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Tid:  Måndagen den 11 december 2017, kl. 08.30       
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 

Ärende  Föredragande  Anteckningar 

   tjänsteman 

 

   
1.  Val av justerare 

 
  

2.  Samtal om bredband Kronobergs län  
Medverkar gör Lena Carlborg, Region Kronoberg 
samt ordförande och vice ordförande i TEAB 
 

 Kl. 08.30 
Inga handlingar 

3.  Revidering av arvoden och ersättningar för 
kommunala förtroendevalda  
 

HC Kl. 08.50 

4.  Godkännande av underlag för upphandling gällande 
kontorsmaterial  
 

SR, OJ Kl. 09.15 

5.  Motion om mera gymnastiktimmar i grundskolan 
 

  

6.  Fastställande av måltidsprogram Förskola och skola 
samt Äldreomsorgen 
 

  

7.  Granskningsrapport för 2017 års interna kontroll 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

  

8.  Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 

  

9.  Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och 
vaktmästeri i den s.k. Ishallsgruppen från Tekniska 
avdelningen inom Tingsryds kommun till 
Tingsrydsbostäder AB 
 

  

10. Statistik 
 

  



11. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 
 

  

12. Kommunledningsförvaltningen informerar 
 

  

13. Diskussion om instruktion till kommundirektören 
enligt nya kommunallagen 
 

 Handlingar 
separat utskick 

  
 
 
 
Tingsryd 2017-12-07 
 
 
 
 
Mikael Jeansson   Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende 3 

Revidering av bestämmelser 

om ekonomisk ersättning till 

kommunala förtroendevalda i 

Tingsryds kommun 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 
 
 Datum 2017-11-28 
 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 
 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds 
kommun 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroen-
devalda i Tingsryds kommun att gälla från 2018-01-01. 

2. Kommunfullmäktige undantar skrivningen i Bilaga 1 § 7 ”Ordförande för Bild-
ningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ska ingå i kommunstyrelsen.” 
att gälla under 2018. 

3. Kommunfullmäktige undantar skrivningen i Bilaga 1 § 9 att Tikabs ordförande 
ska vara KSO och att det begränsade arvodet ska ingå i KSOs arvode att gälla 
fram till bolagsstämman 2019. Tikabs ordförande erhåller ett begränsat arvode 
fram till dess på 2 % av KSOs arvode per månad. 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutade 2016-06-20 § 122 att förändra den 
politiska organisationen. Som en konsekvens av detta, samt riksdagens beslut om ny 
kommunallag (SFS 2017:725), har en översyn över Bestämmelser om ekonomisk ersätt-
ning till förtroendevalda i Tingsryds kommun genomförts.  
 
Förslaget har arbetats fram av den styrgrupp för ny politisk organisation som beslutades 
av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 122 och 2016-10-31 § 219, i samverkan med den 
referensgrupp som tillsattes vid samma tillfällen. Styrgruppens och referensgruppens 
uppdrag är härmed fullgjort. 
 

Ärendets beredning 

Se ovan. 
 
Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun 
Förslag arvoden 2018 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunstyrelsen och dess utskott 
Samtliga nämnder och styrelser 
Revisionen 
 
 
Helena Clemedtson 
Personalchef 

Helena Clemedtson 
0477 441 40 

He-
lena.clemedtson@tingsry

d.se 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 



     

 
postadress besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommun@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

   
   
   
 
 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroende-
valda i Tingsryds kommun from 180101 
 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
samt för ledamöter i styrelserna för kommunens helägda aktiebolag, lekmannarevisorer 
i kommunens helägda aktiebolag samt överförmyndare. För förtroendevalda som fullgör 
uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller endast 7-8 §§ samt 10 §, 13 § och 15-
21 §§.   
 
2 § Ersättningsberättigade sammanträden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3-6 §§, 8-9 §§ och 11-20 §§.  
 

1. Protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
övriga nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar samt vid revisorernas 
sammanträden. Som sammanträde räknas också styrelsemöten med kommunens 
helägda aktiebolag.  

 
2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

 
3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studie-

resa, förhandling, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. För att ersättning ska 
betalas gäller att nämndsordföranden skriftligen har godkänt aktiviteten.  

 
4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroen-

devalde själv tillhör.  
 

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller 
dylikt.  

 
6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation under förutsättning 

att ordföranden skriftligen har godkänt överläggningen.  
 
I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt mom 3. ovan. Vid delta-
gande i aktivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och omfattning.  
 

 

r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Förtroendevalda som är arvoderade med sammanlagt minst 40 % är inte berättigade till 
ersättning för tjänstgöring enligt 2 § för det uppdraget som årsarvodet avser.    
 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterför-

måner 

 
3 § Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst med 
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina 
uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad ar-
betsinkomst. 
 
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, 
har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjuk-
penningen per dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.  
 
Förlorad arbetsinkomst får inte tas ut för uppdrag som utförs när inarbetad tid tas i an-
språk hos ordinarie arbetsgivare.  
 
Kommunen betalar ersättning enligt 3-5 §§ för den del av förlorad arbetsinkomst som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande samt tiden för resor till och 
från sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förbere-
delser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande, t.ex. omklädnad.  
 
Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning.  
 
§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. Förtroendevald 
som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån.  
 
Ersättningen utbetalas motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad pensions-
förmån. Den årliga ersättningen är 4,5 % av den sammanlagda ersättning under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. 
 
Genom utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta förtroen-
devald för förlorad pensionsförmån.  
 
§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden, m.m.  
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses 
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning 
till sammanträdet eller motsvarande.  
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Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkta förlorade pensions- och/eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.  
 
 
Arvoden m.m.  
 
7 § Årsarvode 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
Heltidsarvoderad har inte rätt till andra arvoden från kommunen eller kommunägda bo-
lag utöver månadsarvodet.   
 
Årsarvoderade förtroendevalda har möjlighet till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheter ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.  
 
För årsarvoderade förtroendevalda vars årsarvode uppgår till minst 40 % av heltid utgår 
ingen ersättning för de sammanträden, förrättningar eller dylikt med kommunen eller 
kommunägda bolag, som gäller det uppdrag som årsarvodet avser, för förtydligande se 2 
§. 
 
Vad som ingår i det fasta årsarvodet är: 

 Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
 Sammanträden, förrättningar eller dylikt med kommunen eller kommunägda bo-

lag som gäller det uppdrag som årsarvodet avser. 
 Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studie-

resa, förhandling, kurs eller liknande som har direkt samband med det förtroen-
deuppdraget. 

