1571 

Tingsryds kommun 
Sida3 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

13040 Allmänna val 
Intäkter -177 
Personalkostnader 420 
Övriga kostnader 251 
Nettokostnader 494 

27521 Adm. Säkerhetsarbete 
Intäkter -465 -470 
Personalkostnader 542 556 
Övriga kostnader 239 242 
Nettokostnader 316 328 

~.0276 Övrig gemensam verksamhet 
Ovnga kostnader 20 20 
Nettokostnader 20 20 

92060 Kansliadministration 
Intäkter -6 -146 
Personalkostnader 758 1 060 
Övriga kostnader 213 213 
Nettokostnader 965 1127 

92064 Adm center/MBK 
Intäkter -379 -2145 
Personalkostnader 1205 3 544 
Övriga kostnader 2234 1 732 
Nettokostnader 3 060 3 131 

92066 Kommunarkiv 
Personalkostnader 277 289 
Övriga kqstnader 451 453 
Nettokostnader 728 742 

92067 Övergripande gem vht 
Personalkostnader 455 673 
Övriga kostnader 33 34 
Nettokostnader 488 707 

Tingsryds kommun 

Sida4 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 
2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

112 Utvecklingsavdelning 

Intäkter -1285 -1 155 

Persona1kostnader 4 562 4 183 

Övriga kostnader 10148 10 807 

Nettokostnader 13 425 13 835 

11200 Utvecklingschef 

22010 Näringslivsbefrämjande åtg 
Personallcostnader 322 1230 

Övriga kostnader 341 458 

Nettokostnader 663 1688 

22020 Landsbygdsutveckling 
Intäkter -100 -303 

Personalkostnader 487 505 

Övriga kostnader 302 430 

Nettokostnader 689 632 

23010 Turistverksamhet 
Intäkter -122 -122 

Personalkostnader 680 161 

Övriga kostnader 356 422 

Nettokostnader 914 461 

23012 Stöd turistverksamhet 
Övriga kostnader 107 107 

Nettokostnader 107 107 

28011 Inflyttningsarbete 
Övriga kostnader 19 

Nettokostnader 19 

30100 Samlingslokaler 
Intäkter -150 -150 

Övriga kostnader 395 395 

Nettokostnader 245 245 

31530 Konst- o utställningsvht · 
Intäkter -100 

Övriga kostnader 115 15 

Nettokostnader 15 15 

34100 Idrottsanläggningar 
Intäkter -575 -575 

Övriga kostnader 3 633 3 876 

Nettokostnader 3 058 3 301 

34200 Badanläggningar 
Intäkter -5 -5 

Övriga kostnader 440 440 

Nettokostnader 435 435 

Tingsryds kommun 
Sida 5 
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Kommunstyrelsen budget 2018 

34400 Friluftsleder o naturreser 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

39100 Övergrip Kultur o Fritid 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

~.9200 Bidrag Kultur o Fritid 
Ovriga kostnader 
Nettokostnader 

90272 Kommunikation o M-föring 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

90275 Strategiskt arbete 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

92091 Arbete åt utomstående 
Intäkter 
Personalkostnader 
Nettokostnader 

Tingsryds kommun 

Budget_2017 

408 
408 

596 
158 
754 

3 200 
3 200 

1486 
621 

2107 

758 
53 

811 

-233 
233 

Budget_2018 

408 
408 

484 
141 
625 

3 200 
3 200 

1 012 
759 

1 771 

791 
156 
947 

BILAGA 
2017-11-17 

. Sida 6 
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Kommunstyrelsen budget 2018 

113 Ekonomiavdelning 

Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

11300 Ekonomichef 

92061 Ekonomiadministration 
Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

92091 Arbete åt utomstående 
Intäkter 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

Tingsryds kommun 

Budget_2017 

-3 674 
6237 
3 040 
5 603 

-2 926 
6237 
2292 
5 603 

-748 
748 

Budget_2018 

-4 331 
6943 
3 177 
5 789 

-3 583 
6 943 
2429 
5 789 

-748 
748 

BILAGA 
2017-11-17 

Sida 7 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_ 2017 Budget_2018 

114 Personalavdelning 

Intäkter -92 -92 
Personalkoslnader 6 534 6 737 

Övriga koslnader 3 279 3 257 

N ettokoslnader 9 721 9 902 

11400 Personalchef 

61010 Arbetsmarknadsåtgärder 
Personalkosmader 575 575 

Övriga koslnader 5 5 

N ettokoslnader 580 580 

90270 Personalbefrämjande åtgärd 
Personalkoslnader 933 933 

Övriga koslnader 897 930 

N ettokoslnader 1 830 1 863 

92062 Personaladministration 
Intäkter -92 -92 

Personalkosmader 4132 4 335 

Övriga koslnader 2 376 2321 

N ettokoslnader 6 416 6 564 

11410 Personalspecialist 

90273 Omplaceringstjänster 
Personalkoslnader 894 894 

Övriga koslnader 1 1 

N ettokoslnader 895 895 

Tingsryds kommun 

Sida 8 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

115 Avd Arbete o Lärande 

Intäkter -47 886 -40 028 

Personalkostnader 35 042 36 317 

Övriga kostnader 57 970 50 567 

Nettokostnader 45 126 46 856 

11500 Chef Arbete o Lärande 

~.6310 Folkhälsa miljö hälsa håll 
Ovriga kostnader 70 70 

Nettokostnader 70 70 

~1091 Föreningsbidrag 
Ovriga kostnader 60 60 

Nettokostnader 60 60 

59001 Gem. adm. övergrip 
Personalkostnader 1386 1 027 

Övriga kostnader 335 495 

Nettokostnader 1 721 1 522 

59013 Gem. adm. IFO 
Personalkostnader 1 549 2 367 

Övriga kostnader 2 184 2452 

Nettokostnader 3 733 4 819 

59060 Alkohollagen 
Intäkter -90 -120 

Övriga kostnader 230 333 

Nettokostnader 140 213 

~9080 Personligt ombud 
Ovriga kostnader 175 175 

Nettokostnader 175 175 

60040 Integration 
Intäkter -2 680 -3 040 

Personalkostnader 2 070 2 130 

Övriga kostnader 610 910 

Nettokostnader 

11511 Chef Barn o Familj (IFO) 

56910 Barn- och ungdomsvård 
Personalkostnader 3 023 3 483 

Övriga kostnader 255 255 

Nettokostnader 3 278 3 738 

56920 Institutionsvård 
Intäkter -77 -123 

Övriga kostnader 3 500 3 550 

Nettokostnader 3 423 3 427 

Tingsryds kommun 
Sida9 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

56930 Familjehemsvård 
Intäkter -68 -68 
Personalkostnader 5 278 5266 
Övriga kostnader 691 691 
Nettokostnader 5 901 5 889 

56941 Strukt öppen barn o ungd v 
Intäkter -1 -1 
Personalkostnader 2 050 2 050 
Övriga kostnader 1236 1236 
Nettokostnader 3 285 3285 

56942 Övriga öppna insatser 
Övriga kostnader 120 120 
Nettokostnader 120 120 

~.8510 Familjerådgivning 
Ovriga kostnader 140 140 
Nettokostnader 140 140 

58520 Övrig familjerätt 
Personalkostnader 393 
Övriga kostnader 41 674 
Nettokostnader 434 674 

60030 Ensamkommande flyktingbarn 
Intäkter -30 000 -24 000 
Personalkostnader 1 931 2 778 
Övriga kostnader 28 069 21222 
Nettokostnader 

11512 Chef Vuxna (IFO) 

55910 Missbrukarvård för vuxna 
Personalkostnader 1 088 1 086 
Övriga kostnader 20 20 
Nettokostnader 1108 1106 

55920 Institutionsvård vuxna 
Intäkter -104 -142 

Övriga kostnader 1637 1 737 
Nettokostnader 1533 1595 

55930 Familjehemsvård 
Intäkter -52 -52 
Övriga kostnader 251 251 
Nettokostnader 199 199 

55942 Strukt öppen missbr vård 
Personalkostnader 338 405 
Övriga kostnader 209 209 
Nettokostnader 547 614 

Tingsryds kommun 

Sida 10 
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BILAGA 

Kommunstyrelsen budget 2018 2017-11-17 

Budget_2017 Budget_2018 

?.5913 Övriga öppna insatser 
Ovnga kostnader 60 

Nettokostnader 60 

57110 Övrig vuxenvård (ej missbr 
Personalkostnader 376 581 

Övriga kostnader 1224 1224 

Nettokostnader 1600 1 805 

57510 Försörjningsstöd 
Intäkter -255 -2 655 

Personalkostnader 2 061 2 021 

Övriga kostnader 6 991 9 431 

Nettokostnader 8 797 8 797 

60010 Flyktingadministration 
Intäkter -479 -495 

Personalkostnader 479 495 

Nettokostnader 

60020 Flyktingar 
Intäkter -7 854 -2 966 

Personalkostnader 507 488 

Övriga kostnader 7 347 2478 

Nettokostnader 

61010 Arbetsmarknadsåtgärder 
Intäkter -447 -546 

Personalkostnader 1 399 1372 

Övriga kostnader 722 722 

Nettokostnader 1674 1548 

11521 Rektor Vuxenutbildning 

47000 Vuxenutbildning, grundlägg 
Personalkostnader 844 833 

Övriga kostnader 45 45 

Nettokostnader 889 878 

47100 Vuxenutbildning, lokal adm 
Personalkostnader 964 993 

Övriga kostnader 180 180 

Nettokostnader 1144 1173 

47200 Vuxenutbildning gy, påbygg 
Intäkter -850 -850 

Personalkostnader 3 036 2 519 

Övriga kostnader 973 1292 

Nettokostnader 3 159 2 961 

47400 Vuxenutbildning, särvux 
Personalkostnader 731 783 

Övriga kostnader 53 53 

Nettokostnader 784 836 

Tingsryds kommun 
Sida 11 
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Kommunstyrelsen budget 2018 

47600 Vuxenutbildning, SFI 
Personal.kostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

47800 Övrig utbildning, uppdrags 
Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
Nettokostnader 

Tingsryds kommun 

Budget_2017 

1147 
65 

1212 

-4 929 
4392 

477 
-60 

Budget_2018 

1147 
65 

1212 

-4 970 
4493 

477 

BILAGA 
2017-11-17 

Sida 12 
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2018 års arbetsprocess för 

budget och bokslut 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 240 

2018 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Dnr~~ 201'=,/' 2>1-C> ö V/ 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner 2018 års arbetsprocess för budget och 
bokslut enligt protokollsbilaga. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen ges i 
uppdrag att löpande utfärda mer detaljerade anvisningar och tidsplaner för 

budget- och bokslutsarbetet under året. 

Beskrivning av ärendet 

Vid ksau:s sammanträde 2017-10-02 § 214 (Samtal om budgetprocess inför 

budget 2019) diskuterades möjliga förändringar i kommunens övergripande 
budget- och bokslutsprocess. Bifogat förslag har tagits fram utifrån denna 
diskussion. 

Den förslagna processen innebär följande väsentliga förändringar jämfört 

med den nuvarande: 
• Informationsdagar ersätts med information till fullmäktige 

• Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän införs (internat) 

• Inriktningsdebatt genomförs något senare i processen 

• Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgår 

• Fullmäktiges budgetbeslut fattas i november pga. valår (normalår= 
juni) 

• Fullmäktiges budgetbeslut blir av mer övergripande karaktär 

• Fullmäktige beslutar i budgeten om verksamhetsmål som nämnderna 
ska uppnå 

• Endast ett nämndbeslut om budget istället för som tidigare två 

• Sammantaget syftar de föreslagna förändringarna till bl. a: 
större delaktighet, kunskap och helhetsperspektiv för 
kommunfullmäktige 
ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för 
verksamheten 
en mer konkret inriktningsdebatt som blir vägledande för 
budgetförslaget 
fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 
tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 

De föreslagna förändringarna förutsätter några mindre ändringar i 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning avseende bland annat 

budgetprocess, tidpunkter m.m. Revidering av fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning bör således lyftas som ett ärende till 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23 

Justerare 

§ 240 forts. 

kommunfullmäktige innan kommunstyrelsen beslutar om 2018 års 
arbetsprocess för budget och bokslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen, 2017-10-19 inkl. bilaga 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 214, 2017-10-02 (Samtal om 
budgetprocess inför budget 2019) 

I Otdragsbestyrkande 

7 (14) 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-19 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 2018 års arbetsprocess för budget och bokslut godkänns enligt protokollsbilaga. 

1(1) 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att lö

pande utfärda mer detaljerade anvisningar och tidsplaner för budget- och bokslutsarbetet under 

året. 

Beskrivning av ärendet 
Vid ksau:s sammanträde 2017-10-02 §214 (Samtal om budgetprocess inför budget 2019) disku

terades möjliga förändringar i kommunens övergripande budget- och bokslutsprocess. Bifogat 

förslag har tagits fram utifrån denna diskussion. 

Den förslagna processen innebär följande väsentliga förändringar jämfört med den nuvarande: 

• Informationsdagar ersätts med information till fullmäktige 

• Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän införs (internat) 

• Imiktningsdebatt genomförs något senare i processen 

• Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgår 

• Fullmäktiges budgetbeslut fattas i november p g a valår (normalår = juni) 

• Fullmäktiges budgetbeslut blir av mer övergripande karaktär 

• Fullmäktige beslutar i budgeten om verksamhetsmål som nämnderna ska uppnå 

• Endast ett nämndsbeslut om budget istället för som tidigare två 

Sammantaget syftar de föreslagna förändringarna till bl a 

större delaktighet, kunskap och helhetsperspektiv för kommunfullmäktige 

ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för verksamheten 

en mer konkret imiktningsdebatt som blir vägledande för budgetförslaget 

fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 

- tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 
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2(2) 

De föreslagna förändringarna förutsätter några mindre ändringar i fullmäktiges riktlinjer för 

budget och redovisning avseende bland annat budgetprocess, tidpunkter m.m. Revidering av 

fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning bör således lyftas som ett ärende till kommun

fullmäktige innan kommunstyrelsen beslutar om 2018 års arbetsprocess för budget och bokslut. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga "2018 års arbetsprocess för budget och bokslut" 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder, bolag och stiftelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!:lli.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2018 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Vecka Datum 

2018 2018 

6 7 feb ( on) senast Nämndsbeslut Bokslut 2017 (nämndsberättelse) 

10 5 mars (må) KF information bolag och stiftelser 

15 9 april (må) KF information nämnder 
KF beslut om Årsredovisning 2017 

16 Budgetberedning (internat 2 dgr) 

19 7 maj (må) KF inriktningsdebatt Budget 2019 och plan 2020-2021 

23 4 juni (må) Ksau förslag Budget 2019 och plan 2020-2021 
Ksau förslag Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
Ksau Delårsrappporter 1:2018 

25 18 juni (må) KS förslag Budget 2019 och plan 2020-2021 
KS förslag Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
KS Delårsrapporter 1:2018 

36 3 sept (mån) KF Delårsrapporter 1:2018 

41 8 okt Ksau Delårsrapporter 2:2018 
43 22 okt KS Delårsrapporter 2:2018 

46 12 nov (må) Nya KF Budget 2019 och plan 2020-2021 
Nya KF Affärsplaner 2019-2021 bolag och stiftelser 
Nya KF Delårsrapporter 2:2018 

50 14 dec (fre) senast Nämndsbeslut Verksamhetsplan och internbudget 2019 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

BILAGA 

Kommentar 

Beslutet ska föregås av 
MBL §11. 

Nämndsbeslut ska före-
gås av MBL §11. 

KSA U kan komma att kalla till extra budgetmöten om de ekonomiska förutsättningarna förändras väsentligt under 

processens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=kommunstyrelsen, Ksau=kommunstyrelsens arbetsutskott 



• •  

Arende 10 

Bekräftelse av 

borgen sf ö rb in de I se, 

regressavta-1 och ga ra ntiavta I 

hos Kommuinvest 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 251 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och 

garantiavtal hos Kommuninvest 
Dnr 2017 /720 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Tingsryds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 

april 2008 ("Borgensförbindelsen"), vari Tingsryds kommun åtagit sig 

solidariskt borgensan~var såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Tingsryds kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 

blivande borgenärer. 

2. Tingsryds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tingsryds 

kommun den 1 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Tingsryds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tingsryds 

kommun den 1 november 2011, vari Tingsryds kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson och ekonomichef Daniel 

Gustafsson utses att gemensamt för kommunens räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun blev medlem i Kommuninvest i april månad 2008. 

Genom medlemskapet kan kommunen ta del av förmånlig upplåning och 

finansiering. Kommuninvest har ca 90% av Sveriges kommuner och 

landsting som medlemmar i den ekonomiska föreningen. Den ekonomiska 

föreningen äger sin tur Kommuninvest i Sverige AB. Med anledning av att 

det nu närmar sig 10 år sedan kommunen blev medlem behöver kommunen 

bekräfta att följande tidigare godkända dokument alltjämt gäller: 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 251 forts 

• Borgensförbindelse 

• Regressavtal 

• Garantiavtal ( avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar i derivat) En närmare beskrivning av bakgrund till 

ärendet finns skrivelse från Kommuninvest 2017-08- 16, bilaga 1. De 

aktuella dokument som ska bekräftas redovisas i bilaga 2-4. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommuninvest 2017-08-16 (bilaga 1) 

Borgensförbindelse (bilaga 2) 

Regressavtal (bilaga 3) 

Garantiavtal (bilaga 4) 

Kommunfullmäktige§ 3, 2008-02-28 Medlemskap i Kommuninvest 

ekonomisk förening (bilaga 5) 

Kommunfullmäkige § 132, 2011-09-29 Förtydligande av medlemsansvaret i 

Kommuninvest (bilaga 6) 

A-v ~,, 
I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-11-08 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal 

med Kommuninvest 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tingsryds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 april 2008 ("Bor

gensförbindelsen"), vari Tingsryds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller 

samt att Kommuninvest äger företräda Tingsryds kommun genom att företa samtliga nödvän

diga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhål

lande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Tingsryds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tingsryds kommun den 1 

november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 

fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av med

lemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Tingsryds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tingsryds kommun den 1 

november 2011, vari Tingsryds kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson och ekonomichef Daniel Gustafsson utses att 

gemensamt för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun blev medlem i Kommuninvest i april månad 2008. Genom medlemskapet 

kan kommunen ta del av förmånlig upplåning och :finansiering. Kommuninvest har ca 90% av 

Sveriges kommuner och landsting som medlemmar i den ekonomiska föreningen. Den ekono

miska föreningen äger sin tur Kommuninvest i Sverige AB. 

Med anledning av att det nu närmar sig 10 år sedan kommunen blev medlem behöver kommu

nen bekräfta att följande tidigare godkända dokument alltjämt gäller: 

• Borgensförbindelse 

• Regressavtal 
• Garantiavtal (avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering-

ar i derivat) 

En närmare beskrivning av bakgrund till ärendet finns skrivelse från Kommuninvest 2017-08-

16, bilaga l. 

De aktuella dokument som ska bekräftas redovisas i bilaga 2-4. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest 2017-08-16 (bilaga 1) 

Borgensförbindelse (bilaga 2) 
Regressavtal (bilaga 3) 
Garantiavtal (bilaga 4) 
KF 2008-02-28 §3 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (bilaga 5) 

KF 2011-09-29 §132 Förtydligande av medlemsansvaret i Kommuninvest (bilaga 6) 

Kommunfullmäktiges beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2(2) 
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KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och landsting i samverkan 

2017-08-16 

Tingsryds kommun 

Att: Daniel Gustafsson 

Box 88 

3 62 22 Tingsryd 

BILAGA 1 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat 
Vi skriver till Dig som kontaktperson för Tingsryds kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Tingsryds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 16 april 

2008. 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medle1mnarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. 