 Samtal och diskussioner mellan ordförande och viceordförande samt ledamöter i 
respektive styrelse/nämnd/utskott/beredning 

 Kontakter med allmänheten, media och intresseorganisationer. 
 Deltagande i medborgardialoger. 
 Regelbundna besök på respektive förvaltning samt kontakter med tjänstemän. 
 Deltagande i regionala samverkansorgan 
 Justering av protokoll. 

 
 
8 § Kommunal pension 
För årsarvoderade förtroendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsregle-
mentet ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda – PBF”.  
 
För förtroendevalda som tidigare inte omfattats av PBF samt nytillträdda i samband med 
valet 2014 gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pens-
ionsreglementet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda – 
OPF-KL”. 
  
9 § Begränsat årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till be-
gränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.  
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Omfattningen av uppdraget: Om arvodet är 15% av KSOs arvode är uppdragets omfatt-
ning per vecka ca 0,15*40=6 timmar/vecka. 
 
Vad som ingår i det fasta begränsade årsarvodet är: 

 Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
 Samtal och diskussioner mellan ordförande och viceordförande samt ledamöter i 

respektive styrelse/nämnd/utskott/beredning 
 Kontakter med allmänheten, media och intresseorganisationer. 
 Regelbundna besök på respektive förvaltning samt kontakter med tjänstemän. 
 Deltagande i regionala samverkansorgan 
 Justering av protokoll. 

 
 
10 § Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode  
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode (årsarvode eller begränsat årsar-
vode) under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan hen och den som inträder i 
hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.  
 
När förtroendevald med fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid 
som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande grad. När förtroendevald 
med fast arvode varit frånvarande från sitt uppdrag mer än en månad ska arvodet istället 
utgå till den som fullgör uppdraget.  
 
Det sammanlagda arvodet per månad för förtroendevald får inte överstiga heltidsarvode 
enligt dessa arvodesbestämmelser.  
 
11 § Arvode för sammanträden m.m. 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt 7 §, har rätt till ersättning per sam-
manträde eller motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.  
 
Sammanträdesarvodet inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid.  
 
Vid protokollsjustering utbetalas endast arvodesersättning till förtroendevalda som inte 
har fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode). Förtroendevalda med fast årsar-
vode får ersättning för resekostnader enligt 13 §. Inget ytterligare arvode utbetalas.  
 
12 § Ersättning till ersättare 
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglerna som om de vore ordinarie le-
damöter.  
 
 
Ersättning för kostnader 
 
13 § Resekostnader 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med ett belopp 
per mil som motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som obeskattad reseersättning. 
Förutsättningen för reseersättning är att avståndet mellan bostaden (folkbokföringsa-
dressen) och sammanträdes-/förrättningsstället är mer än 3 km.  
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För förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid (års-
arvoderad) utgår inte reseersättning för resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) 
och den arvoderades arbetsplats. För ersättning för övriga resor för årsarvoderade krävs 
skriftligt godkännande av kommunstyrelsens ordförande. Övriga resor som kommunsty-
relsens ordförande själv begär ersättning för ska godkännas skriftligen av kommunsty-
relsens vice ordförande.  
 
Vid resa med kollektivtrafik utbetalas ersättning för verifierad kostnad, enligt samma 
regler som ovan.  
 
14 § Barntillsynskostnader 
Ersättning kan utgå till förtroendevald med barn för skäliga kostnader som föranletts av 
uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Ersätt-
ning utgår endast till förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % av heltidsarvode, för 
nödvändig barntillsyn.  
 
Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem och/eller förälder utför tillsynen 
eller för tid då barnet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst 
uppgå till 110 kr/tim och maximalt 880 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. 
Kostnaderna ska styrkas.  
 
15 § Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda styrkta 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.  
 
 
Gemensamma bestämmelser 
 
16 § Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ ska den förtroendevalde styrka sina för-
luster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska skriftligen anmälas till fullmäktiges 
eller styrelsens/nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  
 
Arvode enligt 7-10 §§ utbetalas utan föregående anmälan.  
 
17 § Tidsgränser för yrkande om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom tre måna-
der från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig.  
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas under innevarande 
år eller senast 31 mars nästkommande år.  
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas under innevarande 
år eller senast 31 mars nästkommande år.   
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.  
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18 § Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs och bestäms av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott.   
 
19 § Utbetalning 
Årsarvoden enligt §§ 7 och 9 betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 
förmåner utbetalas normalt en gång per månad.  
 
20 § Årlig uppräkning av ersättningar 
Uppräkning av arvoden och övriga ersättningar ska följa grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Uppräkning av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga er-
sättningar görs när grundarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 
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Bilaga 1 till 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 
Arvodena fastställdes av fullmäktige 2017-12-XX 
 
Arvodena utgår från riksdagsarvodet, där kommunstyrelsens ordförande har 85 % av 
riksdagsarvodet. Övriga arvoden beräknas utifrån KSOs arvode/månad. Arvodena räk-
nas upp varje år i januari efter riksdagsarvodenas förändring i november året innan. 
 
 
3 § Förlorad arbetsinkomst  
 
I Verifierat belopp 

 
II Schablonberäknat belopp:       Sjukpenning/dag x 1,25 x 30 dagar 
                       165 timmar 
 
III Uppvisande av deklarerad inkomst från föregående år.  
 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst  
0,6 %/timme eller högst 5 %/dag utifrån KSOs månadsarvode.  
 
 
4 § Förlorad pensionsförmån 
Ersättningen utbetalas motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad pensions-
förmån. Den årliga ersättningen är 4,5 % av den sammanlagda ersättning under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. 
 
5 § Förlorad semesterförmån 
Ersättning utbetalas för verifierat belopp, högst 12 % av den ersättning som utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
 
7 § Årsarvode 
 

 
Organ 

Ersättning i 
procent utifrån 
KSOs arvode 
per månad 

Kommunstyrelsen 
Ordförande  
2:e vice ordförande 
Bildningsnämnden 
Ordförande  
Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande  
 

 
100 
40 
 

40 
 

40 
 
 

 

Ordförande för Bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ska ingå i kommun-
styrelsen. Det innebär att ytterligare fast arvode för ledamot kommunstyrelsen utges 
inte, däremot utges sammanträdesarvode för kommunstyrelsens sammanträden.     
  