Giltighetstiden för Tingsryds kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att 

löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kornmuninvests verksamhet är 

det av mycket stor vikt att Tings1yds kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid 

löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som 

bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 

separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 

borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-207 4. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Orq nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro• Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 

Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-1211 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommunlnvest.se 
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BILAGA 1 

KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och landsting I samverkan 

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Tingsryds kommun undertecknade Regressavtalet den 1 

november 2011 och Garantiavtalet den 1 november 2011. Även dessa avtal riskerar att 

bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad 

som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas 

i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av 

Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i 

dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan. 

Tingsryds kommun ska vidta följande åtgärder. 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att Tingsryds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 16 

april 2008 ("Borgensförbindelsen"), vari Tingsryds kommun åtagit sig solida

riskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest 

äger företräda Tingsryds kommun genom att företa samtliga nödvändiga 

åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgens

förbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

Att Tingsryds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tings1yds 

kommun den 1 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

Att Tingsryds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tingsryds 

kommun den 1 november 2011, vari Tingsryds kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut. 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 
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BILAGA 1 

KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och landsting i samverkan 

kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera 
att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre 
veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en 
tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i 
fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton. Kontakta gäma Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 
ni har några frågor med anledning av detta. 

3. När anslagst1den löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 
Växjö. 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 
undertecknas av de två företrädare för Tingsryds kommun som 
kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 
namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 
befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 
innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet. 

5. Tingsryds kommun ska därefter till Advokatfinnan Lindahl översända följande: 

A) Lagakraftvunnet protokoll 
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis). 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

Kommuninvest önskar att undeitecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 15 januari 2018. 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelsema och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfinnan Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se. 

Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 

Med vänlig hälsning 

Fredrika Norman 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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BILAGA 1 

KOMMUNINVEST 
Svenska kommuner och landsting i samverkan 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt 
att kommunicera borgensförbindelse 

Härmed bekräftas 

att ingången borgensförbindelse av den 16 april 2008 ("Borgensförbindelsen"), 

vari Tingsryds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, 

alltjämt gäller; 

att Kommuninvest äger företräda Tingsryds kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till K.ommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

att regressavtalet undertecknat av Tingsryds kommun den 1 november 2011, vari 

det inbördes ansvaret mellan K.ommuninvests medlemmar regleras för det fall 

K.ommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 

några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt 

att garantiavtalet unde1iecknat av Tingsryds kommun den 1 november 2011, vari 

Tingsryds kommuns ansvar för K.ommuninvests motpartsexponeringar avseende 

deiivat regleras, alltjämt gäller. 

I ----- -----
Ort Datum 

För Tingsryds kommun 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 

Företrädare för kommunen 
enligt beslut 

Namnförtydligande 
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BILAGA2 

Detta är sidan 69 av Borgensförbindelsen för alla förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB 

ingått eller kommer att ingå, med följande lydelse: 

BORGENSFÖRBINDELSE 

Till säkerhet för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå 

går undertecknade landsting och kommuner solidariskt i borgen såsom för egen skuld i enlighet med 

vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening. 

Tingsryds kommun 2008- O'-( -1 lp 

•••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••• "'.'." ••• " ••• "frr,. 

Arne Karlsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Mellan Kommuninvest i Sverige AB, K01mnuninvest ekonomisk förening 

och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats 

följande 

AVTAL OM REGRESS M.M 

1. Bakgrund 

Komnrnninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag 

till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens 

medlemmar utgörs av kommuner och landsting ("Kommunerna"). 

Kommuninvests verksamhet består främst i att erbjuda Kommunerna olika 

typer av finansierings lösningar. För detta ändamål lånar Konumminvest 

upp medel på den svenska och internationella kapitalmarknaden. I syfte att 

upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 

kommande lånebehov, lånar Kommuninvest upp mer medel än vad som 

vid varje tillfälle lånas ut till Konm1unerna. De överskjutande medlen 

placeras i en likviditetsreserv. 

Samtliga Kommuner har, i enlighet med Föreningens stadgar, genom en 

särskilt tecknad förbindelse iklätt sig ett solidariskt borgensansvar för 

samtliga de förpliktelser som Konununinvest har ingått och kommer att 

ingå ("Borgensförbindelsen"). 

Enligt bolagsordningen för Kommuninvest samt stadgarna för Föreningen, 

skall verksamhetema bedrivas inom ramen för den kommunala 

kompetensen. Därigenom är risktagandet i verksamheterna begränsade på 

motsvarande sätt som gäller för Kommunerna. Den grundläggande synen 

på risk regleras i ägardirektiven som är beslutade av Föreningen. Vidare 

arbetar Kommuninvest med olika skyddssystem som syftar till att minska 

riskerna för att någon av Kommuninvests borgenärer framställer anspråk 

enligt Borgensförbindelsen. 

Syftet med detta avtal ("Regressavtalet") fö· att reglera det inbördes 

ansvaret mellan Kommunerna om Kornmuninvests borgenärer skulle 

framställa anspråk gentemot någon eller några av Kommunerna enligt 

Borgensförbindelsen. 
M, 
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2. Definitioner 

I Regressavtalet skall nedanstående begrepp ha följande innebörd. 

"Borgenär" 

"Borgensförbindelsen" 

"Borgenskommun" 

"Borgenskrav" 

"Bristen" 

"Likviditetsdelen" 

"Likviditetsreserven" 

"Lånedelen" 

"Upplåningsportföl,jen" 

"Utlåningsportföljen'' 

Borgenär som framställt krav 
enligt Borgensförbindelsen. 

Den av Kommunerna tecknade 
solidariska proprieborgen. 
Kommun eller landsting mot 
vilken krav enligt 
Borgensförbindelsen framställts. 
Det krav som Borgenär framställer 
enligt Borgensförbindelsen mot en 

Kommun. 
Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.4. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3.3. 

Den del av Upplåningsportföljen 
som inte utgör 
U tlåningsportfölj en. 

Skall ha den betydelse som 
framgår av punkten 3 .3. 

Samtliga medel som från tid till 
annan upplånats av 
Kommuninvest. 

Samtliga medel som från tid till 
annan utlånats av Komnrnninvest. 

BILAGA3 
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3. Inbördes ansvar 

Om någon av Kommuninvests borgenärer framställer krav enligt 

Borgensförbindelsen gentemot någon av Kommunerna skall följande gälla. 

3.1 Om Borgenskrav framställs mot Borgenskommun skall 

Borgenskommunen genast meddela Kommuninvest. Kommuninvest 

skall så snart som möjligt, dock senast inom en vecka från 

mottagandet av meddelandet, informera Borgenskommunen om 

Kommuninvest har någon invändning mot Borgensluavet eller om det 

saknas invändning däremot. Skulle Kommuninvest anse att det finns 

grund för invändning skall Kommuninvest bistå Borgenskommunen 

med bestridande av Borgenskravet. Borgenskonunun skall inte betala 

innan Kommuninvest meddelat huruvida invändning mot 

Borgenskravet finns, inklusive kvittningsinvändning samt att beloppet 

stämmer. 

3.2 Konununinvest skall, såvida K.ommuninvest inte framfört någon 

invändning enligt punkten 3. I, senast på förfallodagen erlägga 

betalning till Borgenären enligt Borgenskravet, eller - om betalning 

redan har erlagts av Borgenskommunen - till Borgenskornmunen. Om 

Kommuninvest saknar förmåga att erlägga full betalning enligt 

Borgenskravet skall Kommuninvest genast underrätta 

Borgenskommunen om detta och samtidigt, efter vederbörlig 

beräkning, skriftligen anmoda Kommunerna att erlägga betalning med 

ett belopp motsvarande deras respektive andelar av Borgenskravet 

beräknade enligt punkten 3.3 nedan. 

3.3 Kommunema skall på sätt och tid som anges i Kommuninvests 

anmodan enligt punkten 3.2 ovan betala sina respektive andelar av den 

del av Borgenskravet som Kommuninvest inte kan täcka, beräknade 

enligt nedan. 

Borgenslffavet skall vid beräkningen delas upp i två delar, en del som 

motsvarar den andel som Utlåningsportföljen utgör av 

Upplåningsportföljen ("Lånedelen") och en del som motsvarar den 

andel som Likviditetsreserven utgör av Upplåningsportföljen 

("Likviditetsdelen"). 

3 .3. l De Kommuner som har lånat medel från Kommuninvest skall 

betala en andel av Lånedelen motsvarande den andel som deras 

respektive lån utgör av Utlåningsportföljen. 

3.3.2 Vid bestämmande av Konununs lån enligt punkten 3.3.1 

medräknas även Kornmuninvests utlåning till andra för vilka 

Kommunen har tecknat annan borgen än Borgensförbindelsen. 

I det fall fler Kommuner tecknat sådan annan borgen för 

{}Z "~"~ 
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samma juridiska enhet skall lånebeloppet fördelas efter antalet 
borgensmän innan det medräknas. 

3.3.3 Samtliga Kommuner skall betala en andel av Likviditetsdelen 
motsvarande den andel som respektive Kommuns insatskapital 
utgör av det totala insatskapitalet i Föreningen. 

Samtliga beräkningar enligt ovan skall ske med utgångspunkt från den 
tidpunkt som Borgenären har framställt sitt krav. 

3.4 Om någon av Kommunerna inte kan erlägga hela eller delar av sin 
eller sina andelar av Borgenskravet beräknade enligt punkten 3.3 ovan 
("Bristen") skall denna kommun genast skriftligen meddela 
Kommuninvest detta. Kommuninvest skall därvid genast anmoda 
samtliga övriga Kommuner att erlägga en andel av Bristen 
motsvarande den andel som respektive Kommuns insatskapital utgör 
av det totala insatskapitalet i Föreningen. Kommunerna skall erlägga 
betalning på i anmodan angivet sätt och tid. 

4. Avtalstid och upphörande 

4.1 Detta Regressavtal löper tillsvidare. Kommunernas och 
Kommuninvests åtaganden enligt detta Regressavtal kan inte sägas upp 
eller på annat sätt återtas utan överenskommelse mellan Kommunerna 
och Kommuninvest. 

4.2 Om detta Regressavtal sägs upp i samband med att Kommun beviljas 
utträde eller på annat sätt upphör att vara medlem i Föreningen, skall 
dock Regressavtalet i tillämpliga delar fortsätta att gälla för sådana 
förpliktelser som avgående Kommun alltjämt har att svara för enligt 
vad som framgår av Föreningens stadgar. Genom undertecknande av 
detta Regressavtal bekräftas Kommuns ansvar enligt vad som framgår 
av Föreningens stadgar avseende upphörande av medlemskap i 
Föreningen och avseende Borgensförpliktelsens tillämpning vid 
upphörande av medlemskap. 

4.3 Efter utträde eller uteslutning från Föreningen skall vid beräkning av 
den avgående Kommunens ansvar enligt detta Regressavtal den 
avgående Kommunens andel av det totala insatskapitalet i Föreningen 
beräknas som om den avgående Kommunen alltjämnt var medlem i 
Föreningen. Vid sådan beräkning skall den avgående Kommunens 
insatskapital, som det såg ut vid avgången ur Föreningen, läggas till 
Föreningens totala insatskapital. 

5. Meddelanden 

5.1 Meddelanden som skickas enligt bestämmelserna i Regressavtalet skall 
skickas skriftligen via fax, bud, rekommenderat brev eller e-post till de 
faxnummer, adresser eller e-postadresser som framgår av Bilaga 1. 

12J c; ·~~ 
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Samtliga parter till detta avtal åtar sig att snarast meddela övriga parter 
vid ändringar av dessa faxnummer, adresser eller e-postadresser. 

5.2 Tidsfrister för anmodningar enligt Regressavtalet skall bötja löpa från 
dagen då anmodan mottagits. Ett meddelande sänt med fax eller e-post 

skall anses mottaget samma dag förutsatt att det kommit mottagaren 
tillhanda i läsbar form. Ett meddelande sänt med bud skall anses 
mottaget vid det faktiska avlämnandet. Ett meddelande sänt med 
rekommenderat brev skall anses mottaget då mottagaren kvitterat 
brevet. Ett meddelande som lämnats efter 17 .00 eller på dag som inte 
är vardag skall anses ha anlänt nästföljande vardag. 

6. Ränta 

6.1 I det fäll Borgenskommunen har betalat Borgenären och någon annan 
Konunun inte har fullföljt sin skyldighet att erlägga betalning enligt 

punkten 3.3 ovan skall Borgenskommunen ha rätt till dröjsmålsränta 
från denna Kommun på det belopp som är obetalt. Årlig dröjsmålsränta 
skall utgå på beloppet motsvarande åtta procent över vid vaije tid 
gällande referensränta enligt räntelagen från förfallodagen för annan 
Kommuns betalning enligt punkten 3.3 ovan till dess betalning sker 

eller bristtäckning enligt punkten 3.4 sker. 

6.2 I det fall Kommun inte betalar enligt punkten 3.4 skall de övriga 
Kommuner som har täckt Bristen ha rätt till dröjsmålsränta 
motsvarande vad som sägs i punkten 6.1 ovan från den tidpunkt som 
betalning av Bristen skett till dess den bristande Kommunen betalat. 

7. Ikraftträdande 

Detta Regressavtal skall träda ikraft den dag samtliga Kommunerna 

unde1iecknat Bilaga l och ersätter därmed tidigare ingånget regressavtal, 
benänmt "Avtal", daterat med böijan den 7 maj 1993. Nytillk01mrn 

Kommuner tillträder Regressavtalet genom att underteckna Bilaga 1. 

8. Ändring 

Regressavtalet kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan 

Kommuninvest, Föreningen och Kommunerna. 

9. Föreningens fullgörande av vissa åtaganden 

I det fall Kornmuninvest på grund av obestånd, likvidation e1Ier liknande 
situation inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Regressavtalet skall så 

långt som möjligt dessa åtaganden, med undantag för Komnmninvests 
betalningsansvar, fullgöras av Föreningen. 

Jn--~ 
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10. Tvistlösning 

Tvister i anledning av detta Regressavtal skall slutligt avgöras genom 
skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. 

Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän och sätet för skiljeförfarandet 
skall vara Stockholm. 

Undertecknande skall göras i separat handling beteclrnad Bilaga 1 till detta 
Regressavtal. 

tfa 'VJ 
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BILAGA 1 TILL REGRESSA VT AL 

Genom att underteckna detta avtal ingår nedanstående Kommun detta 

Regressavtal som reglerar hur ansvaret för det solidariska 

borgensåtagandet som medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening 

tecknat för Kommtminvest i Sverige AB:s nuvarande och framtida 

förpliktelser skall fördelas mellan borgensmännen. 

BILAGA3 

Ort och datum 

Örebro den /I r1/WU7V!//, ;2,(}) _l 
(J 

A (V\ e. Kttd s 'i " ,., 

Namnförtydliganden 

K.S ord/. 
Titel Titel 

tör 1 5 A- fe....., I 2, Ti '"', Jir1 d . 
Besöksadress 

"f5öx. &'i, 3l2ZLTi'vi1F11d. 
Postadress 

Dl.ft1--3t3oo 
Telefax 

kotM IA-"1. 1-11-1 e"')@h·//11; ,,,'1 d. fe 

E-postadress 

2011-04-07 

Kommuninvest i Sverige AB 

Johanna Larsson 
Administrativ chef 
Namnförtydliganden 

Titel 

Travis Bouck 
Ekonomichef 

Titel 

Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro 

Box 124, 701 42 Örebro 

019-12 11 98 

office@kommuninvest.se 
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KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS 

MOTP ARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT 

1. BAKGRUND 

Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till 

Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen ägs i sin tur 

av de kommuner och landsting som är medlemmar i föreningen 

(''Komnrnnerna"). 

BILAGA4 

Kommuninvests verksamhet går ut på att erbjuda Kommunerna olika typer av 

finansieringslösningar. För detta ändamål finansierar Kommuninvest sin 

verksamhet på svensk och internationell kapitalmarknad. I syfte att 

upprätthålla en god betalningsberedskap och för att möta Kommunernas 

kommande lånebehov, placeras en del av de upplånade medlen i en 

likviditetsreserv bestående av olika finansiella instrument. 

I syfte att begränsa de marknadsrisker som uppstår som en följd av 

Kommuninvests upplåning och utlåning samt placeringar av likvida medel, 

ingår Kommuninvest olika typer av riskhanteringsinstrument i fann av 

derivatkontrakt. 

Samtliga Kommuner har genom en särskilt tecknad förbindelse ingått ett 

solidariskt borgensansvar för de förpliktelser som Kommuninvest har ingått 

eller kommer att ingå. Borgensåtagandet omfattar samtliga Kornmuninvests 

förpliktelser, och således även Kommuninvests förpliktelser enligt 

derivatkontrakten. 

Användningen av derivatkontrakt innebär en risk för att motparten inte kan 

fullgöra sina åtaganden. Denna risk omfattas inte av borgensåtagandet utan 

har hittills reglerats i de reverser som de låntagande Kommunerna skrivit 

under i samband med upptagande av lån från Kommuninvest. 

Avsikten med detta avtal är att ersätta vad som anges i Kommunens reverser 

om övertagandet av exponeringarna för de finansiella instrument som tecknats 

med anledning av Kommuninvests refinansiering. Vidare reglerar detta avtal 

hur dessa risker ska fördelas beträffande de derivatkontrakt som har ingåtts i 

samband med de placeringar i finansiella instrument som Kommuninvest gör 

vid förvaltningen av likviditetsreserven. 

/}:lJ 4:, 
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2. DEFINITIONER 

I detta avtal ska nedanstående begrepp ha följande innebörd. 

"Exponering" 

"Kommunen" 

"Kommuninvest" 

"Placeringsportfölj en" 

"Upplåningsportföljen" 

"Utlåningsportföljen" 

utgörs av det belopp som 
Kommuninvests motparter i de 

derivatkontrakt som Kommuninvest 
från tid till annan ingår har att betala 

till Kommuninvest. 

avser unde1tecknad konmrnn eller 
landsting 

avser Kommuninvest i Sverige AB 

utgörs av de finansiella instrument 

som Kommuninvest innehar och 
som utgör förvaltning av det kapital 

i Upplåningsportföljen som inte 
blivit föremål för utlåning. 

utgörs av samtliga de medel som 

från tid till annan upplånats av 
Kommuninvest. 

utgörs av samtliga de medel som 

från tid till annan utlånats av 

K.omrntminvest. 

BILAGA4 
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BILAGA4 

3.1 KOMMUNINVESTS ÅTAGANDE 

Kommuninvest åtar sig härmed att 

i) bedriva verksamheten på en risknivå som inte överstiger vad som 

utgör tillåtet risktagande för Kommunerna inom ramen för den 

kommunala kompetensen. 
ii) enbart ingå derivatkontrakt med det huvudsakliga syftet att minimera 

riskerna i verksamheten. 
iii) när så bedöms möjligt, begränsa Exponeringarna genom att 

Konununinvests motpaiter eller annan, ställer säkerhet. 

iv) i en från affärsverksamheten skild funktion, granska nya motparter 

samt löpande följa upp de motparter som godkänts. 

v) följa de rutiner som tillsynsmyndighet, andra myndigheter samt 

marknaden i övrigt tillämpar för att löpande övervaka och kontrollera 

Exponeringarnas utveckling. 
vi) minst två gånger årligen, samt vid begäran från Kommun, lämna 

besked om Kommunens andel av ansvaret för Exponeringarna. 