I 
i 
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   9 § Begränsat årsarvode  
 
 

 

Styrelse/nämnd 
Ersättning i procent utifrån KSOs ar-

vode per månad 

Ordförande 1:e vice ordf 2:e vice 
ordf 

Kommunfullmäktiges presidium 15 4 4 

Kommunstyrelsen  15  
Bildningsnämnden  5  6 
Vård- och omsorgsnämnden  5 6 
Miljö- och byggnadsnämnden 10 4   
Överförmyndarnämnden  3   
Valnämnden  1,5 0,5  
    
 Ordförande Vice ordf Ledamot 

eller an-
nan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott    2 
Kommunstyrelsen    4 
Kultur och fritidsutskottet 5   
Personalutskottet 2   
Arbete- och lärandeutskottet 6 3  
Plan- och näringslivsutskottet  4 2  
    
Revision  6 4 3 
Tingsrydsbostäder AB/Stiftelse 6 3  
Tingsryds Energi AB 5 2  
Tufab/Industristiftelsen 5 2  
    
Tikab Ingår i KSOs 

uppdrag 
Ingår i 2e vice 
KSOs uppdrag 

 

 
 
11 § Arvode för sammanträde m.m.  
Ersättning för sammanträde eller motsvarande utgår enligt följande:  
Arvode för sammanträde eller motsvarande är 1,5 % utifrån KSOs månadsarvode. Er-
sättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen inkluderar arbete med 
inläsning av handlingar samt restid.  
 
Arvode för protokollsjustering är 0,5 % utifrån KSOs månadsarvode. De som har fast 
arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) har ej rätt till justeringsarvode. 
 
Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett sammanträdesarvode, oavsett tidigare 
arvode under dagen.  
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Timarvode för arbete som röstmottagare samt ordförande i valdistrikten är 0,4 % utifrån 
KSOs månadsarvode. 
 
 
13 § Resekostnader 
Reseersättning utgår med 18,50 kr per mil (motsvarar vad skattemyndigheten accepterar 
som obeskattad reseersättning).  
 
 
14 § Barntillsynskostnader 
Högst 0,2 %/timme, eller högst 2 %/dygn utifrån KSOs månadsarvode. 
 
 
15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 0,2 %/timme, eller högst 2 %/dygn utifrån KSOs månadsarvode. 
 

 



Arvoden 2017 Förslag arvoden 2018 %

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

Ordförande 53569 Ordförande (inkl. ordf. TIKAB) 100 54230

1:e vice ordförande 8035 1:e vice ordförande 0,15 8134,5

2:e vice ordförande 8035 2:e vice ordförande (inkl. vice ordf. TIKAB) 0,4 21692

Ledamot KSAU (ggr 2) 3214 Ledamot KSAU (ggr 2) 0,02 1084,6

Övriga ledamöter (ggr 8) 1072 Övriga ledamöter (ggr 8) 0,04 2169,2

Kultur- och fritidsutskottet Kultur- och fritidsutskottet

Ordförande 2679 Ordförande 0,05 2711,5

Personalutskottet Personalutskottet

Ordförande 1072 Ordförande 0,02 1084,6

Utskottet för arbete & lärande

Ordförande 0,06 3253,8

Vice ordförande 0,03 1626,9

Plan- och näringslivsutskottet

Ordförande 0,04 2169,2

Vice ordförande 0,02 1084,6

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande 21428 Ordförande (inkl. ledamot KS) 0,4 21692

1:e vice ordförande 3214 1:e vice ordförande 0,05 2711,5

2:e vice ordförande 3214 2:e vice ordförande 0,06 3253,8

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 

Ordförande 21428 Ordförande (inkl. ledamot KS) 0,4 21692

1:e vice ordförande 3214 1:e vice ordförande 0,05 2711,5

2:e vice ordförande 3214 2:e vice ordförande 0,06 3253,8

Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden



Ordförande 2679 Ordförande 0,03 1626,9

Valnämnden Valnämnden

Ordförande 804 Ordförande 0,015 813,45

Vice ordförande 201 Vice ordförande 0,005 271,15

Kommunfullmäktige presidium Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande 8035 Ordförande 0,15 8134,5

1:e vice ordförande 1965 1:e vice ordförande 0,04 2169,2

2:e vice ordförande 1965 2:e vice ordförande 0,04 2169,2

Revisionen Revisionen

Ordförande 3214 Ordförande 0,06 3253,8

Vice ordförande 0,04 2169,2

Ledamot (ggr 5) 1285 Ledamot (ggr 3) 0,03 1626,9

Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande 21428 Ordförande 0,1 5423

1:e vice ordförande 3214 Vice ordförande 0,04 2169,2

2:e vice ordförande 3214

Jävsnämnden

Ordförande 1072

TIKAB TIKAB

Ordförande 1072 Ingår i KSOs arvode

Vice ordförande 268 Ingår i 2:e vice KSOs arvode

Tingsrydsbostäder AB/Stiftelsen Tingsrydsbostäder AB/Stiftelsen

Ordförande 2679 Ordförande 0,06 3253,8

Vice ordförande 670 Vice ordförande 0,03 1626,9

TEAB TEAB



Ordförande 2679 Ordförande 0,05 2711,5

Vice ordförande 670 Vice ordförande 0,02 1084,6

TUFAB/Stiftelen TUFAB/Stiftelsen

Ordförande 2679 Ordförande 0,05 2711,5

Vice ordförande 670 Vice ordförande 0,02 1084,6

Korröstiftelsen Korröstiftelsen

Ordförande 804 Tas bort och ersätts med höjd bidrag 10000kr

Summa 194655 Summa 196854,9



Riksdagsarvodet 63800

Kommunalråd = 85% av riksdagsarvode

Mötesarvode 0,015 813,45

Justeringsarvode (ej de med begränsat årsarvode) 0,005 271,15

Förlorad arbetsinkomst, max ersättning/timme 0,006 325,38

Förlorad arbetsinkomst, max ersättning/dag 0,05 2711,5

Timarvode valarbete 0,004 216,92

Barntillsyn/förtr.vald med funktionsnedsättning/tim 0,002 108,46

Barntillsyn/förtr.vald med funktionsnedsättning/dag 0,02 1084,6





Differans 2199,9



Ärende 4 

Godkännande av underlag för 

upphandling gällande 

kontorsmaterial 



   TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 2017-11-29 
Helen Östman 
0477 441 29  
helen.ostman@tingsryd.se 

 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  

 
 
 
 
Godkännande av upphandlingsunderlag, kontorsmaterial 
 
 
Förslag till beslut  

Ksau godkänner upphandlingsunderlaget gällande kontorsmaterial som presenteras på 
mötet. 
 
Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har behov av att upphandla nytt ramavtal för köp av kontorsmaterial 
och kurvert till kommunens verksamhet. Nuvarande avtal går ut 180531. Upphandling-
en görs tillsammans med länets kommuner, kommunen har haft med representant i refe-
rensgruppen.  
 