Kommuninvests åtagande enligt denna punkt 3 .1 utgör inget villkor för att 

Kommunerna ska uppfylla sina åtaganden enligt detta avtal. 

3.2 KOMMUNERNAS ÅTAGANDE AVSEENDE 
UTLÅNINGSPORTFÖLJEN 

3.2.l Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3 .2 är de Exponeringar som hänförs 

till Utlåningsportföljen samt de Exponeringar som avser den del av 

Upplåningsportföljen som ligger till grund för Utlåningsportföljen. 

Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som ligger till 

grund för Utlåningsportföljen genom en beräkning av hur stor andel av 

Upplåningsportföljen som är utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.2.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av 

de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar 

som anges i föregående stycke, samt de Exponeringar som avser 

Utlåningsportföljen. 

3.2.2 Kommunens åtagande 

Kommunen åtar sig hänned att svara för de Exponeringar som avses i punkt 

3 .2.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 

Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens lån utgör av 

Utlåningsportföljen. 

.h [iA_ 3 
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Vid bestämmandet av Konununens lån enligt vad som anges i föregående 

stycke medräknas även Kommuninvests utlåning till andra för vilka 

Kommunen har tecknat borgen. 

3.3 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
UPPLÅNINGSPORTFÖLJEN 

3.3.1 Begränsning av Exponeringar 

BILAGA4 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.3 är de Exponeringar som hänförs 

till den del av Upplåningspo1tföljen som inte är utlånad. 

Exponeringarna hänförs till den del av Upplåningsportföljen som inte är 

utlånad genom en beräkning av hur stor andel av Upplåningspo1iföljen som är 

utlånad. 

Åtagandet enligt punkt 3.3.2 avser den proportionerligt beräknade andelen av 

de totala Exponeringar som avser Upplåningsportföljen enligt de beräkningar 

som anges i föregående stycke. 

3.3.2 Kommunens åtagande 

Kommunen åtar sig hänned att svara för de Exponeringar som avses i punkt 

3 .3 .1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 

Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital 

utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 

3.4 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE 
PLACERINGSPORTFÖLJEN 

3.4.1 Begränsning av Exponeringar 

De Exponeringar som avses i denna punkt 3.4 är de Exponeringar som hänförs 

till Placeringsportföljen. 

3.4.2 Kommunens åtagande 

Konmmnen åtar sig hänned att svara för de Exponeringar som avses i punkt 

3.4.1. Kommunens åtagande ska härvid begränsas till den andel av de aktuella 

Exponeringarna som motsvarar den andel som Kommunens insatskapital 

utgör av det totala insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening. 

4. TIDPUNKT FÖR BETALNING 

Kommunen förbinder sig att, på Kommuninvests anfordran, till 

Kommuninvest utge de belopp som Kommunen enligt detta avtal åtagit sig att 

svara för. 

J.<1 
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5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

Detta avtal löper tillsvidare. Kommunens åtagande enligt detta avtal kan inte 

sägas upp eller på annat sätt återtas utan Kommuninvests medgivande därtill. 

BILAGA4 

I det fall Kommunen beviljas utträde eller på annat sätt upphör att vara 

medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ska Kommunen fortsatt svara 

för samtliga åtaganden som Kommunen vid tiden för utträde hade att svara för 

enligt detta avtal. Avtalet ska upphöra då Kommunens samtliga åtaganden 

löpt ut. 

6. FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL 

I det fall Kommunen tidigare har utfärdat revers till Kommuninvest så ska 

detta avtal ersätta vad som i reversens övriga villkor, första och andra stycket, 

stadgas avseende Kommunens övertagande av Komrmminvests skyldigheter, 

rättigheter och exponeringar. 

7. ÄNDRING 

Detta avtal kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan 

Kommuninvest och Kommunen. 

8. TILLÄMPLIG LAG 

Tolkning och tillämpning av detta avtal ska ske enligt svensk lag. 

Örebro den 

Ort och datum 

/ / ,l;"1,,/l-,vtF1"r1 

u 

Ar.,,e l:C<.rls >u.., Kri> h'P1 A/,,fJeo11 YJ 

Naim1förtydliganden 

Titel Titel 

2011-04-07 

Kommuninvest i Sverige AB 

Titel 

Travis Bouck 
Ekonomichef 

Titel 

5 
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TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2008-02-28 

BILAGAS 

Konummfulhnäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2008-01-21 
2008-01-07 

4 

Ekonomiavdelningen 
för vidare handläggning 

K.f § 3 
Ks§9 
Au§ 8 2007/299 101 

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening 

Styrelsen för Konununinvest ekonomisk förening har beslutat att erbjuda 

Tings1yds konunun medlemskap i föreningen. 

Ekonomichefen föreslår i sla.i.velse 2008-01-03 att erbjudandet om medlemskap 

i K.ommuninvest ekonomisk förening antages (bilaga 1 ). 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfulhnäktige beslutar 

att antaga erbjudandet om medlemskap i K.ommuninvest ekonomisk förening 

att till Konununinvest ekonomisk förening inbetala la.-onor 660 000, utgörande 

Tingsryds kommuns medlemsinsats i föreningen från kommunens likvidkonto 

att Tings1yds kommun teclmar solidarisk borgen såsom för egen skuld 

(proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingåt1 

eller kommer att ingå 

att Tingsrydslconunm1, i enlighetmed vad S()ll1 ang}:ls i. stadga1na för_ 

- - · - ------- ----- - --- -1eoJ.filnunmvesrelmIToI1nslcforemng(btlaga 3), skålhn:gEr somi,arti det 

- - - -- -- . - 1egl'OO&avt '~ -fil~Ul Öffi@&-an&Va#~J;:o~nsåtägai:i.uet 

regleras 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ame Karlsson och ekonomichefen 

Daniel Gustafsson att undeiteclma borgensförbindelse, avtal samt övliga i ärendet 

förekommande handlingar 

att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse 

ekonomichefen Daniel Gustafsson med biträdande ekonomichef Agneta Karlsson 

som ersättare 

att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med 

anledning av kommunens medlemskap i Konununinvest ekonomisk förening 

Utdragsbestyrkande 

ltP Kl? 2008-03-05 
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\ 

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
BILAGAS 

Kommunfullmäktige 
l(omm1mstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2008-02-28 5 

Kf § 3 forts 
Ks § 9 fo1ts 
Au§ 8 forts 

2008-01-21 
2008-01-07 

2007 /299 101 

att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Tings1yds kommuns 

vapen. 

Kommm1styrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla ko11m1m1styrelsens förslag. 

Utdragsbestyi'kande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmälctige 

Justerande 

JfZ 

Kf§132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2011-09-29 

Dnr 2011/101 106 

Förtydligande av medlemsansvaret Kommuninvest 

BILAGAS 

Föreligger förslag till nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk 
förening, dess medlemmar samt Kommuninvest i Sverige AB. 

Beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 09, 2011-09-05 
Kommunstyrelsen§ 132, 2011-09-19 

Beslutsunderlag 
Förtydligande av medlemsansvaret i Kommuninvest 
Regressavtal m m. 
Bilaga 1 till Regressavtal 
Bilaga 2 - Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpa1tsexponeringar 
avseende derivat 
Bilaga 3 - Tydligt medlemsansvar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen 
samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regress avtal, 

9 

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regress avtal, benämnt "Avtal", daterat 
med böijan den 7 maj 1993, 

att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Tingsryds kommuns 
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartexponeringar avseende 
derivat, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i förening 
att underteckna ovan angivna avtal för Tingsryds kommuns räkning. 

Exp: 
Ekonomiavdelningen 
Kommuninvest 

?l 

:-1 :/) 
/ 

Utaragsbestyrkande 
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Vi skatteväxlar i kommunen till vår kollektivtrafik för ca 7-7,5 miljoner 

kronor per år. 

Utökningen som har skett utav kollektivtrafiken 2015-2017 har 

finansierats med beviljade medel från Länsstyrelsen § 37 medel med 

totalt 1.258.600 kr. 

Vid överläggning med Länstrafiken Kronoberg, inför trafikår 2017, tog 

dom över kostnaden för turer på linje 361, månd-fred så att turtätheten 

kvarstod. 

Inför trafikår 2018 så försvinner två lördagsturer med sämre resande

statistik på linje 361. På linje 215 övertar Länstrafiken Kronoberg 

kostnaden för två turer måndag-fredag samt att det läggs ned en tur 

måndag-fredag och två lördagsturer. 
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Tidtabellen gäller 2017-09-25-2017-12-09 Uppdaterad 2017-09-22 00:30:41 

I 361/682 
Olofström - Tingsryd via Fridafors/Ryd 

Måndag-Fredag 

linje .....,_ 682002 361 002 361 004 361 006 361 OOI 682004 

Anmiirlming X V 1VX -,,. Olofstr&n resecenirum _ 05.20 _ - - 07.35 
m Kyrlchult 05.32 07.SO 
766 Kyrlchultsv, Fridalors __ 05.4J . 07.30~ _ 08.02 
__ Ry_d_termi_r,_al _ . ___ 05_.50 _ 06.03 06~ 07.11 07.45 08.15 

765 Slalionsvägen Urshult 06.18 06.42 07.26 oe:oo 
"" Plog,ögen nngsryd 06.34 

_ 07.36 08:13 - V"ox1Syöge<1 _ __:.:.:__ _ _ _ 06.52 -
Dodceskolon 08.15" 

- Wosaslcolan . - - --- - - 08.16d 
Tingsryd lemlinal -·-- - 06.38 07.38 06.SS 08.20 

Måndag-Fredag Lördag 

linje-- 682012 361 020 682 01, 361 022 361 602 361 ""' 

AMiärlcning X m X -,,. Olofsti:i;m r:esecentrum 16. i 5 17.15 - - . - - - --
m Kyrkhult _ 16.32 17.30 
766 _ Kyilchultsv,.Fridafors 16.41 -~ 

Ryd_ terminal _ 16.52 16.57 18.30 08.27 09.47 
1,s Slalionsvägen _Urshult 17.12 18.45 08.42 10.02 
760 Plog,ögen nngsryd 

18.55 _ 08.52 10.12 Ve ·- -
C:J~~n 

_ Wasaslcolcin 
17.25 18.58 lo8:Ss Tingsryd termin-;;I 10.15 

B T rofikera~ endast efter beställning hos lllekingetrofiken 0455-16500. 
d Går EJ sko lons storlov 23 dec 2016 - 8 jon 2017, 20-2.4 feb, 1 0-13 april, 19 jun-18 oug, 

30 okt-3 ,nov 2017. 

f F~ogor skoldogor trafikeras turen ult!Jl förbeställning. 
J Turen giir EJ 24 dec 2016. 
m Växjöv. och Vipan angörs endast efter avgång från Tingsryd. 

361 010 

08.17 
-

08.32 

_08.,48. 
08.50 

_ 08.51 -
08.55 

361 "'6 

12.27 
12.42 

12.52 

12.55 

Kundcenter onl-76 70 76 
lanstrafikenkron.se 

TI,To Måndag-Fredag 

361 012 682006 361 oi. 

y 8 

_ _10.SS 
11.10 

09.17 
09.27 13.00 . - -09.42 13.15 

09.S2 - - - _13.25 
13.27 
13.28_ 

09.SS 13.30 

361 ooe 682602 361 ,10 

11 J 

14.20 
14.35 

14.00 17.30 
14.15 17.45 -
14.25 17.55 

14.28 17.58 

T Turen går inom T rojoskolan i Ryd. 

~ Länstrafiken 
...., Kronoberg 

682001 361 016 682010 

Bl XV 

13.50 14.25 
14.05 14AO 

14.49 
14.22 15.00 
14.37 

-
·-- - 14.47 

14:So 

ISön 

361 612 1361 702 361 71M 

20.40 
113.32 

16.30 
20.SS 13.47 16.45 

21.05 13.57 _ 16.55 

21.08 114.00 16.58 

V Turen går endast vintertid, 11 dec 20i6-18 juni 2017, 21 aug-9 dec 2017. 
X Tur.körs av Blekingetrofiken som ej tar ombord c:yklar. ' 
y Turen går tisdag och torsdag. 

OBS! Tider med icke fet siil är beräknade cirkatider. 

Il 

361 018 

15.12 
15.27 

15.41 

15.45 
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Tidtabellen gäller 2017-09-25-2017-12-09 Uppdaterad 2017-09-22 00:30:39 

I 361/682 
Tingsryd - Olofström via Ryd/Fridafors 

Må;jog·Fredog 

Uni• - 6820()1 361 001 68200J 682 10, 361 00, 682005 

Anmärlcning X m 'X;( xs m 'X:,{ -7t;J Tingsry,l_terminal 06.42 - - - '07.38 

WCISCIS!colan 
_ 'D!Kkeskolc,n ·-

0 6.43 O7.AO -_ V-c,xjövägen __ _ _ _ 
765 SICllionsvägen Urshult 06.54 07.53 

7U T_rojoskolon_ Ryd _ _ os.osd 

Rydterminal ---- 05.55_ ·-· o?:i>9 07.15 08.11 08.20 

Kyrkhultsv, Fridofors 06.92 --- 07.23 - 08.27 

, ,112 Kyrkhult_ 06.1_2 - 07.33 07.38 08.37 

''° Olofstri;m resecentrum 06.35 07.53 07.58 08.52 

Må;,,iog-n-"'edog 
- Lördag 

linje """"__. 682oll 361017 682015 361 019 361 021 682i;,1 

Anmärlcning X m X m m 8 

"" 
7"' lings,yd ienninal 17 .20 _ 18.ooA 21.15 

Wososlcolan _ -- 17.25 
Dodceskolon _ 17.27_ 

~ - 2( 16 -
y--c,xjövägen __ - - 17.28 1 8.03 

765 Stationsvägen Urshult 1?.40 18.15 21.27 

766 . T rojoskolon Ryd 
-Ryd1enninal - 16.55 1 7.55 18.30 - 21.42_ 

Kyrlchultsv, Fridofors 17.02 - -
612 Kyrkhult_ 17.12 1a:-oo _ -- - - 09.20 

6,0 Ofofstri;m ,.,,_;;;;;.,.,, -17.35 18.20 09.40 

A AnsMonde t,nje. 
B Trafilceim endost ~r bestöllnlng hos ~kingelralilcen !)ASS-16500. 
,d Gör EJ slc0lons storlov 23 dec 2016 • 8 jon 2017, :Z0.2A leb, 10-13 opn1, 19 jun-18oug, 30 old-3 nav 2017. 

e Anslutning med ttn je 21~ via Plogw;gen. 
F T~ lomättorelterlfydh11 Ky,ilwllsv. om r..anc1e ~ från Ryd. 
g Tu= går 6,dc,g '?(I, loridag. 
J t-görEJ2A~2016. 
m t-~IDrilfyd. 

Kundcenter Onl-76 70 76 
lanstrafikenkron.se 

~ Länstrafiken "'V Kronoberg 

Ti,To Måndog·Fredog 

361 005 682007 361 007 68200, 361 oo, 361 011 

g 

08.35 

08.37 
08.50 

09.05 
09.15 

361 i;il 

m 

09.00 

09.01 
09.12 

09.27 

B m 8 m 

09.30 12.25 -
12.3od 
12.32"' - -

09.32 12.33 
09.A5 12.45 

10.03 13.ÖO 

09.20 11.10 - -- - - --· 
09.40 11.30 

361 io, 361 .. , 361 "'7 361 "'9 
., m m Jm 

11.55 13.30 15.30 17.00 

11 .56 13.31 15.31 17:Öl 
12.07 13.42 15.42 17.12 

12.22 13.57 15.57 17.27 

S T-gör'endastscnwnartid, 19juni·20oug2017. 
T Sidans storlov O\'går luren ldocbn 13:50. 

m 

13.451 
-13.Sod 
·13.52d 
13.53 
14.05 

14.20 

361 611 

Jm 

20.10 

20.11 
·20.22 

20.37 

V T~gör~vinlemd, 11 dec2016 • 18 juni 2017,,21 oug • 9dec2017. 
X Tur läsa, BlelångefR,lifc ,cm ej iorombord cyl<lor. 
Y Slr6d<an Ryd h11 Ky,ilw~ trafikeras endast enl',gt ~ slcoklagar. 

OBS! rider med ic1ie Jet s1i1 är berölinode cirlcotider. 

682011 

~ 

·15.2ä 
15.31 
15.45 
16.05 

ISön 

1361 701 

16~05 

116.06 
16:17 

16.30 

361 oll 

FV 

15.30 
15.~ 
15.3~ 
15.38 
15.50 

16.05 
16.15d 

361 703 
m 

20.10 

20.11 
20.22 

20.37 

Il 

361 oJS 

m 

16.20° 

16.21 
16.35 

16.50 



57

Tidtabellen gäller 2017-12-10-2018-12-08 Uppdaterad 2017-11-14 00:30:41 

I 361/682 
Olofström - Tingsryd via Fridators/Ryd 

Kundcenter 0771-76 70 76 
lanstrafikenkron.se 

-,... Länstrafiken 
.., Kronoberg •• 

Måndag-Fredag jli,To !Måndag-Fredag ll.önlog j_Sön __ _ 

Unje .........,, 

ÅMIÖJ'lcning 

682002 361 00, 361 00, 361 006 361 000 68200< 361 010 1361 012 1682006 361 ou 682000 361 01• 682010 361 011 682012 361 0,0 682ou 361 022 1361 .o, 361"°" 682.02 361 "'6 361 00I 1361 102 361 10< 
X VMC I Bl XV X m X I J 

= 
07.35 10.55 .,. ..::_~m resecenlnlln 05.20 

.. , Kyrlchult 05.32 - - 07.50 - . 11.10 -
7M ~ Kyrlchuhsv, Friclafors 05AJ - -- __ _ 0~~~ 08.02 _ _ _ ~-17-

Ry:dlenninal _ _ _ 05.50 06.03 06.27_ 07.11 07.45 08.15 08.17 09.27 13.00 
765 _Stationsvägen Urshult 06.18 06.42 _07.26 _08.00 08.32 09.42 13.15 
'"' .Plogvägen Tingsryd 06.34 _ - _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ 

";;1,Ö\'.Ögen __ 06.52 07.36 08.13 _ _ 08 . .48 09.52 13.25 
Da eskolon • • 08. 1 sd 08.50 13.27 
Wasoskolan ·-- - - -- - 08.16d 08.51 _ • 13.28 
r,~9sryd 1ermhial · - 06.38 06.ssii 01.Js'-08.20 os.ss 09:ss• - 13.30 

8 Trafikeras endast efter besläDning hos Blekingetrafiken 0455'16500. 
d GårEJ skolans storlav22 dec ·2017-7jon 2018-, 19-23 feb, 26-29 mars, 18 jun·19 aug, 29 i>kt-4 ncv 

2Ö18. 
f Fredagar skoldagar trafikeras turen uton lörbeställning. 
g Turen går vidare utan byte som trnje 240 mot V-axjö. 
J Turen går El 24 dec 2017. 
m Växjö,,. och Vipan angörs endast efter ~ng lrån lings,yd. 

13.50 
14.05 

1'.25 _ 16.15 17.15 
14.40 16.32 17.30 
14.49 16.4(. _ -

14.22 15.00 15.12 16.52 16.57 18.30 09.40 13.00 
14.37 -15.27 17.12 - 18.45_ 09.55 13.15 

14.47 15.41 - 18.55 JO.OS 13.25 

14.501 15.45' i;i.259 - 1 a:sä1 I 1 o:osv 13:28 

t Anslutning 60 hnje 240 för resande mot Växjö. 
T Turen går inom Trojaskolan i Ryd. 

14.20 -
14.3f 

V Turen gårendastvinler1id, 10 dec 2017 • 17juni 2018, 20 aug • 8 dec 2018. 
X Tur körs av Blelångetrafiken S01_11 ej tar ombord cyklar. 

OBS! rider med icke fet ml är berälcnäde cirkatider. 

-17~30 20.40113.32 16.30 
17 .45 20.55 13.47 16.45 

17.55 21.05 13.57 16.55 

17389 21.08 I 14.0Qll 16.58 
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Tidtabellen gäller 2017-12-10-2018-12-08 Uppdaterad 2017-11-14 00:30:40 

I 361/682 
Tingsryd - Olofström via Ryd/Fridafors 

- -
Måndag-Fredag 

linje .....,._ 682001 361 001 68200, 682 1a, 361 00J 6820,s 

Anmärlming X )i:( xs 'YN 

""' ,;;; '}ingsryil terminal-_ 
Wasaslcolan 

06.42 07.42 

Daclceslcolan 
-

V-axjävögen 06.43 07.43 

765 _Stationsvägen Urshult - - -=:. 06.SS -- - ~ 
07.SS 

761, Trojoslcolon Ryd _ ·-- oe.oed 

Ryd tenninal ~ 05.55 ~ 07.10 07.15 - 08.10 08.20 

Kyrkhultsv, Fridafors 06.02 07.23 08.27 

612 _Kyrlchvlt_ _06.12 07.33 _ 07.38 _08.37 

,,. Olofström resecentrum 06.35 07.53 07.58 08.52 

Måndag-Fredag 

linje - 361 01s 68201J 361 011 682015 361 019 361 021 

Anmärlcning X X 

""' 
760 ) ingsryd_terminal _ _16.20" fi.20 18.ooA 21.15 

Wasaslcolan 17.25 
Ooclceslcolon - ·17:.27 -
V-axjävögen 16.21 17.28 18.03 21 .16 

165 Stationsviigen Urshuli ·16.35 17.40 18.15 21.27 

,,,,. T rojoslcolon Ryd _ _ 
_ 16.55_ ·r1.s5 Ryd _lerminal _ 16.50 - - 18.30 21.42 

__ Kyrkhultsv, Fridafors 17.02 
612 _Kyrkhult _ _ -17.12_ - - - 18.00 - - -
,,. Olofström rese<entrum 17.35 18.20 

A Anslutande linje. 
B T ro~lcera, endost efter beställning hos Blelcingetrofilcen ~5· 16500. 

d Går EJ ,kolons slDrlov 22dec 201'7 • 7 jon 2018, 19-231.b, 26-29 mars, 18 jun-19 oug, 29 okt-4 nov 

2018'. 
e Anslutning med linje 21 S via Plogviigen. 
F T_uren lomä!ter efter Ryd fill Kyrlchultsv. om resande finns från Ryd. 

Turen går EJ 24 dec2017. 

Kundcenter onl-76 70 76 
lanstrafikenkron.se 

~ Länstrafiken 
"W Kronoberg 

Ti,To Måndag-Fredag 

361 oos 682001 361 001 682000 
I I 

08.35 09.30 

0837' 09.32 
-

os.so 09.45 

09.ÖS 10.00 
09.15 

09.20 11.10 -
09.40 11.30 

Lördag 

682601 361 601 361 ,ro 361 605 
a 

1220 14.30 17.00 

12.21 U .31 17.01 
~ 

12.32 14.42 17.12 

1247 14.57 17.27 -

09.20 
09.40 

S Turen gör endast sommortid, 18 juni· 19 avg 2018. 

T Skalans slorlov ovgår luren kl.13:50. 

36100, 36l on 

ii2.s 13.451 

12.3od- 13.sod 
12.32" 13.52" 
12.33 13.53 
12.45 14.05 

fä.oo 14~ 0 

- -

ISön 

361 607 
136t 

2O.io 16.05 

20.11 
116.06 20.22 ~:17 

20.37 16.30 

V Turen görendostvinler!id, 10 dec 2017 • 17 juni 2018, 20 oug • 8 dec 2018. 

X Tur l.«s fil Blelri.ngetroliken som ej ler ombord cyklar. 
Y Sträclcan Ryd fin Kyrl:hult trofilceros endast ent,gt Olafs!röms skoldagar. 

OBS! Tider med id:e fei sh1 är beriiknode cirlcatider. 

682011 
'YN 

15.20 
15.31 
15.45 
16.05 

361 70) 
J 

20.10 

20.11 
20.22 

_20.37 

I' 

361 0IJ 
FV 

15.30 
15.35d 
1S.3rf 
15.38 
15.50 

16.05 
16.lSd 
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Ändrad avgångs eller ankomsttid på tur 001, 003, 007, 103 och 133 med 

1-4 minuter. 

Störst förändring är turtätheten på lördagar som går från 6 turer till 4 

turer och där är justerade tider på två av fyra turer. Turerna är kopplade 

mot 240/840. 
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Tidtabellen gäller 2017-09-25-2017-12--09 Uppdaterad 2017-09-23 00:34:52 

I LS.IS 

Tingsryd - Rävemåla - Växjö 

Kundcenter 0nl-76 70 76 
lanstrafikenkron.se 

~ Länstrafiken 
., Kronoberg Il 

Måndag-Fredag 1M,1i,F 1M·F 10,F 1M·F 1M,li,T1Måndog-Fredog ll.ördog ISön-ochhelgdog 

Unje """-
Anmörlcning 

215 cm 21:oo, 215.,. 215oot 215ou 215010 215012 121:0,0 121501 , 121:011 121~020 215022 121:ou 121502, 21502s 215on 12150dll, 21S060> 2150006 21So ... 21S 06 10 21~°'" j2150102 215010< 21501t• 

7/IJ lingsrydJ erminal __ 05.00 
Dockeskolan 

06.10 06:38 0 8.15 ÖB.23 

'wasaskolan 
Hensmåla 

- . - -
763 -Postvägen. Konga_ 

Södra Sandsjö 
) ödra) andsjö_ ky\ka 

05.07 
05.15 
05.18 

66.17 06.45- 08:22 oe:20 
06.25 06.55 08.30 08.35 
06.28 06.58d 08.33 08.38 

- - • · os.37--
761 Affaren, Rävemåla 05.27 06.40 0 7. l<i'I 08.50 

·Älmeboda södra _ _ 05.31 06.45-07.15" - 08.54 
Korrö 05.35 06.51 oi.zid- -00.ss 

Korr6 -
Lindegå~;;,u;;ne,y,1- 051 0 - 0657 07.3od -
~nvägen, linneryd - ·0 5.42--=- --07.00 . 

m Braoryd 05.44 . 07.02 
t:,iöbbele:..... _ _65.si~ o,:-or o1.of 
Orrcryd _ ·• 0_5.5_3 _07.07 _07.10 

711 Söljerydss'dro 05.59_ 07.lJ _ 07.14 
Kyrlcon, Ingelstad 06.05 07.16 07.17 

. _ lngelstadcentrvm 06.1oboi .20- -
Krokvik 06.14 07.24 

. -::_10~ -C~ _;:_ : :... . 07~21 _ 
110 _8_!1:Jmslorp 06.20 07.31 07.27_ 
' '" - .Brände Udde 07.36 07.33 

Kvomvägen 
Simhanen 
Linneparlcen 
Rese<enllVm 

06.25 
06.28 _ Ö7.38 07]6 -
06.29 07.39 07.37 
06.35_ 07-45 _07.45 

b Bussbyte 60 t.nje 240 för resande 611 västra ind omr. 

of fö 
"69.os 
09.08 
09.15 
09.17 
09.2i 
09.26 
09.30 
09.34 

09.39 
09.44 

-Ö9 • .d6 
09.47 
09.52 

12.10 l'i:i.45'114.10 
14.11 
14.13 

1i 1t lfa.521·1_4.21 
12.25 14.00 14.30 

14.04 14.34 

14.20 114.50 
14.24 U.54 
14.28 14.58 

15.25 15.45 
- ·15.26d- -

15.20d -
15.36 - 15.52 
15.45 16.00 
15.48 

16.00 
16.04 
16.08 

14.33115.03 I 
1
16.13 

_ , 14:35° 15.05 15.30 , 16.15 
15.32 
15.39 
15.40 
15 . .43 
15.46 

15.49 
15.54 
16.00 

16.02 
16.03 
16.)0_ 

16.W_J B.10_ 20.00 Ö9.45 12.15 15.30 18.55 I 10.35 _ 

16.52 18.17 iö:01 69:52 12.22 15.37 1? .02110.42 
17.00 18.25 20.JS- 10.00 12.30 15.45 19.10 10.50 
17.03 J B.28 20.18 

11:1s 1aÄO 20.30 10.1 5 15.15 
17.19 18.44 20.3-4 10.19 15.19 
17.23 i 8.48 20.38 10.23 

-
15.23 

17.28 18.53 20 . ..Ö -fö.28 15.28 
R,.40 17.30 18.55 20.45 10.30" ·1s:Jo - -· 
16.42 17.32 18.57 - 10.32 15.32 
i6.49 17.39 19.04 -- - ~ 10.39 15.39 
16.50 17.41 19.06 10.40 15.40 
16.53 17 . .46 19.11 10 . .43 -i5.L4 
16.56 17.50 19.15 10 . .46 15.47 

17.55'-19.20' 15.SO - - -15.53 
16.59 ·10.49 -
17.04 10.54- 15.58 
17.10 11.00 16.03 

17.12 11.02 16.04 
17.13 11.03 16.05 
17.20 11.10 - _1 6.10 

J ~ r ~ ~, storlav-23 dec 2016 • 8 jon 2917, 20-7-' leb, 10-13 apn1, 1? jun-18_aug, 30 ob-3 nc,y 

V Turen gär endastvinlerfid,'11 dec2016 • 18 juni 20)?, 21 aug - 9 dec~17. 

Gångväg 1,2 km fr6n hållpla!s ,ilräncle Udde 1111 Unneuniversitetet. 

OBS! rider med icloe fet stil är beräknade cirlcotider. 
2017. 

e Skol&.gor slöi1ar turen på Doclce/Wasaikalan. 
J Turen går EJ 24 dec 2016. 
K Skohur går endast skolans dogar. Se respektive kommun. 
r Bussbyie 60 t.njö 240 löi resande mol Y-a,q'ö. 

18.10 

18.17 
18.25 

17.05 
17.09 
17.13 

17.18 
17.20 
17.22 
17.29 
17.30 
1_7.34 
17.37 
17.40 
17.43 

17.48 
17.53 

!'7.54 
17.55 
18.00 
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Tidtabellen gäller 2017-09-25-2017-12-09 Uppdaterad 2017-09-23 00:34:50 

I Kundcenter onl-76 70 76 ... Länstrafiken Il lanstrafikenkron.se Kronoberg 

Växjö - Rävemåla - Tingsryd 
- - --Måndag-Fredag Lördag I Sön- och hd9dag 

Linie !IH--- 215 COJ 215005 215o2S 215 «>7 215009 215 011 2150!3 215015 215 017 215019 215021 215on 215021 2150<,01 2150d<l3 215 ""5 215ow 215 ..., 215 0611 215 0701 215o70J 215 0105 

Anmörlcning K V 
J 

-10,- Resecenlnlm 06..40 12.20 - 14~00 15.AO 16.31 09.15 14.15 16.05 

linneporlcen · -06.41 _ -~ __ -~ 12.21 14.01 - 15.42 16.32 09.16 14.16 16.06 

Simhallen 06.42 -12.22 14.02 15.42 09.17 14.17 - 16.07 

Brände Udde 06 . ..U 12.2.d 14.04 15 . ..U 09.19 14.19 16.09 
-

Kvarnvägen - - - - 16.J.d 

110 _ Bromstorp 06.49 -· -- 12.29 14.09 15.50 16.39 09.24 14.24 16.14 

~1- Toi:sjö 06.55 15.58 --
Krolcvik 12.35 -14.15 16.45 09.30 - -·1,10-- - 16.20 

Ingelstad centrym - - ----- - 12.40 14.20 16.50 18.00' 19.35' 09.35 - - - 14.35- 16.25 

Kyrkan, lngdslad 06.58 12.42 14.22 ·16.02 16.52 18.02 19.37 09.37 14.37 16.27 

Sälje,yd_norro - 07.00 - -
12.45 14.25 16.05 16.55 18.04 19.40 09.40 14..40 16.30 

Sälje,yd södra __ 07.01 - - - 12.45 14.25 16.06 16.55 18.04 19.-40 09 . .40 1-4 . .40 16.30 

712 __ 0rroryd __ 07.0-4 12..48 1.4.28 16.09 16.58 18.06 19.-43 09 • .43 - 14 . .43 16.33 
- -

Näbbele 07.06 12.50 14.30 -16.11 17.00 18.07 19.45 09.45 14.45 16.35 

_Brooryd_:- ___ - _-07'.._11 _ , _ _:_ 12.56 _J .4.36 __ _16.18 17.06 18.12 19.51 09.51 1.4.51 16 . .41 

761 Granvägen, Linne,yd 07.17 07.20 
Korrö - - 07.27 
Konö 
Älmeboda s&!ro 07'..J.d 
Ålfären, Råverr1ålo - - 07.AO 

,-;;-:--Södra Soncl~ö_lcyr.ka - 08.37 
Södra Sandsjö Ö7.50 08.37 
Pastvägen. Kongo 

~ 

07.SS 08.40 -
'"' Hensmåla 08.00 08.45 

Wasaslcolan - - 08.06~ 08.51 
Dac:keskalan 08.07 08.52 

--=:-nngs,yi:I terminal -
- 08.10 08.55 -· 

B Bussbyfe till linje 2.40 för resande m<?I Växjö. 
e Turen fortsätter sam linje 361 till Ryd. 
g furen fortsätter vid,? som linje 2.40 mot Växjö, 
J Tu~n.gårEJ2.4dec2016. 

09.00 
09.07 

09.14 
- 09.20-

09.30 
09.35 -
09.42 

-- -
09.50 

JC Skol_lur går endast s~ dagar. Se respeldive lcorrmm. 
r .f\nslutande linje 2.40 från Växjö till lngelslod. 

13.00 
13.05 -
13.10 
13.15 

13.25 
12.25 13.30 
12.32 13.35-

.:.. 13.-41 
13.42 

12.40 13.45 

V Turengårendastvintertid, 11 dec2016·18juni2017,21 oug-9dec2017. 

14.AO 16.25 
14.-45 i6.32 

14.50 16.39 
14.55 16.45 

15.05 16.55 
15.10 16.07 17.00 
15.17 16.13 17.07 

15.25 16.20" 17.15 

17.10 18.15 19.55 20.45 09.SS 14.55 
17.15 18.19 20.00 20.52 10.00 15.00 

17.20 18.23 20.05 20.59 10.05 15.05 
17.25 18.27 20.10 21.05 10.10 15.10 

17.35 20.20 21:1s 
17.AO 18A2 20.25 21.20 I 10.00 12.AO 15.50 19.10 110.so 
17.49 20.J.d 21 .27 10.07 12.47 15.57 19.17 10.57 

18.00 19.00S 20.45 21.3s I 10.fs• · 12.s"s 16.ÖS 19.251'111.059 

Gångväg 1,2 km från håH_Plats Brände Udde h11 liniieuniversitetet. 

OBS! Tider med id<e fet sh1 är berälcnode ci~. 

16.-45 
16.50 

16.55 
17.00 

18.25 
18.32 

ISA0 
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Tidtabellen gäller 2017-12-10-2018-12-08 Uppdaterad 2017-11-14 00:31:19 

I 
Tingsryd - Rävemåla - Växjö 

-
Måndag-Fredag M,Ti,F M-F 

Linje - 21s002 215 0CM 215 006 215 001 215 010 215 012 21So,o 215ou 

Anmädcning d d 

-05.00 - -- - 06.10 06.38 08.23 12.10 13.45':._ 14.10 
- 14.lld 

14.13" 
05.07 06--:lf 06.45 - os:ia - 1fli 13.52 1.4.21 -_05.15 06.25 - 06.55 08.35 12.25 14.00 14.30_ 
05.18 06.28 06.Ssd 08.38-- 14.04 14.3.4 
Ö5:V- - - Ö6.40- 07.lod" 08.50 14.20_ 14.50_ 
05.3i - 06.45- 07.15..-08.54- 1.4.24 14.54 

Korrö -_ ..:os::iS - 66.51_ oi~ os.se 14.28 14.58 
Lindegård--;,, linneiyd 05 . .40 06.57 07.3od 09.03 1.4.33 15_03 
Granvägen,_ Linne,yd 05A2 07.00 _ 09.05 14.35 - 15.05 

m B[OOryd 05.44 07.02 09.08 
Nöbbele_ - - 05.51 - _07.05~ .::01.09 

- -
~ .1.s.::- -

- -· - - -
On-aryd _ d" 05.53 07.07 07.10 09.17 ·-

111 SöJeiyd sö ra 05.59 07.11:......_07.u· 09.21~ - - - -
K an, ingelstad 06.05 07.16 07.17 Q9_26 . - -~. 
Ingelstad eenirvm 06.lob 07.20 - 09.30 -
Krokvik 06.1.4 07.24 09.34 - . -

.=.=.--rorsjö ...... "_ - 07.21 .. 
110 Bramsla!l) _ 06.20 07.31 07.27 09.39 
101 ~Brände Udde - 07.36 07.33 09.44 

Kvomvögen 06.25 - . -
SirnhoUen 06.28 07.38 07.36 09.46 - ~ -
linnepar;lcen 06.29 07.39 07.37 - 09.47 

09.52 _v-axjö Resecentrum 06.35 07.45 .07.45. . . . 

I, Bussbyte 611 linji 240 för resande 60 'Wislro il)(I omr. 
d Går EJ slcolons storlov 22 dec 2017 • 7 jon 2018, 19·23 Id,, 26-29 mors, 18 jun-19 oug, 29 olct-.4 nov 

2018. 
e Skoldegar slarlar !Uffll lcl.13.40 på Wasa-/Dackeskolon. 

Tu~ går EJ 241ec2.Q17. 
K Skoltur ~ endast skolans dogor. Se respel,fr,e lcommun. 
r Bussbyte lift linje 240 för resande mot V-axjö. 

Kundcenter ont-76 70 76 .,. Länstrafiken Il lanstrafikenkron.se Kronoberg 

- -
O,F M-F M,Ti,To M·F Lördag Sön- och helgdag 

215011 215020 21s 022 21502, 215 ••• 21s021 215 ... , 215..., 215 ... , 21s .. ,o 215 0102 215 o>o, 21S 010& 

K V I( J J 

15.25 _ 15.45 
15.26d 

16.45" ·1s.10 09.45 15.30 10.35 18.10 

15.28d 
15.36 15.52 16.5218T7 09.52 15.37 10..42 18.17 
15A5 16.00 17.00 18~ 10.00 15.45 10.50 18.25 
15.48 17.03 18.28 
16.00 17.15 18.40 lÖ.15 J5.15 - 17.05 
16.04 17.19° ·1s.u 10.19 15.19 17.09 

_ 16.08_ 17.23 18.48 - 10.23 15.23 17.13 

15.30 
15_32 
15.39 
15.40 
15 . .43 
15.46 
-. 