Ärendets beredning 

Upphandlingen genomföras av Växjö kommun,  
 
Beslutsunderlag 

En upphandlingspresentation. 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Helen Östman 
 
 
 
 
Helen Östman 
Upphandlare 

~Tingsryds 
~kommun 



Ärende 5 

Motion om mera 

gymnastiktimmar i 

grundskolan 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Yttrande 

TJÄNSTESKRJVELSE 

Datum 2017-11-30 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Motion angående mera gymnastiktimmar på grundskolan 
Dnr 2017/99 611 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen anta Bildningsnämndens 
yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att eleverna i grund
skolan ska få daglig motion i form av så kallade "pulspass". Bildningsnämndens anger i 
sitt yttrande att det är en god andemening i förslaget men att kommunfullmäktige bör 
avslå motionen. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsens 
ordförande. 

Besluts underlag 
Bildningsnämndens protokoll 2017-11-22 § 98. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsnämnden 

c _ _:.==~s~;:r~~~"'--,.\::=k:::::~ 

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 



~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-11-22 

§ 98 

Motion angående mera gymnastiktimmar på 
grundskolan 
Dm2017/55 619 

Beslut 

14(21) 

1. Bildningsnämnden avger följande yttrande angående motionen om 
"Mera gymnastiktimmar på grundskolan": 

Bildningsnämnden anser att det är en god andemening i förslaget men att 
kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till avslag är att det är 
omöjligt att införa pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i klass 4-6 i 
kommunens skolor. Skälet är att skolorna inom ramen för timplanen och 
skolskjutsarnas begränsningar inte har möjlighet att erbjuda ytterligare 
40-50 minuter per dag. Pulspass innebär per definition att pulsen ska öka 
så mycket så att eleven blir andfådd och därmed också svettig. Detta 
innebär att vi måste erbjuda eleverna möjlighet att byta om innan passet 
och att duscha efter pulspasset. I flertalet av våra skolor är 
omklädningsrummen hårt belastade och att varje elev ska ges möjlighet 
att byta om och duscha ytterligare en gång per dag är inte genomförbart. 
Ombyte och dusch gör dessutom så att tiden för pulspasset utökas med 
minst 20 minuter. 

Frågan om mer rörelse i skolan ska vidare utredas i samverkan med 
idrottslärama i grundskolan under vårterminen 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att 
eleverna i grundskolan skall få daglig motion i form av så kallade 
"pulspass". Motivet är att fysisk aktivitet befrämjar elevernas lärande. 
Genom motionen föreslås Tingsryds kommun att köpa in pulsmätare och att 
införa ett pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i årskurs 4-6. Förslaget 
innebär ett test under läsåret 2018/2019 och en utvärdering av resultatet 
våren 2019. Om utvärderingen visar ett ökat kunskapsresultat föreslås 
pulspass införas i åk 1-9 från och med läsåret 2019/2020. 

Den 26 april 2017 beslutade bildningsnämnden att remittera motionen till 
skolchefen för att, tillsammans med grundskolerektorerna, bereda ärendet 
och föreslå formulering av yth-ande till nämnden. 

Utdrags bestyrkande 



.. 

~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) 

2017-11-22 

§ 98 fo1tsättning 

Ärendet har beretts och bildningsnämnden föreslås besluta att avge följande 
yttrande angående motionen om "Mera gymnastiktimmar på grundskolan": 
Bildningsnämnden anser att det är en god andemening i förslaget men att 
kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till avslag är att det är 
omöjligt att införa pulspass på 20-30 minuter bland eleverna i klass 4-6 i 
kommunens skolor. Skälet är att skolorna inom ramen för timplanen och 
skolskjutsarnas begränsningar inte har möjlighet att erbjuda ytterligare 40-
50 minuter per dag. Pulspass innebär per definition att pulsen ska öka så 
mycket så att eleven blir andfådd och därmed också svettig. Detta innebär att 
vi måste erbjuda eleverna möjlighet att byta om innan passet och att duscha 
efter pulspasset. I fle1talet av våra skolor är omklädningsrummen hårt 
belastade och att varje elev ska ges möjlighet att byta om och duscha 
ytterligare en gång per dag är inte genomförbart. Ombyte och dusch gör 
dessutom så att tiden för pulspasset utökas med minst 20 minuter. 

Frågan om mer rörelse i skolan ska vidare utredas i samverkan med 
idrottsläi·ama i grundskolan. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschefYngve Rehnström, 2017-11-06. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-04-26 § 15, Motion 

angående mera gymnastiktimmar på grundskolan. 
3. Remiss - Motion gällande mera gymnastiktimmar på grundskolan, 

2017-03-20. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar att frågan om mer rörelse i skolan ska utredas 
under vårterminen 2018. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbestyrkande 



( 

Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige 

Motion angående mera gymnastiktimmar på grundskolan 

TINGSRYDS l<OMMUN 

2017 -02- 1 3 

Dnr 

Daglig fysisk aktivitet är inte bara bra för kroppen utan även för knoppen, det finns det idag 

vetenskapliga studier som visar på detta. 

Forskning kring det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visade för fem år sedan att framför allt 

pojkar lyckades bättre i skolan om de hade idrott varje dag istället för ett par gånger per vecka. 

På Ryssbyskolan i Ljungby inleds skoldagen med rörelse. Fyra dagar i veckan har elever i årskurs 5 o 6 

( ett pulspass på mellan 20 o 30 minuter. Nästan alltid på morgonen. Det kan innebära bollspel, 

hopprepshoppning, hinderbana m.m 

( 

( 

Ryssbyskolan lät eleverna göra tester i matematik o läsförståelse innan de började med 

morgonpasset. Nya tester har visat att eleverna redan presterar bättre. Särskilt de som inte hade 

bäst resultat på de första testerna. 

Vi i Vänsterpartiet vill att man testar detta på alla skolorna i klass 4 -6 under ett års tid och sedan att 

man gör en utvärdering av resultatet . Om man ser ett bra resultat bland eleverna så anser vi att man 

bör permanenta detta . 

Vänsterpartiet yrkar att: 

' 

Man ger Bun i uppdrag att införa ett pulspass på 20 - 30 minuter bland eleverna i 

klass 4 - 6 i alla skolorna i kommunen 

Man köper in pulsmätare till alla berörda skolor 

Man testar detta i 1 år och att man startar med detta läsåret 2018-19 

Man utvärderar resultatet under våren 2019 

Man permanentar detta fr.o.m läsåret 2019 - 20 på alla skolor och klasser i 

kommunens grundskolor fr. klass 1- 9 om kunskapsresultatet blir bättre för 

eleverna. 