15.49 
15.54 
16.00 

-
16.02 
16.03 
16.10 

16.13 17.28 18.53 10.28 15.28 
16.15 - 16..40 17.30 18.55 - _ 10.30~ 15.30 

16 . .42 17.32 18.57 10.32 15.32 
16A9 17.39~ 19.04 10.39 15.39 - .. .. 
16.50 17 . .41 19.06 10.40 15.40 

- 16.53 17.46 19.11 10.43 15.44 
16.56 17.50 19.15 10.46 15 . .47 
- 11.55• 19.20' - 15.50 
. . 15.53 

16_59 10A9 -
17.0.4 10.5.4 15.58 

- - -
17.10 11 .00 16.03 -. . . 
17.12 

.. 
11.Ö2 16.04 

17.13 11.03 16.05 
17.20 

.-
11.10 16.10 

V Turen går endast vintertid, 10 clec 2017 - 17 juni 2018, 20 oug-8 dec 2018. 
:z Slcoldogor startar tu,.,, lcl.16.40 på Wasa-/Dackesldon. 

Gångväg 1,2 lem från hållplats Brände Udde tiR linneuniversitetet. 

085! T ocler med idce r.t stil är berälcnode cirlcotider. 

-

17.18 
17.20 

- -

17.22 -
-· 17.29 

17.30 
17.3.4 
17.37 
17.40 
17 . .43 ·- . - -
17 . .48 

- 17.53 
. 

-- 17.54 
17.55 
18.00 
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Tidtabellen gäller 2017-12-10-2018-12-08 Uppdaterad 2017-11-14 00:31:18 

I Kundcenter 0nl-76 70 76 .,.. Länstrafiken • • 
lanstrafikenlcron.se ~ Kronoberg .. _ .... 

Växjö - Rävemåla - Tingsryd 
Måndag-Fredag Lördag Sön- och helgdag 

linje ..,_ 21500, 215 005 215 ou 215001 215009 215ou 215013 215ou 215011 215019 215021 215 023 2150001 2150IDJ 2150607 2150d09 2150,01 215070J 2150,os 

Anmärlcning K V J J 

= 
701_V-~~--· 06.40 -- 12.20 13.55 15.40 16.33 09.15 14;15 16.05 

linneparlcen 06.41 12.21 13.56 15.41 16.34 09.16 14.16 16.06 

Simhallen _ 06.42 _ --· _ _ _ ~- ,12.22 13.57_ 15.42 _ _ 09.17 14.17_ 16.07 

BrändeUdde 06.44 12.24 13.59 15.44 09.19 14.1 9 16.09 

Kvamv6gen _ . _ - _ _ =-~ _ _ _ _ _ _ 16.36 _ _ 

710 Bramslorp 06 . .4~ _ _ 12.29 14.04 15 . .49 16.43 09.24 14.24 16.14 

n, Torsjö 06.55 _ _ 15.56 . __ _ 

Krokv,1c 12.35 14.10 16.50 09.30 14.30 16.20 

lngelstad.centnnn :. . _ - ~ ·- __ __ 12.40. 14.15 ·16.55 18.~ .J9.35' 09.35~ 14.35 _ 16.25 

Kyrkan, Ingelstad 06.58_ __ _ ___ _ _ -·· . 12 . .42 14.17 15.59 16.57'. 18_.02 19.37 09.37 14.3~ _ 16.27 

Söljeryd_norra 07.00 • 12.45 14.20 16.02 17.00 18.04 19 . .40 09.40 14.40· 16.30 

Sölj"')'.!l södra 07.01 . 12.45 14.20 16.03 17.00 18.04 19.40 09.40 14.40 16.30 

_712 Orrarycf._ _ --:_07.04=- --~--= -· -::_--·- -· 12.AB 14.23 1°6.06 17.03 18.06 J9.i3 · 09.43=. - ,A.43_ 16.33 

Nöbbele 07.06 12.50 14.25 16.08 17.05 18.07 19.45 09.45 14.45 16.35 

Braoryd ___ -· -_ otn· - --= __ ::-- 1°2.56 14.31 16.14 --:17.11 18.12. _1 9.51 ~ 09 . .Sf JA.51 16.41 

761 Gninvägen, linneryd 07.17 07.20 09.00 13.00 14.35 16.20 17.15 18.15 19.55 09.55 14.55 16.45 

Korrö_ 07.27 09.07 13.05 14.40 16.27 17.19 18.19 20.00 10.00 15.00 16.50 

Älmeboda södra 07.34 09.14 13.10 14.45 16.34 17.23 18.23 20.05 10.05 15.05 16.55 

__ Allären,.Riivemåla.._:- _ _ _ 07'..40 _ _ _ 09.20 13.15 J4.50 16.40 17.27 18.27 _20.10 10.10 15.10 17.00 

763 Södra _5c,ndsjö kyrlca 08.37 _ _ 
Södra_Sondsjö _ 07.50 08.37 09.30 _ _ 13.25 15.00 16.53 17.37 _ 20.20 

Postwgen.Kongo __ 07.55 _ _ 08.40 ~.35 1~ 13.30 15.05_ 16.07 17.00 17.42 18.42 20.25 I 10.00 IS.SO 110.so 18.25 

11,0 Hensmåla 08.02 08.45 09.42 12.32 13.35 15.12 16.13 17.07 17.50 20.34 _ 10.07 15.57 10.57 18.32 

Wasoslcolan 08.10 08.51 13.41 
Dodceskolon - - 08.12 08.52 13.42 
Tings,ydlerminJ___ 08.15 08.55 09.50 HA<f 13.45 15.20 l6.2oe · 17.15 18.00 19.oo& -~.45 -1- 10.15• 16.05 111.059 18.40 

B 8ussbyte fill linje 240 för resande mot Växjö. 
e Turen fo~Her som hnje 361 fiP Ryd. 
g Turen fortsätter vidare som tinje 240 mot V-oxjö. 
J Turen går El 24 dec 2017. 
K Skoltur går endast skalans dagar. Se respektiYe lcommun. 
r Anslutande tinje 240 från V-oxjö h11 lngel,tad. 
V Turen gärendostvinter!id, lOdec 2017-17juni 2018, 20oug-8 dec 2018. 

Gångväg 1,2 km från hållplats Brände Udde h11 Linnevniiienitetet. 

OBS! f ider med idce fet stil är berölcnode cirl<afider. 
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Ändrad avgångs eller ankomsttid på tur 005, 905, 013, 017, och 019 med 

5 minuter. 

Störst förändring är att kvällsturen tur 027 och 032 försvinner måndag

fredag samt tur 034 måndag-fredag. Man går också från 4 lördagsturer 

till två. Tur 605, 606, 611 och 612 tas bort. 
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Den nya förlängningen på linje 216 Linneryd - Lessebo som startade 
2017-08-21 fortsätter (denna kostnad delas med Lessebo kommun) 
samt trafiken på linje 370 mellan Karlshamn - Tingsryd som också 
utökades fr o m 2016-12-11 kvarstår. Här står Blekingetrafiken för hela 
kostnaden. 

Årskort för anställda infördes 2016-10-01, det finns idag 10 stycken 
aktiva busskort. 

Närtrafik i Tingsryd som infördes november 2017 är en satsning på 
landsbygden, vi är först ut i länet med detta. Ersätter det som tidigare 
kallades kompletteringstrafik. Här behövs mera informationsinsatser. 

Fr o m trafikår 2018 upphör linje 840 att trafikera hållplats Bredåkra 
östra och .börjar istället trafikera Ronneby Flygplats. 
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• •  

Arende 12 

Arrangerande av i nternationel I 

workshop i Tingsryds kommun 

2018 

69
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 257 

Arrangerande av internationell workshop i Tingsryds 
kommun våren 2017 
Dnr 2017/721 989 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att Tingsryds kommun arrangerar internationell workshop 
våren 2017. 

2. Frågan om finansiering tas upp med utvecklingschefen vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingschefen föreslår att Tingsryds kommun arrangerar en 

internationell workshop våren 2017. 

Enligt en rapport utgiven av Fastighetsägarna har Tingsryd i det närmaste 
balans mellan natt- och dagbefolkning vilket inte gör kommunen till en 
utpräglad pendlingskommun. I samma rapport diskuteras eventuella 
koncentrationer till viss verksamhet i kommuner i södra Sverige. 

Enligt rapporten har Tingsryd en övervikt på jordbruk, tillverkning och bygg 
och undervikt av företagstjänster, hotell/restaurang samt transport. 

Syfte 
Den planerade workshopens syfte är att utifrån forskningens :frontlinjer ge 
bidrag till strategier för Tingsryds utveckling. 

Målgrupp 
Politiker och tjänstemän i kommunen och omgivande kommuner 
Region Kronoberg 
Företagare 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen, 2017-10-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar: 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 257 forts. 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att Tingsryds kommun arrangerar internationell workshop 

våren 2017. 

2. Frågan om finansiering tas upp med utvecklingschefen vid 

kommunstyrelsens sammanträde. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 

yrkande. 

I Otdragsbestyrkand• 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 4114 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-10-13 

Kommunstyrelsen 

Arrangerande av internationell workshop i Tingsryds kommun våren 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Kommunchefen att arbeta vidare med konfe
rensen och ta fram förslag på finansiering. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund: 
Enligt en rappmt utgiven av Fastighetsägama har Tingsryd i det närmaste balans mellan 
natt- och dagbefolkning vilket inte gör kommunen till en utpräglad pendlingskommun. I 
samma rappmt diskuteras eventuella koncentrationer till viss verksamhet i kommuner i 
södra Sverige. 
Enligt rapporten har Tingsryd en övervikt på jordbruk, tillverkning och bygg och lägst 
ligger företagstjänster, hotell/restaurang samt transpmt 

Syfte 
Den planerade workshopens syfte är att utifrån forskningens frontlinjer ge bidrag till 
strategier för Tingsryds utveckling. 

Målgrupp 
Politiker och tjänstemän i kommunen och omgivande kommuner 
Region Kronoberg 
Företagare 

Utkast program 
08.30-09.00 
Samling med fika 

09.00-09.10 
Välkommen kommunstyrelsens ordförande Tingsryd 

09.10-09.50 

Vad händer i geografin i den globala världen och vad kan man säga om 
konsekvenser för Tingsryd 

Associate Professor Tassilo Herrschel Westminster University London 

-Dr Herrschel forskar om den pågående utvecklingen till allt starkare cityregioner. 
Öresund kan vara en sådan cityregion. En fråga som han ska beröra är vad som 
händer i de delar som inte ingår i cityregionen och vilka slutsatser dessa kan dra 
av pågående utveckling 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-posl/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Föredraget framförs på engelska 

09.50-10.05 
Kort paus/Frukt 

10.05-10.45 
Globaliseringens påverkan på företag, entreprenörskap och innovationer. Var 

kommer Tingsryd in? 

Professor Charlie Karlsson 

10.45-11.25 
Kompetensförsöijning och behov . Hur ser det ut i Tingsryd utifrån en framtidssyn. 

Fil dr. Lina Bjerke 

11.25-12.00 
Danskt perspektiv?????? 

Bo S (sommarboende i Kyrkhult) ej tillfrågad 

12.00-13.15 
Lunch med lokalt inslag 

13.15-14.15 
Två Tingsrydsföretag 

14.15-14.45 
Kommunen , kommuner och samarbete (govemance) 

Bitr Professor Lars Niklasson 

14.45-16.15 
Panel 
Deltagarna inleder -diskussion 
Avslutar med "rekommendationer" 

Ev kan Maitin Andersson inbjudas och leda en panel (han finns på BTH ) 

16.15-16.30 
Avslutning 

Resultat 
Dagen sammanställs i en skrift 

2(3) 

Rekommendationer sammanställs särskilt som underlag för fortsatt diskussion och om

vandling till strategier/projekt 

Finansiering 
Talarna kommer i princip utan arvode men det vore bra med minst en matlapp förutom 

resor och ev övernattning. 

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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3(3) 

Enligt ovan kostar detta högst 10 000 dock inte lunch och fika samt lokal medräknat 

Deltagaravgift ? kronor 

Tidpunkt 
Mars-April 2018 

Källa: 
Andersson, M. Larsson. Joakim 0, Wemberg. Joakim:Närhet och nätverk, Fastighetsä
gama 2017 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen och är ett av de projekt som föreslås för 
att i grunden och långsiktigt arbeta med näringslivsklimatet i kommunen och få till en 
samsyn och stolthet över kommunen. 

Pontus Tallberg har varit behjälplig i kontakter med forskare och upplägg och har gjmi 
detta av eget intresse i samråd med utvecldingschefen och utan ersättning. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecldingsavdelningen 
kommunikation@tingsryd.se 
Pontus Tallberg 

Christina Gutienez Malmbom 
Utvecldingschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



• •  

Arende 14 

Partistöd - formaliserad 

handläggning 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 254 

Partistöd - formaliserad handläggning 
Dnr2017/591 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta praktisk rutin samt blanketter för 

redovisning av och ansökan om partistöd. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen fick 2017-09-04 (Ks Au§ 182) i uppdrag att ta fram förslag 

till praktisk rutin samt blankett för redovisnings- och ansökningsförfarandet 

för partierna samt att revidera reglementet för partistöd med inriktning på 

sista inlämningsdag 31 mars. 

Samtliga partier har möjlighet att varje år ansöka om partistöd. Ansökan ska 

enligt beslutat reglemente innehålla en redovisning av hur föregående års 

partistöd har använts, ett särskilt granskningsintyg och en ansökan om 

partistöd för innevarande år. Syftet med reglerna om redovisning och 

granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala artistödet 

öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Beslut att godkänna redovisningar och ansökningar fattas av 

kommunfullmäktige medan kommunledningsförvaltningen handlägger 

inkomna handlingar och förbereder beslutsunderlag. Handläggningen är 

begränsad till att kontrollera om lagens och reglementets föreskrivna 

formkrav är uppfyllda. Bedömning av huruvida partistödet använts för sitt 

ändamål eller inte, om redovisningen är korrekt uppställd eller inte etc. är en 

fråga för politiskt ställningstagande genom beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förslag till enkel rutin och blanketter för ansökan om partistöd 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-20 

I Otdragsbestyrkande 



77

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunle.dnlngs
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-11-20 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Partistöd - formaliserad handläggning 
Dnr2017/272 920 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta praktisk rutin samt blanketter för redo

visning av och ansökan om partistöd 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslaget till reviderat reglemente för paitistöd 

för beslut i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunchefen fick 2017-09-04 (Ks Au§ 182) i uppdrag att ta fram förslag till praktisk 

rutin samt blankett för redovisnings- och ansökningsförfarandet för paitiema samt att 

revidera reglementet för partistöd med inriktning på sista inlämningsdag 31 mars. 

Beskrivning av ärendet 

Samtliga paitier har möjlighet att vaije år ansöka om partistöd. Ansökan ska enligt be

slutat reglemente innehålla en redovisning av hur föregående års paitistöd har använts, 

ett särsldlt granskningsintyg och en ansökan om partistöd för innevarande år. Syftet med 

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

artistödet öppnai·e och mer tillgängliga för allmänhet och media. 

Beslut att godkänna redovisningai· och ansökningar fattas av kommunfullmäktige me

dan kommunledningsförvaltningen handlägger inkomna handlingai· och förbereder be

slutsunderlag. Handläggningen är begränsad till att kontrollera om lagens och reglemen

tets föreskrivna formkrav är uppfyllda. Bedömning av huruvida partistödet använts för 

sitt ändamål eller inte, om redovisningen är korrekt uppställd eller inte etc. är en fråga 

för politiskt ställningstagande genom beslut i kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 

Förslag till enkel rutin och blanketter för ansökan om pa1tistöd samt förslag till revide

ring av reglemente för partistöd. 

Beslutet skickas till 
Samtliga gruppledare för paitiema i kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 

c~-~~~~ 
Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r.lTingsryd. s 
\;:!)kommun 

RUTIN Ansökan om partistöd 

2017-11-14 

1. Ansökan om partistöd inlämnas av de paitier som har rätt att söka, till kommunled

ningsförvaltningens kansliavdelning senast vid mars månads utgång 

2. Ansökan består av tre delar 

a. Ansökan (om utbetalning sker till bankkonto ska kontobevis bifogas) 

b. Redovisning av vad paitistödet har använts till 

c. Granskningsintyg 

3. Blanketter finns tillgängliga på kommunens hemsida 

4. Ansökan och granskningsintyg ska vara behörigen unde1tecknade 

Handläggning 

1. När ansökan inkommit görs en bedömning att ansökan är k01Tekt i enlighet med 

Reglemente för partistöd i Tings1yds kommun. 

2. Kansliavdelningen sammanställer respektive ansökan och förbereder förslag till be

slut inför politisk hantering 

3. Kommunfullmäktige bedömer inkomna ansökningar och fattar beslut om utbetal

ning 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kolllinun 

Ansökan avser: 
Juridisk person (Registrerad lokal partiförening) 

Adress 

Telefon 

I Ordförande 

Sida 1 av 3 

Ansökan om kommunalt partistöd 

Organisations nummer 

Postadress 

Bankkonto eller BG/PG* 

*Vid betalning till bankkonto krävs att kontobevis utfärdat av bank bifogas. 

I Kassör 
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Tingsryd~ 
kollllllnn 

Sida 2 av 3 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har fördelats Kronor 

Summa 

Övriga upplysningar: 
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Tingsryds 
komlllun 

Granskningsintyg 

Sida 3 av 3 

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

I'""'",, Datum 



Ärende 15 

Revidering av reglemente för 

partistöd 

82
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 255 

Revidering av reglemente för partistöd 
Dnr2017/591 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige reviderat reglemente för partistöd. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchefen fick 2017-09-04 (Ks Au § 182/2017) i uppdrag att ta fram 
förslag till praktisk rutin samt blankett för redovisnings- och 
ansökningsförfarandet för partierna samt att revidera reglementet för 
partistöd med inriktning på sista inlämningsdag 31 mars. 

Kanslichefen har tagit fram förslag som vid dagens sammanträde redovisas 
för arbetsutskottet. 

Beslntsunderlag 

Förslag till revidering av reglemente för partistöd. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 254, 2017-11-20 
Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-20 

I Utdrags bestyrkande 
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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 
Förslag revidering 2017 
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Utöver vad som gäller i kommunallagen om pa1tistöd gäller bestämmelserna i detta 
reglemente (KL 2 kap 9-12 §§). 

Rätt till partistöd 

1 § 

Partistöd ska betalas ut till de pa11ier 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 paitiernas opinionsbildande arbete riktat till 
kommunmedlemmarna och därigenom stärka de lokala pa1tiernas 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 paitistöd, i enlighet med fastslagen rutin. 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 mats månads utgång. 
Redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen. 

Granskning 

7§ 

Granskningen av pattiets redovisning utförs av en av pa1tiet 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 pa1tistödet använts. 



Ärende 17 

Externt pris för mat på Konga 

Allhus 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 260 

Externt pris för mat på Konga Allhus 
Dnr 2017/670 468 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ett nytt pris för utomstående på 95 

kr på helgdag. 