Bun gör ett studiebesök i Ljungby på Ryssbyskolan och tar in deras goda resultat 

Tingsryd 2017.02.11 

' d'Lq ~ ~ ............ ································· .. ~ .Ji~! ................ . 
J 
· Jörgen Forsberg, Vänsterpartiet Göran Mård, Vänsterpartiet 



Ärende 6 

Fastställande av 

måltidsprogram Förskola och 

skola samt Äldreomsorgen 



~ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (32) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-21 

Justerare 

C)f l-t 

§ 181 

Fastställande av måltidsprogram Förskola och skola 
samt Äldreomsorgen 
Dnr 2012-0924-469 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner måltidsprogram Förskola och 
Skola samt måltidsprogram Äldreomsorgen. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet för fastställande i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetet med vision, policy och program för måltider ledde farm till 
fullmäktigebeslut om Vision och Policy 160620. Styrgruppen i frågan har 
arbetat fram en ett grundförslag på tolkning av Vision och policy som efter 
remissrunda i berörda nämnder resulterat i två bifogade Måltidsprogram 
unika för respektive nämnd och förvaltning, Styrgruppen har föreslagit att 
Måltidsprogrammet motsvarar samarbetet mellan Måltidsservice och 
respektive grupp av gäster och skall kunna revideras på nämndnivå. Därför 
skall Måltidsprogrammen därmed fastställas på nämndnivå. 

Vision och Policy berör all måltidsservice och dessa två Program berör de 
specifika grupperna av måltidsgäster i förskola, skola och äldreomsorg. 

Beslutsunderlag 

Fastställd (160620) Måltidsvision och Måltidspolicy samt remissvar ifrån 
Bildningsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd utifrån arbetsdokumentet 
grundförslag Måltidsprogram 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Henrik Renmalm (M) yrkar: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner måltidsprogram Förskola och 
Skola samt måltidsprogram Äldreomsorgen. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet för fastställande i 
kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Ut<lragsbestyrlrande 



 

Måltidsprogram 

Förskola och skola 

 

Ska serveras i en trygg och trivsam miljö. 

Innebär att: 

 

- måltiden ska vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal. 
- pedagogiska måltider i förskolan och skolan finns och vad de innebär hålls aktuellt  
- barnen/eleverna skall ha tillräckligt med tid på sig att äta, en rekommendation kan 

vara att kunna sitta i skolrestaurangen minst 20 minuter 
- dukningen är trevlig och buller och spring undviks 
- maten skall vara trevligt serverad och presenterad 
- samarbete sker mellan alla verksamheter som är inblandade i måltiden. 
- årets högtider kan uppmärksammas. 
- regelbundet återkommande matråd genomförs samt utvärderar måltidsmiljön. 

 

Ska bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smakliga.  

Innebär att: 

 

- arbete med livsmedelssäkerhet enligt HACCP vilket är en standardiserad arbetsmetod 
som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i 
måltidsverksamheten med syfte att servera säkra måltider till gästen.  

- all mat som serveras i skolan skall vara helt fri ifrån nötter, jordnötter och mandel på 
grund av födoämnesallergi, viket även innefattar skolans kaféverksamhet, utifrån 
medhavd matsäck eller fika. 

- att nötförbudet även gäller för icke skoltid för t.ex. hyresgäster.  
- sträva efter hög egen förädlingsgrad och mat lagad med omsorg på bra råvaror utan 

tillsatser. 
- ta vara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och konsistens samt 

näringsinnehåll. 
- arbeta för att servera nylagad mat och för att minimera varmhållningstider och 

transporter. 
- pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personal aktivt verkar för 

att skapa goda matvanor och vara en god förebild.  
- måltiderna ska planeras enigt tallriksmodellen, och barn och elever skall kunna äta en 

komplett måltid enligt denna.  
- vi följer nationella lagar och rekommendationer för näringsriktiga måltider Bland 

annat enligt skollagen, livsmedelslagen, NNR (nordiska näringsrekommendationer), 



 

förskolans, skolans och gymnasieskolans läroplan samt skrifterna Bra måltider i 
förskolan och Bra mat i skolan (SLV). 

- kaféutbudet i skolan skall vara hälsofrämjande och grundlägga till goda prestationer i 
skolan. 

- vi utvärderar måltidens kvalitét och gästernas nöjdhet genom enkäter, matråd m.m. 

Ska bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt 

Innebär att: 

 

- minst två rätter varav minst en lakto-ovo-vegetarisk i skolrestaurangen som alla får ta 
utav.  

- till lunchmåltiderna på buffé erbjuds ett varierat salladsbord, bröd, mjölk och vatten. 
- förskolor erbjuds beställa av två olika rätter varav minst en lakto-ovo-vegetarisk.  
- vi erbjuder MER-kost (Medicinsk-Etisk-Religiös) med hänsyn till medicinska, etiska 

och religiösa skäl  inom ramen för måltids- och upphandlingspolicy, dock ej kött 
slaktat och märkt med religiösa förtecken. 

- i samråd med verksamheterna och matgästerna skall måltidsutbudet till viss del kunna 
påverkas lokalt med t.ex. temaveckor, aktiviteter och önskedagar. 

- mervärden och kvalitéer i verksamheten skall marknadsföras, t.ex. lokalt, svenskt, 
ekologiskt. 

- vi har dialog om och utvärderar utbudet på matråd. 

 

Ska tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en god 

arbetsmiljö. 

Innebär att: 

 

- Vid nyrekrytering värderas yrkesutbildning inom gastronomi och service. 
- All måltidspersonal ska ha goda kunskaper om MER-kost.  
- Alla medarbetare skall kontinuerligt erbjudas inspiration och fortbildning. 
- All personal ska bära enhetliga arbetskläder avsedda för kök.  
- Måltidsservice personal skall ha en bra arbetsmiljö och en hög trivsel i rätt 

dimensionerade lokaler med avstamp i arbetsmiljöpolicy. 
- Att skapa en stolthet och servicekänsla hos kockar och måltidsbiträden är viktig. 

 

 

  



 

Ska ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där den erbjuds. 
 

Innebär att: 

 

- personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få barn/elever att förstå matens 
betydelse för god hälsa och utveckling.  

- barn/elever ska kunna vara med i måltidsverksamheten vilket kan ske genom 
kökslektion och pedagogisk matlagning ute på avdelningarna eller i nära anslutning till 
dessa 

- personal skall kunna beställa råvaror och råvarupaket för matlagning på avdelning, 
som en extra tjänst eller som en ersättning av ordinarie måltid. 

- verksamheten inom förskolan och skolan ska ha som mål att använda måltiden som 
pedagogiskt verktyg, för att öka förståelsen för vilken mat som serveras, var den 
kommer ifrån och hur den tillagas. 

- varje förskolechef/rektor ansvarar tillsammans med måltidsservice för att det finns ett 
råd som kan påverka menyn och måltidsmiljön. Matråd hålls minst två gånger per år.  

 
 
 
Ska vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal miljöpåverkan. 

Innebär att: 

 
- måltidsservice skall följa politiska lokala och nationella mål för användning av 

ekologiska livsmedel. 
- valen av ekologiska och närproducerade livsmedel skall göras i ett helhetsperspektiv 

där den största totala miljö- och samhällsnyttan skall eftersträvas. 
- vi serverar ej av WWF rödlistad fisk och prioriterar MSC-märkt fisk. 
- minskning av mängden rött kött bland annat till fördel för kyckling och vegetabilier 

skall eftersträvas. 
- vi ska ha GMO-fritt i alla led. 
- vi minimerar matsvinnet i alla led och har regelbundna mätningar och kampanjer. 
- vi verkar för minimal miljöbelastning vid produktion, förädling och transporter av 

livsmedel, t.ex. genom närproducerade livsmedel levererade inom 
samlastningslogistik 

- flera nyckeltal för hållbarhet skall följas upp bl.a. Eko-andel, CO2-avtryck, matsvinn 
och transporter. 
 
 

Skall uppfylla de krav som ställs i svensk djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning 

 

Innebär att: 

 

- all upphandling av livsmedel skall ske i enlighet med kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy, dess riktlinjer och rutiner. 



 

Måltidsprogram Äldreomsorgen 

 

 

 

Ska serveras i en trygg och trivsam miljö. 

Innebär att: 

 

- Måltiden skall vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal. 
- Man skall ha tillräckligt med tid påsig att äta. 
- Att dukningen är trevlig och att buller och spring undviks. 
- Maten skall vara trevligt serverad och presenterad 
- Samarbete mellan alla verksamheter som är inblandade i måltiden. 
- På äldreboenden skall olika typer av måltidsmiljö kunna erbjudas efter önskemål. 
- Årets högtider såsom jul och påsk uppmärksammas och på äldreboende även t.ex. 

midsommar, advent och trettondagsafton 
- Utvärderar miljön och har återkommande kostmöten 

 

Ska bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smakliga.  

Innebär att: 

 

- Arbete med livsmedelssäkerhet enligt HACCP med system för egenkontroll. 
- Sträva efter hög egen förädlingsgrad och mat lagad med omsorg på bra råvaror utan 

tillsatser 
- Ta vara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och konsistens samt 

näringsinnehåll 
- Arbeta för att servera nylagad mat och för att minimera varmhållningstiderna och 

transporter. 
- Vi följer nationella lagar och rekommendationer för näringsriktiga måltider för s.k. 

homogena grupper med friska personer bland annat enligt Livsmedelslagen, 
SOSFS2014:10, Bra måltider i äldreomsorgen (SLV) och de nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR). 

- Vi utvärderar måltidens kvalitét och gästernas nöjdhet. 

 

 

 

 



 

Ska bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt 

Innebär att: 

 

- Till lunchbuffén erbjuds ett varierat salladsbord, bröd, mjölk, måltidsdryck och vatten. 
- En veckans alternativrätt som varierar skall finnas utöver veckomatsedeln.  
- I äldreomsorgen eftersträvas individanpassning av måltiderna. 
- För äldre med konstaterad risk för undernäring kan önskekost erbjudas. 
- Vi erbjuder MER-kost med hänsyn till medicinska, etiska och religiösa skäl och inom 

ramen för måltids- och upphandlingspolicy, dock inte kött slaktat och märkt med 
religiösa förtecken. 

- I samråd med verksamheterna och matgästerna skall till viss del måltidsutbudet kunna 
påverkas lokalt med t.ex. temaveckor, aktiviteter och önskedagar. 

- Mervärden och kvalitéer i verksamheten skall marknadsföras, t.ex. lokalt, svenskt, 
ekologiskt.  

- Vi har dialog om och utvärderar utbudet på kostmöte. 

 

Ska tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en god 

arbetsmiljö. 

Innebär att: 

 

- Vid nyrekrytering värderas yrkesutbildning inom gastronomi och service. 
- All måltidspersonal ska ha goda kunskaper om MER-kost.  
- Kontinuerligt skall fortbildning och inspiration erbjudas till alla måltidspersonal 
- All personal ska bära enhetliga arbetskläder avsedda för kök.  
- Måltidsservice personal skall ha en bra arbetsmiljö och en hög trivsel i rätt 

dimensionerade lokaler med avstamp i arbetsmiljöpolicy 
- Skapa en stolthet och servicekänsla hos kockar och måltidsbiträden 
- Alla medarbetare inom äldreomsorgens vårdboenden och hemtjänst ska ha kännedom 

om vad god näringsstatus innebär. 
 

Ska ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där den erbjuds. 

Innebär att: 

 

- Personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få gäster att förstå måltidernas 
betydelse för god hälsa och utveckling.  

- Man ska kunna beställa råvaror och råvarupaket för matlagning på avdelning som en 
extra tjänst eller som en ersättning av ordinarie måltid. 

- Enkätundersökning genomförs  
 

 
 



 

 
Ska vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal miljöpåverkan. 

Innebär att: 

 
- Måltidsservice skall följa politiska lokala och nationella mål för användning av 

ekologiska livsmedel. 
- Valen av ekologiska livsmedel skall göras i ett helhetsperspektiv där den största totala 

miljö- och samhällsnyttan skall eftersträvas. 
- Vi serverar ej rödlistad fisk och prioriterar MSC-märkt fisk 
- Minska mängden rött kött bland annat till fördel för kyckling och vegetabilier. 
- GMO-fritt i alla led 
- Vi minimierar matsvinnet i alla led och har regelbundna mätningar och kampanjer. 
- Vi verkar för minimal miljöbelastning vid produktion, förädling och transporter av 

livsmedel, t.ex. genom närproducerade livsmedel levererade inom 
samlastningslogistik 

- Flera nyckeltal för hållbarhet skall följas upp bl.a. Eko-andel, CO2-avtryck, matsvinn 
och transporter. 
 
 

Ska uppfylla de krav som ställs i svensk djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning 

 

Innebär att: 

 

- All upphandling av livsmedel skall ske i enlighet med kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy, dess riktlinjer och rutiner. 
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Granskningsrapport för 2017 

års interna kontroll inom 

kommunstyrelsens 
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r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn .ahlgren@tingsryd.se 

2017-11-29 
Dnr: 2016/376 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Granskningsrapport för 2017 års interna kontroll inom 
kommunstyrelsens verksam hets om råde 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogad rapp01i "Intern kontroll år 2017 - Granskningsrapport. Ansvarig 
nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen". 

Ärende 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rap
po1iera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en 
granskningsrapp01i. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en 
granskningsrappo1i tagits fram utifrån den interna kontroll som utfö1is på kommunled
ningsförvaltningen. 

KOMMUNKANSLIET 

<l+~v-
Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

telefon fax e-post/hemsida 

1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kom m unen@ti ngsryd .se 
www.tingsryd.se 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018 -01-xx 

Intern kontroll år 2017 - Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr 1: Rutiner för utlämning och återtagande av nycklar, pas
ser/1D-kort, inloggningar etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller upp
drag inom kommunen samt för utlämning av sådana till utomstående. 