2. Efter att beslutet fattats, läggs uppgifterna ut på kommunens 

hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut§ 154, 2017-09-26, beslutat om 

interna priser för anhörig och pensionär som äter mat på Konga Allhus. I 

samma beslut föreslår nämnden att kommunfullmäktige beslutar om ett nytt 

pris för utomstående på 95 kr på helgdag. Samhällsbyggnadsnämnden 

hemställer även om att uppgifterna efter fattat beslut, läggs ut på 

kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 154, 2017-09-26 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

c201J/0:ro t/6fS 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (35) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

ct+++ 

§ 154 

Uppföljning av köket i Konga 
Dnr 2016-1794-469 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utbudet på Könga Allhus ska 
anpassas till att följa centralt matsedelsförslag alla veckans dagar. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att priset föt anhörig och pensionär 
en måltid på helgen är 75 kr. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige ett nytt pris för 
utomstående på 95 kr på helgdag. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer om att uppgifterna efter fattat 
beslut, läggs ut på kommunens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Måltidschef Jens Vikingsson informerade samhällsbyggnadsn,äm:t_iden den 
22 maj 2017 (SBN § 81/2017) öm menyn som serveras på helgerna på 
Konga Allhus, samt antalet gäster som äter där på helgerna. 
Samh.älll?bygg11.ads11ämnden gav måltidschefen i -µppch-ag att ta fram ett 
underlag med förslag på ändringar av helgmenyn på Konga A.llhus avseende 
pris och antalet rätter. Förslaget ska innehålla statistik för första h1;1lvåret 
2017. 

Måltidschef Jens Vikingsson redovisar följande! 

Konga Allhus öppnade 1996 och från starten serven1de n,ian två olika rätter 
på söndagar. Priset har ocks~ alltid skiljt sig mellan 1ördag och söndag. När 
det var soin mest att göra så kunde det vara 40-60 gäster en söndag. Över tid 
har det minskat och för Uligefär fyra år sedan upplevde nian en stötte 
minskning. Denna minsknrng tilltog våren 2015 när prisbildeh ändrades för 
att spegla de faktiska kostnaderna :f9r drift och främst lön för två kockar 
under 7 timmar per dag. I det läget saknades täckning för cirka lÖOO kr i 
löner per dag och idag har vi justerat bemanningen vilket ~r i en 
utvärdetingsfas enligt MBL fram till december, 

Antalet ätande på lördag och söndag under det första halvåret 2017 är i snitt 
l3,6 stycke):}. och av de:t;ll är enligt muntliga uppgifter ifrån personalen 3-4 
berörda av att om vi eventuellt begrä;nsar öppethållande till pensionärer, 
anhöriga och tjänstgörande personal för uppskattning av personalen är att 
75-80% av dem som äter faller inom ramen.för vår ordinarie service likt alla 
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' ,,,~' 

l:i:lTingseyds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (35) 

Samhälls byggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

CH!-t 

§ 154 foitsättning 

äldreboenden i kommunen till pensionär/anhörig/personal i tjänst. Men med 
ett totalt öppethållande ökar också osäkerheten kring gästantalet 
ytterligheter vilket påverkFl-1' arbetsmiljön till viss dei. Grunden för att ifrån 
kommunens sida erbj-uda måltider till aiI~ bör sakna grund helt o:rn en ny 
restaurangnärifl.g startas i orten Konga eller dess omedelbara närhet. 

Priserna idag är 
Vardag 

Per_sonal 65 
Anhörig/Pensionär/Extern 7 5 

Förslag på ny prissättning 
Personal 65 
Anhö:r;ig till boende 75 
Pensionär 75 
Extern ( om det 75 
kommer erbjudas) 

Helger2017 

Enhet boend,e l_iemmaboende 
Örnen 50 65 
Solä:ngen 36 40 
K.onga 
Allhus 27 25 
Åppel-
gården 30 23. 
Ålme-
gården 25 25 
Solhaga 26 18 

Lördag 
65 
75 

65 
75 
75 
95 

övriga 
omsorg gäster 
2 13 5 

' 
8 

13,6 

2 

1 
2 

Bemanningsnivå på våra äldreboenden 

Söndag/Helgdag 
75 
J25 

65 
75 
75 
95 

Total 
130,5 
84 

65,6 

55 

51 
46 

arbetade 
timmar 
13 

11 

9 

9 

8,5 
9 

portiop.er 
per 
timtna 
lQ,O 
7,6 

7;3 

6,1 

6,0 
5,i 

I en diskussion om bemanning kan man i ovanstående tabell se att Konga 
.Allb.us har en, relevant bemanni;t.J.g efter justering vecka 3 3 2Ö 17, en 
utvärdering görs f december utifrån MBL..:protokoil och hJll' risken får hög 
arbetsbelastning enstaka dagar blit beror till stor del på hur det beslutas i 
fråga om utbud och pris. 

Carl-Henrik Renmalm (M) yrkar: 

Samhä1isbyggnadsnElmnµen hemställer om att 1,1ppgifterna efter fattat beslut, 
läggs ut på kommunens hemsida. 

I tw I 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (35) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

§ 154 fortsättning 

Beslutsunderlflg 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-09-04 § 126, 
Uppföljning av köket i Koriga. 

2. Tjänsteskrivelse från måltidschef Jens Vikingsson, 2017-08-28. 
3. Samhällsbyggnads_nän:)ndens sammanträdesprotokoll 2017-08-22 § 129, 

Uppföljning av köken i Kong:;t och Linneryd. 

Beslutet skickas till 
Mål tidschef 

IN I 



Ärende 18 

Anslutning till 

kom mu na lförbu ndet 

Sydarkivera 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 256 

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera 
Dnr 2017/730 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar 
och ekonomi. 

2. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 och den ekonomiska planen 
för 2019-2020. 

3. Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 
beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sammanfattning 

Ny förbundsordning för Sydarkivera måste antas i alla medlemskommuners 
och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i 
Sydarkiveras förbundsordning är 
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya 

förbundsmedlemmar. 
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av 

nya förbundsmedlemmar inte längre tas av gamla medlemmars 
respektive fullmäktige utan beslutas av Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i 
sin helhet. 

Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019-2020. För år 
2018 betalar alla kommuner samma avgift, 27 kr per kommuninvånare. 
Budgetmedel är avsatta sedan tidigare. 

Beskrivning av ärendet 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny 
förbundsordning att gälla från och med 2017-04-01. Sydarkiveras 
förbundsfullmäktige har samma datum§ 4 antagit följande nya 
:förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, 
Vellinge och Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar 
från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 18 
förbundsmedlemmar. Bestämmelser för beslutsprocessen att anta ny 
förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

/16 

§ 256 forts. 

Ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering regleras i 

Arkivreglemente för Tingsryds kommun, antagen av kommunfullmäktige 

2016-02-29 § 30. 

Beslutsunderlag 
Budget 2018 med plan-2019-2020 

Förbundsordning Sydarkivera 2017-03-31 

Protokoll förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 4 och § 5 

Verksamhetsplan 2017 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-20 

I Otdragsbestyrkande 
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r."ITingsryds 
\:!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2017-12-04 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera 

Förslag till beslut 
1. Fullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklu

sive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 
2. Fullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2018 

och den ekonomiska planen för 2019-2020. 
3. Enbrut kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2017-2018 beslutar om ny för-

bundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera. 

Sammanfattning 
Ny förbundsordning för Sydarkivera måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 
kommuners kommunfullmäktige. Större förändringar i Sydarkiveras förbundsordning är 
• Styrelsen kan vara upp till 11 ledamöter och 11 ersättare. 
• Styrelsen kan ta beslut om höjd anslutningsavgift för nya förbundsmedlemmar. 
• Efter antagande av förbundsordningen detta år behöver antagande av nya förbundsmed

lemmar inte längre tas av gamla medlemmars respektive fullmäktige utan beslutas av Syd
arkiveras förbundsfullmäktige. Nya förbundsmedlemmar tar förbundsordningen i sin helhet. 

Förbundet har antagit en budget för 2018 och plan för 2019- 2020. För år 2018 betalar alla 
kommuner samma avgift, 27 kr per kommuninvånare. Budgetmedel är avsatta sedan tidigare. 

Bakgrund 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 31 mars 2017 § 5 antagit ny förbundsordning att gälla 
från och med 2017-04-01. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum § 4 antagit föl
jande nya förbundsmedlemmar: Borgholm, Eslöv, Hässleholm, Hörby, Vadstena, Vellinge och 
Åtvidaberg. Beslutet baseras på inkomna avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I 
dagsläget har Sydarkivera 18 förbundsmedlemmar. Bestämmelser för beslutsprocessen att anta 
ny förbundsordning finns i gällande förbundsordning daterad 2017-04-01. Ansvarsfördelning 
när det gäller arkiv och info1mationshantering regleras i Arkivreglemente för Tingsryds kom
mun, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 30. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
Budget 2018 med plan 2019-2020 
Förbundsordning Sydarkivera 2017-03-31 
Protokoll förbundsfullmäktige 2017-03-31 § 4 och§ 5 
Verksamhetsplan 2017 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

c:--== ~~~ 
Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 . 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Dokumentansvarig I Organisation I Telefon Datum 

Mats Porsklev Sydarkivera 0470-34 96 31 2017-03-19 

Ärende Version I Sida 
Budget 2018 plan 2019- 2020 1.0 1 av6 

Ekonomisk budget 
2018-01-01 - 2018-12-31 
Med plan för 2019-2020 

Inledning och vision ........................................................................................ 2 

God ekonomisk hushållning ........................................................................... 6 

Mål ............................................................................................................ 2-4 

Resultatbudget ............................................................................................... 5 

lnvesteri.ngsbudget ......................................................................................... 6 
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Inledning 

Sida 2 av 6 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. 

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt 
Region Blekinge deltog. Resultatet är idag en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och 

långsiktigt hållbar lösning före-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, 
tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma 
standarder och riktlinjer. 

Nya medlemmar inträder kontinuerligt i förbundet och 2018 års budget har upprättats mot bakgrund av att de 
anslutande kommunerna Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena fullgör intentionerna i 

de avsiktsförklaringar som tecknats och inträder i förbundet 2018. 

Vision 

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på. 

Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del 
av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för 

demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 
på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. 

Långsiktiga verksamhetsmål 

De långsiktiga målen baseras på Handlingsprogram som beslutades på Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

2016-11-04. Följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering & arkiv 

Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt 

Tillhandahålla information och tjänster för olika målgrupper 

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttorför förbundsmedlemmarna 
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Verksamhetsmål för 2018 

Råd och stöd 

Beskrivning 
Medlemmar som har börjat använda mallarna i 

konceptet VerkSAM 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder baserat 

på förbundsmedlemmarnas behov 

Intensivutbildningar på plats hos 

förbundsmedlemmar 

lnformationskartläggning för prioriterade 

verksamhetsprocesser inom samhällsbyggnad samt 

miljö och hälsoskydd genomförs tillsammans med 

förbundsmedlemmarna 

lnformationskartläggning för prioriterade 

verksamhetsprocesser inom Demokrati och ledning 

samt Trygghet och säkerhet genomförs tillsammans 

med förbundsmedlemmarna 

Stöd i samband med att förbundsmedlemmarna 

upphandlar nya verksamhetssystem 

Arkivleveranser 

Beskrivning 
Leveransutredningar 

Uttag från inaktiva system 

Webbarkivering 

Löpande arkivering från verksamhetssystem inom 

hälsa och socialtstöd 

Äldre digitalt material 

Äldre digitalt material 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS 

Sida 3 av 6 

Mål 
75 % av förbundsmedlemmarna har börjat använda 

mallarna 

2 temadagar 
8 informationsträffar 

2-dagars utbildning, minst ett tillfälle 

Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras 

Genomförd utbildning hos 75 % av 

förbundsmedlemmarna 

100% Bygg 

75 % Miljö 
50 %Teknik 

50 % Demokrati och ledning 

25 % Trygghet och säkerhet 

Etablera rutiner för att inventera pågående och 

planerade upphandlingar 

Mål 
Påbörja leveransutredningar inom sex månader från 

att behov identifieras 

Slutföra leveransutredningar inom två år från 

uppstart 

Genomföra 5-7 uttag 

Genomföra en insamling av externa webbplatser 

Testa och föreslå rutiner för andra typer av 

webbsidor (bloggar och sidor på tjänster som 

Facebook) 

Ta emot akter som ska slutarkiveras från 50 % av 

förbundsmedlemmarna 

Slutföra påbörjad insamlingsomgång 

Slutföra inventering hos nya förbundsmedlemmar 

Utarbeta rutiner för överföring av information till 

bevarandeplattform 

Sätta upp arbetsstationer för det äldre digitala 

materialet 
Slutföra leveransutredning 

Påbörja insamling 

Design av informationspaket (IP) baserad på FGS 

Paketstruktur för tre leveranstyper 

Bidra med resurser eller delta i tester i samband 

med 1-3 utvecklingsprojekt 
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Arkivsystem 

Beskrivning 
Bevarandeplattform 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) 
Arkivredovisning 

Långsiktiga finansiella mål 

Sida 4 av 6 

Mål 
Starta planering inför eventuella behov av 
anpassningar eller upphandling inför 2019-2020 
Implementera 1-2 beslutade FGS:er 
Etablera rutiner för arkivredovisning 
Leverera till nationella arkivdatabasen (NAD) 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 

långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna 

En ekonomi i balans utgår en miniminivå för d.et ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 

stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 

uttaxeras en högre medlemsavgift. 

Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 

anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 

oförutsedda kostnader. 

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 

Förbundets likviditet 
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 

förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 

Soliditeten ska vara oförändrad 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 

Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 bygger på följande medlemmar i förbundet: 

Medlem Andel i förbundet 
Alvesta 3,4% 

Borgholm 1,9 % 

Bromölla 2,2 % 

Eslöv 5,7 % 

Hässleholm 8,9% 

Höör 2,8 % 

Karlskrona 11,4 % 



101

Kommunalförbundet Sydarkivera Sida 5 av 6 

222000-3103 

Karlshamn 5,5 % 

Lessebo 1,5 % 

Ljungby 4,8% 

Markaryd 1,7 % 

Olofström 2,3 % 

Osby 2,2 % 

Oskarshamn 4,6% 

Ronneby 4,9 % 

Region Blekinge 1,5 % 

Tingsryd 2,1 % 

Vadstena 1,3 % 

Vellinge 6,1 % 

Vimmerby 2,7 % 

Växjö 15,3% 

Älmhult 2,8 % 

Åtvidaberg 2,0 % 

Östra Gölnge 2,4% 

Utöver medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare tillkommer anslutningsavgifter (4 kr/kommuninvånare) för 

de sju nya medlemmarna som tecknat avsiktsförklaring: Hässleholm, Borgholm, Vellinge, Eslöv, Vadstena och 

Åtvidaberg. 

På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med arkivleveranser utifrån den plattform 

för långsiktigt digitalt bevarande som till delar ska vara driftsatt under 2018. En personalförstärkning på 2,0 tjänst 

planeras likväl som teknikrelaterade kostnader relaterade till arkivleveranser. Fortsatta lokalanpassningar för 

erforderligt skalskydd kommer också att påverka kostnaderna. 

Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2018. Uppräkning av kostnader för personal 2018, 2019 och 2020 har gjorts 

enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 16:65. 

Nedan presenteras reviderad resultatbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020. Översikt för 2019 är 

upprättad utifrån förutsättningarna att Växjö kommun utträder ur förbundet per den 31 oktober. Kostnaderna 

för personal 2019 och 2020 är uppräknade enligt SKL cirkulär 16:65. Någon generell kostnadsuppräkning vad 

gäller övriga verksamhetskostnader har emellertid inte gjorts för 2019 och 2020. Med anledning av Växjös 

utträde måste däremot verksamheten utifrån de förutsättningar som är kända idag, planeras utifrån betydande 

kostnadsreduceringar till 2019 och 2020. 

RESULTATBUDGET,TKR 2018 2019 

Intäkter 
Avgifter från medlemskommuner 15 513 15 113 

Inträdesavgifter nya medlemmar 566 0 

Övriga Intäkter 367 367 

2020 

13 545 

0 

367 

SUMMA INTÄKTER 16 446 15 480 13 912 

Kostnader 

Kostnader för personal (kkl 5) 9 022 9 328 9 645 

övriga verksamhetskostnader (kkl 6,7) 6 148 4 888 2 900 

SUMMA KOSTNADER 15170 14 216 12 545 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1276 1264 1367 
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Sida 6 av 6 

Avskrivningar 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 

Finansiella Intäkter 

Finansiella kostnader 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 

Investeringar 

-784 

492 

0 

-2 

490 

-994 

270 

0 

-2 

268 

För 2018 planeras nyinvesteringar på totalt 865 tkr. Med i beräkningen ligger en exklusiv fiberförbindelse 

(svartfiber) på totalt 300 tkr. Det är emellertid i dagsläget oklart om investeringen behöver gå över Sydarkiveras 

balansräkning eller inte, möjligheten att hyra förbindelsen utreds. 

INVESTERINGSBUDGET (tkr) 2018 2019 

Lokalanpassningar 20 20 

Fiberförbindelse 300 

Nät, servrar/lag ring 120 200 

Programvara införandeprojekt 300 300 

IT-utrustning 100 100 

Produktionsmiljö, serverplats 25 25 

Summa investeringar 865 645 

-1 204 

163 

0 

-2 

161 

2020 

20 

200 

300 

100 

25 

645 
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F örbundsordning SYD ARKIVERA 

2017-04-01 

Antaget av förbundsfullmäktige den 31 mars 2017 

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKJVERA som sköter arkivläggning åt 

förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 

arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 

arkivmyndighetsfunktioner. 
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Förbundsordning SYDARKIVERA 

Förbundsordning för 
Kommunalförbundet SYD ARKIVERA 

Förbundsordningen gäller från och med 2017-04-01. 

1 § Namn och säte 

1.1 Kommunalförbundets namn är "SYDARKIVERA". 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

3 .1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 

arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till 

kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital 

bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital 

information, härefter gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande 

av vad som i kommunallagen (1991 :900) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 

och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 

Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 

innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 

för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente. 

Bastjänster 

3 .2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 

dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 

bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 

med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 

härefter kallat Bastjänster. 

3 .3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 

och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. 

Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 

framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 

arkivförteckningar. 

3 
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3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmama med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

3 .5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen. 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

3 .8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
va1je förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och galking. 

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.10. 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kant.ex. innebära helt eller delat 
övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får imättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser. 

5 § Förbundsfullmäktige 

4 
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5 .1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 

För va1je ledamot ska en ersättare utses. 

5.2 Vaije förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 

sammankallas vid behov. 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5 .5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 

två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 

landet. 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 

anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 

landet ägt rum. 

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 

3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

5.10 Förbundsfullmälctige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 

det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 

därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5 .11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 

• förbundsstyrelsen 
• ledamot i förbundsfullmäktige 

5 .12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmälctige och ska bestå av minst sju ledamöter med 

minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid 

tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 

en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 

representation som möjligt. 

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 

från och med den tidpunlct då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 

5 
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förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs. 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner. 

6.4 Förbundsfullmäktige utser för vaije mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 
lagen (1992:339) om propo1tionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
• ledamot i förbundsstyrelsen 
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunakåd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018-
2022. 

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
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förbundsstyrelsen. 

7 .5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

förbundet i dess helhet. 

7 .6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 

fö1troendevalda revisorerna i vaije kommun eller landsting som är medlem i 

kommunalförbundet. 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla och på 

förbundets hemsida. 
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

officiella anslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

9 .1 Förbundsmedlemmarna har vid vaije tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och 

skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som 

respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 

skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skuIIe komma att 

upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 

på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan 

anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 

summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 

kvaitalsvis i förskott. 

10.3 FörbundsfuIImäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 

beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 

bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 

och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 

förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov :far 

fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen). 

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 

10.7 Kommunalförbundet rar inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner. 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ·ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmama anger som budgetförutsättningar. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
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12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk: plan för den kommande treårsperioden. 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 

i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 

om sammanträdet ska utfärdas. 