Resultat/bedömning: 

Här beskrivs vad granskningen kommit fram till. Resultatet anges utifrån syftet med 
granskningen: 

• Målsättningen att endast behörig personal ska tillgång till kommunens informat
ionstillgång uppfylls inte då ändring av behörigheter sällan eller aldrig sker när 
personal byter jobb eller uppdrag inom kommunen. 

• Åte1iagning av passerkort/IDk01i samt inaktivering av konton när personal slutar 
sin anställning fungerar också dåligt. Aktiva konton och behörigheter finns kvar 
trots att personen i fråga slutat eller gått i pension sedan länge. 

• De rutiner som framkommit under granskningen är en checklista för chefer när 
personal slutar sin anställning samt en checklista för den personal som slutar sin 
anställning. 

• Under de intervjuer som genomfö1is så har det framkommit att väldigt få vet om 
att dessa checklistor finns och de används inte. 

• Beställning av nya konton och behörigheter kan idag ske på flera olika sätt: 
o Ansvarig chef kontaktar lokal IT-enhet. 
o Ansvarig chef kontaktar IT-servicedesk. 
o Ansvarig chef skapar konton och beställer behörighet genom servicep01ia

len. 

• Har det varit incidenter då nycklar, passerkort eller lösenord har kommit i orätta 
händer och på något sätt drabbat arbetsgivare eller enskild personal? 

postadress 
Box 88 

o Av de intervjuer som gjo1is så har det inte framkommit att någon av de in
tervjuade har kännedom om att någon sådan incident skulle ha skett. 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

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

1(4) 



Atgärdsförslag: 

1. Ett enhetligt sätt att beställa konton och behörigheter. 
2. Tydliga rutiner gällande ändring och avslut av behörigheter. 
3. MIM - konton och behörigheter skapas med automatik genom synkronisering 

med personal/lönesystem. 

Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

2(4) 

• Kontrollmål nr. 2: Deadline för inlämning av handlingar inför sammanträ-
den / au-beredning. 

ROV-poäng: 6 

Resultat/bedömning: 

I intervjun med sekreterare framkom att det finns särskilda rutiner för beredning av 
ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott och att rutinerna följs. 

Angående statistik av handlingar som inte inkommit i tid innan beredningen under år 
2016 så visade det sig att det inte var möjligt att ta fram exakta siffror på hur ofta det 
har hänt. Vid tidpunkten för granskningen fanns det inte längre underlag för att följa 
upp inlämningsdatum för ärenden. 
Samma sak gäller frågan hur vanligt det har varit att extra ärenden eller kompletterande 
handlingar kom "på bordet" utan beredning. 

För att få svar på frågorna har det gjorts en jämförelse mellan antal ärenden på före
dragningslistan i kallelse och antal ärenden i protokollet. Om det skulle visa sig att det 
finns fler ärenden i protokollet än på föredragningslistan, kan slutsatsen göras att det 
fanns extra ärenden som kom upp vid sammanträden. 

Efter granskning av föredragningslista och protokoll kom sekreteraren fram till följande 
svar på granskningsfrågor, vilka inte är baserad av siffror utan bedömningar: 

Antalet ärenden som tillkommer mellan beredning och sammanträde är få. I ge
nomsnitt är det ett ärende per sammanträde. 60-70 % handlingarna är klara vid 
AU-beredningen. 

Det tillkommer väldigt sällan extra ärenden vid AU-sammanträden. Bedömning
en är att det händer 5-10 ggr per år (av totalt 27 sammanträden under år 2016). 
Tillkomna ärenden består oftast av frågor som lyfts av politikerna under sam
manträdet. 

Likaså är det ytterst sällan att handlingar lämnas först vid sammanträdet. Upp
skattningsvis händer några gånger per år. Något oftare lämnas en reviderad 
handling, men då är det oftast små konigeringar det rör sig om. 
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Angående frågan om negativ påverkan för tredje man eller att fel beslut fattats 
hänvisar sekreteraren till att det är mycket få beslutsärenden som stannar i AU. 
Ofta går de vidare till KS och KF och då hinner nödvändiga kompletteringar in
komma i god tid inför nästa instans. 

Slutbedömningen är att det finns Rutiner för beredning av ärenden vid kommunstyrel
sens arbetsutskott/kommunstyrelsen samt Rutin för post- och ärendehanteringen. 
Sekreteraren uppger att rutinerna följs och att det händer väldigt sällan att handlingar 
inte kommer in i tid. I fall det händer har det inneburit en sämre kvalitet av ärendehante
ringsprocessen, men inte haft negativa konsekvenser för tredje man 

Atgärdsförslag: 

1. Skapa en rutin för att säkerställa att alla berörda får inf01mation om nämndpro
cessen. 

2. Tydliggöra att det är viktig att rutinen följs för att få en bra fungerade politisk 
verksamhet för att undvika dåliga beslutsunderlag som leder eventuellt till fel
aktiga beslut och högre administrativa kostnader. 

• Kontrollmål nr. 3: Att besluten tas i rätt instans (Au, Ks eller Kf). 

ROV-poäng: 6 

Resultat/bedömning: 

Det är viktigt att besluten i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige tas i rätt instans utifrån vad lagen, reglemente och delegationsord
ning säger. Beslut som fattas i fel instans kan bli ogiltiga om detta uppmärksammas och 
det kan bli ekonomiskt kännbati för kommunen om icke giltiga beslut verkställs. 

De utvalda ärendena som har granskats är av varierad karaktär och för samtliga ärenden 
är det av vikt att besluten hat· fattats i rätt instans. Vid kontroll om dessa följer vad som 
sägs i lag, reglemente och delegationsordning, är granskarens bedömning att samtliga 
kontrollerade beslut är tagna i rätt instans. 

Atgärdsförslag: 

Granskaren har inte föreslagit några åtgärder. 



4(4) 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
nr 
1 Ett enhetligt sätt att beställa konton och behörigheter införs. 

1 Tydliga rutiner gällande ändring och avslut av behörigheter 
utarbetas. 

1 MIM - konton och behörigheter skapas med automatik ge-
nom synkronisering med personal/lönesystem. 

2 Skapa en rutin för att säkerställa att alla berörda får inför-
mation om nämndprocessen. 

2 Tydliggöra att det är viktig att rutinerna följs för att få en bra 
fungerade politisk verksamhet för att undvika dåliga besluts-
underlag som leder eventuellt till felaktiga beslut och högre 
administrativa kostnader. 