13 § Utträde m.m. 

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 

den sista dagen i den månad då uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det 

föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 

kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 

uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en 

överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 

samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet och ska utföras 

av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska 

träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till 

avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse 

avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners 

arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags 

ställe. Under utträdestiden är utträdande medlem fullvärdig medlem med de begränsningar 

som :framgår av 12 §. Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att 

erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan. 

13 .2 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 

förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 

14 § Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 

och dess verksamhet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan 

tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 

likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjo1t sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 

Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 
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14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som ska öve1ta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

15 .1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om pa1terna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17 .1 Ändring av eller tillägg till för hundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 
§ 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 
förbundsstyrelsen. 

17 .2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde. 

18 § Särskilda bestämmelser 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda. 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 

utgå enligt punkt 10. 5. 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 

i SYD ARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 

bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Alvesta kommun Ronneby kommun 

Bromö Ila kommun Tingsryds kommun 

Hässleholms kommun Växjö kommun 

Höörs Kommun Älmhults kommun 

Karlshamns kommun Östra Göinge Kommun 

Karlskrona kommun Region Blekinge 

Lessebo kommun Vadstena 

Ljungby kommun Borgholm 

Markaryds kommun Vellinge 

Olofströms kommun Eslöv 

Osby Kommun Åtvidaberg 

Oskarshamns kommun Hörby 

Vimmerby kommun 
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Bilaga 2 

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området) 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster-fmansieras i enlighet 
med särskilda avtal och beslut. 

För 2018 är avgifterna enligt nedan och :förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 

Alvesta kommun 529 000 

Borgholm 311 700 

Bromölla 337 900 
Eslöv 876 000 
Hässleholm 1378000 
Hörby 405 500 

Höör 431 200 

Karlshamns kommun 859 800 
Karlskrona kommun 1 765 300 

Lessebo kommun 229 900 
Ljungby kommun 746 200 

Markaryds kommun 264 000 
Olofströms kommun 354 000 

Osby 349 800 

Oskarshamn 714 200 

Region Blekinge 229 900 

Ronneby kommun 774 800 
Tingsryds kommun 331 000 

Vadstena kommun 200 000 

Vellinge 936 000 
Vimmerby 416 300 

Växjö kommun 2 379 000 
Åtvidaberg 288 400 

Älmhults kommun 436 500 

Östra Göinge 380 800 

15 925 200 
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal 
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det 
landstingskommunala geografiska området). 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in. 
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SAMMANTRÄDESPROTOICOLL 

FÖRBUNDSFULLMÄl{TIGE SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 1 (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 
'\, t 

Datum för anslags· 
uppsättande 

Förvarlngsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Sydarkivera sammanh·ädesrum Växjö fredagen den 31 mal'S 2017 kl. 10.00 -11.20 

Böije Dovstad (L), Karlskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribacke (S), Alvesta 
Annika Westedund (S), Karlshamn 
Ingegerd Lenander (KD), Markru.yd 
Nils Ingmar Thorell (L), Ronneby 

Mats Porsklev, sekreteral'e 

Magdalena Nol'din, tillsynsat·kivarie 

Sven-Erik Svensson, revisor 

Mikael Andersson (C), tjg ers. Tingsryd 

Ingemar Almkvist (S), Älmhult 

Gunnru.· Westling (MP), Oskarshamn 

Chatarina Holmberg (S), Karlskrona 

Erling Emsfors (M), Ösh'a Göinge 

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstol'get 2, Växjö 

2017-04-07 kl.10.00 

Paragrafer 1-14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

2017-03-31 

2017-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SYDARKIVERA. 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 3 (14) 

§ 4 Dm. Sark.2017.28 

Anslutning av nya medlemmai· 

Sammanfattning 
Under år 2016 har diskussioner skett med ett antal kommuner om medlems

skap i vårt förbund. Dessa diskussioner har utmynnat i att Hässleholm, 

Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstena och Eslövs kommuner hru: 

tagit beslut om att ansluta till vårt förbund och har inlämnat avsiktsförklaring. 

Ingen av dessa kommuner har ännu tecknat anslutningsöverenskommelse, 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaringar från Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, 

Vadstena och Eslövs kommuner. 
Protokoll från förbundsstyrelsen från 3 mars 2017 - §1 

Fullmäktiges beslut 
Hässleholm, Hörby, Åtvidaberg, Borgholm, Vellinge, Vadstenas och Eslövs 

kommuner godkänns som medlemmar i Kommunalförbundet Sydarkivera 

och en ny bilaga ett i förbundsordningen godkänns. 

Expediering 
Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar 

Akt 

I Utdrag,bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOICOLL 

FÖRBUNDSFULLMÄICTIGE SYD ARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03·31 SIDAN 1 (14) 

Plats och tid 

Beslutande och 
närvarande ersättare 

Närvarande ej 
beslutande ersättare 

Övriga deltagare 

Utses att justera 
Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 

Sammanträdesdatum 
,·, 

Datum för anslags! 

uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Sydarkivera srunm11nh·ädesrum Växjö fred11gen den 31 mars 2017 kl. 10.00 -11.20 

Böije Dovstad {L), Kal'lskrona, ordf. 
Annika Stacke (L), Växjö, 1:e vice 
Per Ribaclce (S), Alvesta 
Annika Westedund (S), Kal']shamn 
fugegerd Lenander (KD), Mad<ru.yd 
Nils fugmar Thorell (L), Ronneby 

Mats Porsklev, sekreterare 

Magdalena Nordin, tillsynsai·kivarie 

Sven-Erik Svensson, revisor 

Mikael Andersson (C), tjg ers. Tingsryd 

fugemar Almkvist (S), Älmhult 

Gunnar Westling (MP), Oskarshamn 

Chatarina Holmberg (S), Karlskrona 

Erling Emsfors (M), Östra Göinge 

Sydarkiveras kontor, Båtsmanstorget 2, Växjö 

2017-04-07 kl.10.00 

Paragrafer 1-14 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Förbundsfullmäktige 

2017-03-31 

2017-04-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-02 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKIVERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17·03·31 SIDAN 4 (14) 

I Justemndes ,;gn 

&5J~ 

§ 5 Dnr. Sark.2017.30 

Antagande av ny förbundsordning. 

Sammanfattning 

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste 

kommunalförbundets fullmäktige och nuvarande och anslutande medlemmar 

anta en ny förbundsordning. På styrelsemöte den 2016 den 4 mars har 

förvaltningen fått i uppdrag att göl'a en översyn av gällande förbundsordning. 

Förslag till ny förbundsordning har diskuterat på kontaktpersonh·äff i juni 

månad där en grupp utsågs att förbereda en eventuell förändring av 

förbundsordningen. Gmppen bestod av representanter från Växjö, 

Karlshamns, Höörs och Kristianstads kommuner inkl. aclminish·ationen i 

förbundet. Efter att vissa förändringar har gjorts har kontal<tpersongruppen 

diskuterat förbundsordningen på möte den 23 september. Därefter har 

förvaltningen varit i kontakt med ett advokatkontor för att erhålla en 

oberoende juridisk granskning av förbundsordningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny förbundsordning från den 20 febmari 2017 

Utdrag ur Prnp 1996/97:105 sid 65 och 66 

Protokoll från förbundsstyrelsen§ 2 från den 3 mars 2017. 

Förslag till ny förbundsordning från den 22 september 2016. 

Gällande förbundsordning från den 1 april 2016. 

Protokoll styrelsen § 6 från den 4 mars 2016. 

Förbundsstyrelsens beslut § 32 från den 7 oktober 2016. 

Yrkanden 

Per Ribacke (S): Fullmäktige bör ge styrelsen i uppdrag att undersöka om 

punkt 7.5 i förbundsordningen kan revideras så bokslutet kan godkännas av 

förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige. 

Propositions ordning 

Ordföranden ställer proposition på Per Ribackes yrkande och finner 

detsamma antaget. 

I Ulruag,besty,konde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOL( 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SYDARKI VERA. 
SAMMANTRÄDESDATUM 17-03-31 SIDAN 5 (14) 

§ 5, forts. Dnr. Sark.2017.30 

Antagande av ny förbundsordning. 

Fullmäktiges beslut 

• Förslag till ny förbundsordning från den 20 februari 2017 godkänns. 

• Förbundsordningen skickas till samtliga nya och gamla 

förbundsmedlemmar för antagande. 

• Styrelsen får i uppdrag att undersöka om punkt 7.5 i 

förbundsordningen kan 1·evideras så bokslutet kan godkännas av 

förbundsfullmäktige och ansvarsfrihet beviljas av fullmäktige. 

Expediering 
Styrelsen 
Samtliga medlemmar och tillträdande medlemmar 

Akt 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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VERKSAMHETSPLAN 

DATUM 2016- 12-05 
DNR SARK 2016:4 
Användare Mats Porsklev 

Verksamhetsplan 2017 

~ SYDARKIVERA. 

Antagen av Sydarkiveras förbundsfullmäktige §19, 2016-11-04 

RÄTT FRAN BÖRJAN! 

~~o~~~ 
,.:'. 

LITEN 
KOMMUN 

STOR KOMMUN 

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

SIDAN 1 (14) 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Elin Jonsson Svdarkivera 0470-34 96 32 2016-12-05 

Ärende Diarienummer Version I Sida 

Bud~et och verksamhetsplan 2017 SARK.2016.4 1.0 3 

1 Inledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 och är en gemensam 

arkivorganisation för de kommuner som bildat förbundet. Enligt Sydarkiveras 

förbundsordning punkten 3.5 ska kommunalförbundet efter samråd med medlemmarna 

fastställa en verksamhetsplan för förbundets bastjänster. Verksamhetsplanen ska bland 

annat fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för avställning . 

2 Vision 
Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på. 

Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna 

handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen 

och för miljön. 

VAD BRA~ DÅ KAN JA(j: 

PRIVATPERSONEN foR5KAREN NÄRIN05LIV 
B. MYNDIGHET 
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3 Övergripande långsiktiga mål 
Mä/ Mått - indikatorer 
Arbeta för att vfJra medlemmar ska ha ett • Lyfta frågor där det krävs förändringar 

helt digitalt flöde avseende i lagstiftningen för att åstadkomma 

informationshantering och arkiv hos vfJra helt digitalt flöde. 
medlemmar. • Bistå förbundsmedlemmarna vid 

upphandling av nya 
verksamhetssystem. 

• Förfrågningar om rådgivning ska 
besvaras inom 30 dagar. 

Medverka till samhällets omställning att • Sydarkiveras alla upphandlingar ska 

bli hfJl!bart genom att ställa krav pfJ följa Miljöstyrningsrådets 

hfJl/barhet i all vfJr verksamhet. rekommendationer och Sveriges 
ekokommuners hållbarhetskriterier. 

Sydarkivera ska vara en föregfJngare mot • Sydarkivera ska arbeta för att uppnå 

en hfJl/bar utveckling genom att minska ett helt digitalt arbetsflöde inom den 

och minimera den egna verksamhetens egna verksamheten. 
pfJverkan pfJ miljön. 

Sydarkivera ska vara en jämställd • Kontinuerligt arbete med uppdatering 

arbetsplats där frfJgor om jämställdhet, styrdokument avseende jämställdhet, 

likabehandling och arbetsmiljö hanteras likabehandling och arbetsmiljö som 

som en löpande del av verksamheten. underlag för medarbetarsamtal. 

• Följa upp genom fortlöpande 
medarbetarsamtal. 

• Antal genomförda medarbetarsamtal. 

Sydarkivera ska ha goda och effektiva • Riktlinjer, rutiner, 
administrativa rutiner. processbeskrivningar 
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4 Etapp 2 - grundplattform 
Under uppstart 2015 och 2016 har förbundets verksamhet startats upp med 

verksamhetsutveckling, bevarandeplanering och gemensam arkivmyndighet. 

Inriktningen för den andra etappen 2017-2018 är att etablera en grundplattform för 

långsiktigt digitalt bevarande för att börja ta emot arkivleveranser. Fokus är information 

som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan 

som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen 

innebär att det finns personal och system för att kunna hantera leveransprojekt, ta emot 

och kontrollera leveranser, lagra arkiverad Information samt erbjuda sökning via enkelt 

webbgränssnitt. 

Iden är att Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet tar över ansvar för den 

information som levereras in. Det innebär att förbundsmedlemmarna får hjälp även med 

att pröva utlämnande och hantera förfrågningar om materialet som överlämnats. 

Sydarkivera tar också det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över 

tid. 

2015 

2016 

2fH.7 
,,-----... ,,------.. ,,,,..----... ,,,,..-----.. 
I 2019 1 I 2021 '

1
L ____ l.J. ____ j'\ 

I I I : I Digitalisering och forskar- I 
Il 2020 I I 2022 I I service I 

I I I -------1------r I (L _____ J ______ L ____ _ 

I : I Förbättrat verksamhetsstöd I 

I ~------~-----~-----J ,~----~~----~-~----~~----J, 
Ll~~~~~~g;n~'.:h~t- ~ -1- - - - - .... r - - - - _1 

Gemensam arkivmyndighet 

Verksamhetsutveckling och bevarandeplanering 

....._ ____ , ....._ ____ , ....._ ____ , ....._ ____ , 
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5 Översikt funktioner och tjänster 
Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt 
konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en 
digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt 
bevarande ingår I bastjänsterna. I uppdraget Ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt 
att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras 
av bidrag från förbundsmedlemmarna (medlemsavgift). 

Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. 
Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full 
kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. 

Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras tjänster 2017. Vad som ingår i de olika 
tjänsterna redovisas i respektive kapitel. 

Sydarkivera 

··--I I I I I 

Råd och stöd Arkivleveranser Arkivsystem Administration Anslutande 
tjänster 

- - - -.. -- ---

Erfarenhets- Uttag Bevarande- Planering och Analoga arkiv - utbyte 
i- verksamhets- i-

planering - utveckling 
i- Oskarshamns 

system kommun 

VerkSAM övriga Organisering och Webbarkivering - - - Arkivsök - - Arklvförbund 
arklvredovisning leveranstyper bemanning Sydost 

- - -

- Informations- - Leverans- - Labbet - Informations-
säkerhet i arkiv specifikationer säkerhet 

- --

Gemensam Planering och Bevarande- - Granskning och - arkivmynd ighet - samordning - plattform kontroll 

- -
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6 Råd och stöd 
6.1 Beskrivning - funktionens verksamhet 2017 

Råd- och stödfunktlonens arbete syftar till att förbättra informationshantering och 

säkerställa långsiktigt hållbar informationsförsörjning både ute hos 

förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera. 

Från och med 2016 började Sydarkivera successivt ta över ansvaret som arkivmyndighet 

från förbundsmedlemmarna. Detta sker genom att fullmäktige fattar beslut om nytt 

arkivreglemente där ansvarsfördelningen preciseras. Varje förbundsmedlem beslutar 

själv i vilken takt och omfattning som arkivmyndighetsfunktioner överlämnas. Den 

gemensamma arkivmyndighetsfunktionen är en viktig del för att åstadkomma en effektiv 

och ändamålsenlig organisation för förvaltning av e-arkiv som är hållbar på lång sikt. 

Under 2017 fortsätter arbetet med att stödja förbundsmedlemmarna i processen med 

rådgivning och mallar. För att förenkla för förbundsmedlemmarna att förnya diarieplaner 

och lnformationshanteringsplaner förvaltar Sydarkivera gemensamma verktyg och 

mallar. 

• VerkSAM Diarium - klassificeringsschema/index över fl 
verksamhetsområden som kan användas som diarieplan 

i ärende- och dokumenthanteringssystem. 

• VerkSAM Plan - mall för informationshanteringsplan 

med rekommendation till säkerhetsklassning av 

informatlonsmängder och hanteringsanvisningar. Efter 

beslut om gallring redovisar planen vilka Informations

mängder som ska gallras och vad som ska bevaras för 

framtiden. 

Utbildningar om informationshantering erbjuds anställda hos förbundsmedlemmarna 

under 2017 i tre nivåer. 

DETTA 
GÄLLER~ 

Grund - lagar, roller och ansvar för administratörer, 

handläggare och chefer 

Fördjupning - arkivredovisning för arkivfunktioner, 

arkivansvariga och arkivombud 

Intensiv - repetition av grunderna om ärende- och 

dokumenthantering 

Specialist - skräddarsydda utbildningar för arkivarier och 

andra specialister inom informationshantering. 
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Under året ordnas workshopar för informations
kartläggning med fokus på verksamhetsområdena 
Samhällsbyggnad samt MiljöD och hälsoskydd. 
Kartläggningen av verksamhetsområdet intern 
service kommer också att påbörjas. 

Resultatet av workshoparna kan användas av 
förbundsmedlemmarna till kravställningar vid 
upphandlingar och diskussioner med IT kring 
driftfrågor. Resultatet ger också underlag för att 
förbättra VerkSAM Plan. Dataförordningen ställer nya 
krav på verksamheterna och workshoparna ger 
mycket av svaren. Riktlinjer utarbetas utefter de 
behov som framkommer i samband med 
informationskartläggningen. 

Telefon 
0470-34 96 32 
Diarienummer 
SARK.2016.4 

DAG5 FÖR 
FÖRÄNDRIN6 I 
DIN VERKSAMHET 

VI HJÄLPER. Dl(}: 

Datum 
2016-12-05 
Version I Sida 
1.0 8 

ARKIVERIN6S-tl I 
~ MED KARTLÄGGNING AV INFORM/UION 
~ VID UPPHANDLIN6 & NÄR DU SKA 

SKRIVA KRAV5PECIFIKATION FÖR 
NYA ~YSTEM 

~ ATT SÄKERSTÄLLA sjt ATT 
ARKIVERINGEN FUNGERAR FÖR 
5LUTARKIVET 

Sydarkivera kan ge råd och stöd i olika frågor som rör informationssäkerhet. I synnerhet 
säkerhetskrav för förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. För att arkiven ska gå att lita 
på är informationssäkerhetsarbetet viktigt både i den löpande verksamheten, hos 
centralarkiven och hos Sydarkivera. 

Tillsyn vad gäller arkivhantering inom verksamheterna Socialt och ekonomiskt stöd samt 
VfJrd och omsorg slutförs under året för de kommuner som beslutat om nytt 
arkivreglemente. Tillsynsområden för 2017 är Samhällsbyggnad samt MiljöD och 
hälsoskydd enligt den tillsynsplan som beslutat 2016. En översyn av tillsynsplanen 
planeras under året. 

6.2 Mål för 2017 

Mål Mått - indikatorer 
I nära samverkan med förbundets • Skapa mallar, lathundar och rutiner 
medlemmar skapa förutsättningar för god 
informationshantering och arkivvflrd 
gentemot medlemmarnas medborgare och 
förvaltningar. 

Öka kunskapsgrad/nivfi och kompetens • Medlemmarna ska bli erbjudna 
om informationshantering och arkiv hos kompetenshöjande åtgärder i form av 
medlemmarna utbildning och workshopar. 

• Antal genomförda utbildningar och 
workshopar samt antal som 
genomgått dessa. 

Sydarkivera ska erbjuda upphandlingsstöd • Antal genomförda stödåtgärder. 
i samband med att medlemmarna 
införskaffar nya verksamhetssystem 
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7 Arkivleveranser 
7.1 Beskrivning - funktionens verksamhet 2017 

Sydarkivera har i uppgift att leda och samordna leveranser av digital information från 

förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till den gemensamma 

bevarandeplattformen. Omfattningen är information som ska bevaras för framtida 

generationer och som Inte längre behövs i den dagliga verksamheten (det vill säga 

slutarkiv). 

För att på sikt få ner kostnaderna förknippade med arkivleveranser från 

verksamhetssystem behövs övergripande strategisk planering och dokumenterade 

processer. Målsättningen är att hantera leveranser på ett planerat sätt, men Sydarkivera 

måste också vara rustat för att hantera oplanerade leveranser. 

Prioriterade leveranser är uttag från inaktiva 

journalsystem. Lösning finns framtagen för uttag 

i form av statiska dokument från Omsorg 

VO/LSS och Sofia IFO. 

Under 2017 slutförs utredning av ProCapita, 

Treserva och Viva vad avser HSL, LSS och Sol 

Det handlar om system i drift med befintlig 

uttagsfunktion . Piloter genomförs för leverans av 

information. Lösning utarbetas för att hantera 

leveranser av strukturerade dokument I 

befintligt uttagsformat. Det vill säga en 

Implementation av beslutad FGS paketstruktur 

som hanterar relationer mellan olika typer av 

filer. 

Under året etableras tjänst för webbarkivering 

för att regelbundet skörda förbundsmedlemmars externa webbsidor för bevarande i 

arkivformat (Warc). 

2017 påbörjas arbetet med ytterligare en eller flera informationstyper. Vilka det blir 

beror bland annat på resultat av fördjupad nulägesanalys under hösten 2016 hos 

anslutande förbundsmedlemmar och beslut om Förvaltnlngsgemensamma specifikationer 

(FGS). Möjliga informationstyper, som det ser ut i dagsläget, är: ärende- och 

dokumenthanteringssystem som används inom samhällsbyggnad, överförmyndarregister, 

gamla bilddatabaser eller ekonomiredovisningssystem. 

Under året fortsätter arbetet med rekommendationer för format för digitalt bevarande av 

audio och videoupptagningar och ta fram riktlinjer. Därefter kommer r vi att kunna börja 

titta på lösning för bevarande av digitala audio- och videoupptagningar. 
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Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) innebär att det finns ett öppet 

utbytesformat att förhålla sig till för de verksamheter som ska leverera information, 

mottagande arkivfunktioner samt utvecklare av olika produkter och tjänsterföre-arkiv. 

Riksarkivets FGS-funktion ansvarar för förvaltning av framtagna FGS:er. Utveckling av 

nya FGS:er sker i separata projekt efter Riksarkivets vägledningar och efter beslut i 

Förvaltningsrådet för FGS (http ://riksarkivet.se/fgs-earkiv). Sydarkivera har meddelat 

intresse av att bidra med resurser i följande utvecklingsprojekt: 

• FGS personakter och patientjournaler - projektet pausat i väntan på utredning av 
standardiseringsläge och avgränsningar. Erbjudande om att bidra med resurser 
för samordning och pilot. Färdledare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

• Får jag lov? - utbytesformat för bygglov som utökning till FGS ärendehantering. 
Förutsatt beslut om samfinansiering och bidrag. Projektansvarig är Boverket. 

• FGS ekonomi - preliminärt, möjlighet att bidra med pilot för test av uttag och 
mappnlng när utvecklingsprojekt startar. Färdledare Ekonomistyrningsverket. 

7.2 Mål för 2017 

Mäl 
Ta hand om information fr§n inaktiva 
verksamhetssystem och säkerställa 
l§ngsiktigt digitalt bevarande. 

Genomföra leveransutredningar för att 
identifiera den mest kostnadseffektiva 
lösningen beaktat krav p§ kvalitet 
säkerhet och Mllbarhet. 

Skapa rutiner för löpande leveranser fr§n 
aktiva verksamhetssystem inom hälsa och 
socialt stöd. 

Etablera rutiner för §rlig arkivering av 
förbundsmedlemmars externa 
webbplatser. 

Mått - indikatorer 

• Påbörja leveransutredningar inom sex 
månader från att behov identifieras. 

• Slutföra leveransutredningar inom två 
år från uppstart. 

• Genomföra minst 5-7 uttag från 
databaser år 2017. 

• Minska konsultkostnader i samband 
med uttag, genom att bli bättre 
beställare och bygga upp en 
verktygslåda för uttag. 

• Omvärldsbevakning för att jämföra 
kostnader för uttag med andra 
arkivorganisationer. 

• Rutiner i samband med kontroll av 
leverans tillsammans med 
förbundsmedlemmar. 

• Dokumentera och utvärdera 
arbetsflöden samt rutiner. 

• Ta fram koncept och mallar . 

• Genomföra 1-3 piloter när det gäller 
export och paketering av 
strukturerade dokument från befintlig 
uttagsfunktion. 

• Installation och konfiguration av 
verktyg för webbarkivering och visning 
av arkiverad webb. 
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Bidra till utveckling av förvaltningsgemen

samma specifikationer FGS 

Utreda hantering av äldre digitalt material 

p§ olika typer av fysiska lagringsmedia. 

Bevarandepolicy äldre digitalt material 

samt underlag för gallringsbeslut. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Telefon Datum 
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Utarbeta rutiner för att lämna ut 

arkiverad webb. 
Utvärdera de pilotinsamlingar som 

genomfördes 2016. 

Genomföra insamling av samtliga 

förbundsmedlemmars externa 

webbsidor. 
Utvärdera användande av beslutad 

FGS paketstruktur och lämna 

ev~ntuella synpunkter till Riksarkivets 

FGS-funktion. 
Bidra med resurser eller delta i tester i 

samband med 1-3 utvecklingsprojekt. 

Slutföra inventering hos 

förbundsmedlemmar, till och med de 

kommuner som ansluter 2017. 

Påbörja inventering i de kommuner 

som ansluter 2018. 

Arbetsstationer för vanligt 

förekommande lagringsmedier och 

filtyper. 
Provinsamling från en utvald kommun . 

Testa och utvärdera programvaror för 

uttag och migrering. 

Analys och förslag till fortsatt arbete 

med det äldre digitala materialet. 

Ta fram policy och gallringsbeslut 
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8 Bevarandeplattform 

8.1 Beskrivning - funktionens verksamhet 2017 
Sydarkivera har till uppgift att bevara Information digitalt för framtida generationer. 
Verksamheten ska uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet. För att bygga 
upp verksamheten utgår vi från OAIS-modellen som är Internationell standard för arkiv. 
Det vill säga en verksamhet som kan ta emot alla typer av information och säkerställa att 
den bevaras för framtiden. För att uppnå detta mål behöver vi en bevarandeplattform 
som kan växa i takt med förbundsmedlemmarnas behov att överlämna arkiv. Plattformen 
byggs upp för att i första hand hantera information som inte längre används i den dagliga 
verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna. 

Under året planerar vi preliminärt att testa följande verktyg i labbet: 
• arkivredovisning, 
• eventuella nya releaser av bevarandeplattform, 
• valideringsverktyg 
• konvertering 
• Uttag/dokumentation strukturerad information (ADDML) 

Bevarandeplattformen produktionssätts I december 2016. Under 2017 kommer vi att 
behöva trimma in funktioner och rutiner för att möta ökat antal leveranser. Vi kommer 
att bygga ut Valvet med två datorhallar (samlokalisering) och säkra nät. Vårt 
fokusområde 2017 inom digitalt bevarande blir våra leveransprojekt, för att hantera 
prioriterade avställningar och komma igång med fortlöpande arkivering av strukturerad 
data. Under 2019-2020 görs ett större omtag för att automatisera bevarandeplattformen 
och öppna upp applikationsgränssnitt. 
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Dokumentansvarig I Organisation 
Elin Jonsson Sydarkivera 
Ärende 
Budqet och verksamhetsolan 2017 

8. 2 Mål för 2017 
Mål 
Ta emot planerade arkivleveranser 

Intrimning av Bevarandeplattform 

Intrimning av rutiner för bevarande 

Införande av nya FGS:er, efterhand de 
beslutas och planeras att användas. 

Införande av arkivredovisningssystem 

Införande av tv§ aktiva lagringsdep§er 

som speglar sitt inneh§I! över ett 

geografiskt avst§nd. 

Dokumentation över processf/öden för 

bevarandetjänsterna 

Telefon Datum 

0470-34 96 32 2016-12-05 
Diarienummer Version I Sida 
SARK.2016.4 1.0 13 

Mått - indikatorer 

• Antal mottagna leveranser 

• Antal informationstyper 

• Åtgärdstyper 

• Antal åtgärder 

• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 

• Resultat i form av ökad kvalite 

• Åtgärdstyper 

• Antal åtgärder 

• Resultat i form av besparad tid i form 

av manuellt arbete 

• Resultat i form av ökad kvalite 

• Antalet implementerade FGS:er 

• Arkivredovisningssystem infört 

• Lagringsdepåerna är tagna i 
produktion 

• Kartläggning av informationsflöde och 

hantering. 

• Kartläggning av roller och 
behörigheter 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 
Elin Jonsson Svdarkivera 0470-34 96 32 2016-12-05 
Ärende Diarienummer Version I Sida 
Budget och verksamhetsplan 2017 SARK.2016.4 1.0 14 

9 Anslutande tjänster 
De första anslutande tjänsterna införs 2017. Handläggningen sker i särskild ordning och 
finansieras enligt självkostnadsprincip. 

9.1 Planerade tjänster 2017-2018 
• Oskarshamns kommun har aviserat önskemål om att avtala om förvaltning av 

analoga arkiv. 
• Räddningstjänsten Östra Blekinge beslutade hösten 2016 om att överlämna hela 

arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Flytt planeras till 2018, 
överenskommelse om anslutande tjänst arbetas fram till dess. 

• Region Blekinge - överenskommelse om förvaltning av analoga arkiv är under 
upparbetande. 

• Arkivförbund Sydost - administration av webbplats och digitalt bevarande av 
webb. 

\ I 

9. 2 Identifierat behov 
Behov av anslutande tjänster som hittills har identifierats i samband med fördjupade 
nulägesanalyser och inventeringar: 

• Mediedatabas för registrering och förvaring av digitala foton, filmer och andra 
mediefiler. 

• Digitalisera arkivförteckningar hos de förbundsmedlemmar som har manuella 
arkivförteckningar. 

• Delta I samordnad upphandling av material för arkivförvaring. 
• Delta i samordnad upphandling av arkivredovisningssystem. 
• Hantera gallring i verksamhetssystem. 
• Digitalisera analoga ljud- och videoupptagningar 

För att någon av dessa tjänster ska bli en bastjänst behövs beslut om ny 
förbundsordning. Ett beslut som fattas av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige 
efter beslut av Sydarkiveras fullmäktige. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 258 

Årsredovisning 2016 Linneryds sparbanks fonder 

Dnr2017/625 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 

Linneryds sparbanks fonder för verksamhetsåret 2016. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för Linneryds 

sparbanks fonder 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds sparbanks fonder överlämnar årsredovisning för 2016 samt 

protokoll, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Linneryds sparbanks fonder 

A_ / 
S!Qt 

I Utdragsbestyrkande 
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Till 
Dm 

Kommunstyrelsen Tingsryd kommun 20171011 

Härmed lämnas årsredovisning för Linneryds sparbanks fonder. 
Bifogar: protokoll, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse. 

Med vänliga hälsningar 

CrolOMVVut ffl 
Catarina Thor 
ordförande 
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Protokoll fört vid möte 20171010 med Linneryds Sparbanksfonder 

Närvarande: Börje Johansson, Åke Nyberg och Catarina Thor 

1§ 

Följande val gjordes för mötet: Ordförande och sekreterare Catarina Thor, 

justerare Åke Nyberg. 

2§ 

Följande utbetalningar har skett 2016 : 3000kr till Linneryds bad - och motionsförening och 

700 kr till arvoden. 

3§ 

Tillgångar i samtliga fonder inkl.ränta : 

Järnvägsmedel 

Sjukresefond 

Jordförbättringsfond 

Fond för enskilda vägar 

Studiefond 

Innestående i bank 2016-12-31 

Varav räntor 2016 

3.437,59 kr 

77, 728,99kr 

16, 702,07kr 

147,433,63 kr 

31,817,12 kr 

277.119,40 kr 

0,00kr 

4§ 

Det har inte inkommit någon ansökan. Kommitten beslutade att avvakta beslut från 

kommunstyrelsen om att Linneryds sockenråd som mottagare av de kvarvarande 

tillgångarna och att de ska vara ansvariga för att, i enlighet med de olika stiftelsernas syfte, 

ta fram de ändamål som tillgångarna ska användas till. 

Kommunstyrelsen ska också ansöka om upphörande av samtliga fonder i enlighet med 6 kap. 

5 § stiftelselagen (1994: 1220) när Linneryds sockenråd har återrapporterat vad medlen ska 

användas till. 

Kommitten tycker att förslaget är bra och kommer att meddela kommunstyrelsen detta. 

Fonderna skall ej användas till löpande kostnader för sockenrådet. 
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5§ 

Mötet avslutades och ordförande tackar för visat intresse 

Vid protokollet 

Oalni/{11)1 \1/ior U)~ 
ordförande Catarina Thor justerare Åke Nyberg 
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RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 
För Linneryds Sparbanks fonder år 2016 

Linneryds kommuns Järnvägsmedel 

Ingående saldo 151230 
Räntor 
Kronor 

Utgifter 
Uttag 161018 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns sjukresefond 

Ingående saldo 151230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds kommuns Jordförbättringsfond 

Ingående saldo 151230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

7.137,59 v 
0 00 

7,137,59 

3.100,00 v 

3.437,59 v 

77.728,99 
0 00 

77,728,99 

v' 

77,728,99 i/ 

16.702,07 V 
0 00 

16.702,07 

16.102,01 v 
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Fonder för enskilda vägar i Linneryd 

Ingående saldo 151230 
Räntor· 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Linneryds sockens studiefond 

Ingående saldo 151230 
Räntor 
Kronor 

Utgående saldo 
Innestående i bank 
Kronor 

Tillgångar i samtliga fonder 

Jämvägsmedel 
Sjukresefond 
J ordförbättringsfond 
Fond för enskilda vägar 
Studiestipendiefond 
Innestående i bank 2015-12-31 

Räntor 2015 

,1:~12017/ 0 I O /"w, I 

~g«u1a vvt/Yr 
ordförande 

St prz;0olc~ 
Åke Nyberg 
ledamot 

147.433,63 l,/ 
0.00 

147.433,63 

147.433,63 t_/ 

31.811,12 v 
0 00 

31.817,12 

31.s11,12 v 

3.437,59 v 
77.728,99 V 
16.702,07t/ 

147,433.63 v 
31.817,120' 

277.119,40 V 

0,00 

G8' pYo-/ofcå 
Börje Johansson 
ledamot 
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Revisions berättelse 

Unde1teclmade av Tingsryds kommun utsedda revisorer har utfört granslming av 

Linneryds Sparbanksfonders räkenskaper för 2016, vill efter fullgjmt uppdrag av 

giva direktiv och räkenskape1na är förda med största noggrannhet och försedda 

med vederbörande verifikationer. 

Banktillgodohavande har av oss kontrollerats och dessa överensstämmer med 

bokföringen. 

Då inget under revisionen framkommit som kunnat föranleda till anmärkning 

föreslår vi kommunfullmäktige bevilja kommitten för Linneryds 

Sparbanksfonder och dess räkenskapsförvaltare full och tacksam ansvarsfrihet 

för 2016 års förvaltning. 

Rolsmo 20171010 

Jk4~ ~/4~~ 
Mats Karlsson Anders Karlsson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 

2016-11-13 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 
Anmälan om ändring i lokala ordningsföreskrifter, Torghandel i Tingsryds 

kommun 

Anmälan ger länsstyrelsen ingen anledning till någon åtgärd 

2. Medlemmar fackförbundet Vision, 
medlemsenkät 

Svar från kommunchef och personalchef 

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

Kommuntal fördelning nyanlända Kronobergs län 

4. Lantmäteriet, 
Fastighetsreglering Mårslätt 1 :2, 1 :9 och 1: 10 samt ledningsrätt 

5. Länsstyrelsen Skåne län, 
Upplösning av Stiftelsen Linneryds sparbanks fonder 

6. Avtal mellan Tingsryds kommun och fastighetsägare för Tingsryd 
Väckelsång 16:1, 
gällande upplåtelse av mark för motionsspår 

7. Förvaltningsrätten i Linköping, 

Angående överklagan av Energimarknadsinspektionens beslut. 

F örvaltningsrätten avslår överklagandet. 

8. Svenska Kraftnät 

Information om att Svenska kraftnät genomför detaljundersökningar på 

fastigheter mellan Nybro och Hemsjö 

I Otdragsbestyrkande 
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l:.:'iTingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 

2016-11-13 

9. Tingsryds Energi, Tomas Blomster, ordförande, 

Svar på förfrågan om kartläggning av fiber Tingsryds kommun 

I Otdragsbest;yrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/131 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-13 

§ 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förteckning av fattade 

delegations beslut: 

Ärende Delegat 

Antagande av leverantör, hyrbilar med "lätt Laila Jeppsson 

lastbilsegenskaper" 

Mabi Sverige AB 

Beslutsdatum 2017-11-13 

X 

Borgen för omsättning av lån Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 

Daniel Gustafsson 

Med stöd av delegationsordning, inom ramen 

för kommunfullmäktiges beslut om borgensram 

om 268 100 000 kr för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder (KF § 246, 2016-12-19)

delegaten har tecknat borgen avseende 

omsättning av lån för Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder om 35 000 000 kr som 

placeras hos Kommuninvest AB 2017-11-13 

(lånenr 93328). 

Beslutsdatum 2017-11-10 

Offert/Avtal leasing gällande 3 st Mokka: 

ALD Automotive Offert nr 724912, 724911, 

724910 

Beslutsdatum 2017-11-07 

Offert/Avtal leasing gällande 3 st Mokka: 

ALD Automotive Offert nr 724513, 725920 

Beslutsdatum 2017-11-07 

I ITtdragsbestyrkande 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

2017/93 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X 

2017-11-13 

Offert/Avtal leasing gällande 2 st Captur: 

ALD Automotive Offert nr 726660, 726234 

Beslutsdatum 2017-11-14 

Offert/Avtal leasing gällande 1 st Megane: 

ALD Automotive Offert nr 726440 

Beslutsdatum 2017-11-14 

Offert/Avtal gällande 2 st Kangoo: 

ALD Automotive Offert nr 726395, 

Beslutsdatum 2017-11-14 

Offert/Avtal leasing gällande 3 st Megane: 

ALD Automotive Offert nr 726892, 727112, 
726894 

Beslutsdatum 2017-11-16 

Offert avtal leasing gällande 1 st Sprinter 

211 CDI ALD Automotive Offert nr 728049 

Beslutsdatum 2017-11-23 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Daniel Gustafsson 

Utfördelning av budgetmedel från central Daniel Gustafsson 

löneökningspott. Det gäller löneökningar 2017 
med 9 månaders effekt 2017. Samtliga fack 
förutom Kommunal. 

Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Summa 

Beslutsdatum 2017-11-14 

1634 
230 

2619 
910 

5393 

I !Jtdragsbestyrkande 
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l:Z;'ITingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2017/93 002 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL X 

2017-11-13 

Utfördelning av budgetmedel från central Daniel Gustafsson 
löneökningspott. Det gäller löneökningar 2017 
med 9 månaders effekt 2017. Gäller Kommunal 
och oorganiserade. 

Kommunledningsförvaltningen 
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Summa 

Beslutsdatum 2017-11-14 

144 
89 

346 
2712 

3291 

I Otdragsbestyrkande 
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