3. Samlad bedömning av 2017 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kon
troll har fungerat under 2017. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Tillfredsställande 

Kommentar/förbättrings behov: 

Samtliga kontrollmål har utförts och rappo1ter från granskare har inkommit till kom
munstyrelsen. Ingen av rappo1terna har inkommit inom den satta tiden. Granskningen 
har alltså dragit ut på tiden och många påminnelser har behövts för att få in rapp01terna 
innan dessa ska behandlas i kommunstyrelsens granskningsrapp01t. 

Tidsperioden för granskning har diskuterats på förvaltningen och ett förslag på att be
gränsa tidsperioden för granskning till januari t.o.m. maj finns redan. 
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Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
047744179 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-29 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens 
verksam hets om råde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2018 inom kom
munstyrelsens verksamhetsområde samt överför dessa till "Handlingsplan för intern 
kontroll 2018 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnder/styrelser med 
utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en 
handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfö1i en ROV
analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som ska granskas i 
2018 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kom
munövergripande kontrollmålet finnas med. I bifogat förslag till handlingsplan ska 
kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp har gjort en ROV-analys av ett antal risk
bilder som finns sammanställda i tabell 2. Kommunstyrelsen har 2017-10-16 beslutat 
om det kommungemensamma kontrollmålet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens verksam
hetsområde med sammanställning av ROV-analyser i tabell 2. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
Säkerhetssamordnaren 

~ttv-
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 



r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018-

Handlingsplan för intern kontroll 2018 inom kommunstyrelsens 
verksam hets om råde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 
organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings
förvaltningen är sedan år 201 7 numera uppdelad i sex avdelningar; kansliavdelningen, 
ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen, personalavdelningen, tekniska avdel
ningen samt avdelningen för arbete och lärande. Kommunchefen leder förvaltningens 
arbete med intern kontroll. 

Vaije avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 
som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet. Samtliga avdelningars risk- och 
väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp 
(KLFG) under ledning av kommunchefen. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen väljer 
sedan kommunstyrelsen de kontrollmål för årets interna kontroll som ska med i denna 
handlingsplan som i samband med detta också fastställs av kommunstyrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 
kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kommun
övergripande samordnare för den interna kontrollen. Förslag till personer att utföra kon
trollen för respektive kontrollmål (kontrollansvai·iga) tas fram av förvaltningen och dis
kuteras/fördelas sedan av den kommungemensamma samordningsgruppen. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-10-16, på förslag från centrala chefsgruppen (CCG) 
fastställt 1 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin hand
lingsplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys ytterligare 
kontrollmål, specifika för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsför
valtningen, valts ut att ingå i årets handlingsplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 
för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell I 
"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 
finns de framtagna riskbilder med. Av tabellen framgår också på vilka grunder som 
kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

1 (1) 

postadress 
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 



Tabell I 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen År 2018 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Kontrollmoment/metod Kontroll- Klart 
område väsentlighets- ansvarig senast 

analys 
5/K ROV 

Kommunöverp·ripande kontrollmål 
Personal Kontrollera att rutinerna för att möta hot Kontrollera att skriftliga rutiner finns på 2018-06-01 

och våld mot kommunens anställda och förvaltningen, att rutinerna är kända av medarbetarna 
politiker efterlevs. samt att de efterlevs. Granska rutinerna samt 

intervjua förvaltningens personal (stickprovsurval). 

Nämnden/styrelsens e~na kontrollmål 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 



Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen År 2018 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område väsentlighets- lingsplan 

analys ja/ nej 
5/K ROV 

Kommunöverpripande kontrollmål 
Personal Kontrollera att rutinerna för att möta Ja 

hot och våld mot kommunens 
anställda och politiker efterlevs. 

Nämnden/styrelsens e}!na kontrollmål 
Personal Utbetalning av löner, reseräkningar 2/2 4 Felaktiga löner betalas ut. 

och arvode. Medarbetarna avslutas i lönesystemet. 

Personal Hantering av pensioner. 1/2 2 Felaktiga pension betalas ut. 

Personal Körning/verkställande av lön. 1/2 2 Bankfil går ej till banken. 

Personal Fungerande rutin för introduktion för 3/2 6 Att arbetsuppgifter utförs fel eller inte genomförs. 
nyanställda på arbetsplatsnivå. 

Integration Antagningstiden för studerande inom 1/2 2 Fördröjning av etablering . 
SFI. 

Ekonomi Utbetalning av Treserva på grund av 2/2 4 Externa får fel utbetalningar. 
felaktiga handhavande. 

IFO Fungerande hantering av 2/3 6 Medborgare får inte de insatser som man har rätt till. 
orosanmälning vuxna. 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen År 2018 

Kontroll- Riskbild för rutin/arbetsmoment Risk- och Bedömningsgrunder för prioritering Till hand-
område väsentlighets- lingsplan 

analys ja I nej 
SIK ROV 

Personal Ensamarbete träffpunkter - finns 4/2 8 Risker vid ensamarbete. 
riskanalyser och handlingsplan? 

Ekonomi Leverantörsfakturor betalas för sent. 3/2 6 Förtroendeskada från lokala entreprenörer. 

Ekonomi Rutiner för avtalshantering. 3/2 6 Avtal sägs inte upp i tid . 
Säkra rutiner för att följa upp. 

Näringsliv Brister i hantering av synpunkter från 3/2 6 Förtroendeskada för kommunen. 
föreningar och företagare. 

Ekonomi Fungerande rutin för intern- och 3/2 6 Fel intäkter eller fel pengar på fel verksamhet. 
extern fakturering . 

Ärende- Inkommande handling ej blir 3/2 6 Trovärdigheten för kommunen att följa kommunallagen 
hantering diarieförd. undergrävs. 

Personal Ensamarbete vid företagsbesök. 4/2 8 Risk för hot och våld. 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Karin Berggren 
0477 442 17 

karin .berggren@tingsryd .se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2017-12-06 

Till Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
(KsAu) 

Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och vaktmästeri i den s.k. 
lshallsgruppen från Tekniska avdelningen inom Tingsryds kommun till 
Tingsrydsbostäder AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsövergång. 

Beskrivning av ärendet 
År 2013 gjordes en sammanslagning av dåvarande Stiftelsen kommunhus och Tingsryds 
kommuns fastighetsavdelning, men man valde då att vänta med de vaktmästare som 
ingick i den s.k. Ishallsgruppen. Imiktningen för den sammanslagningen var att föra 
ihop organisationerna för att öka samverkan och ge ett utökat utbyte av kunskap och 
kompetensutveckling samt samla fastighetskunskapen inom en organisation. Tanken är 
nu att ta nästa steg och fullgöra samgåendet genom att inkludera berörda fastigheter och 
den s.k. Ishallsgruppen i det nya förvaltningsavtalet. 

I det reviderade förvaltningsavtalet mellan Tingsryds kommun och Tingsrydsbostäder 
AB som gäller fr .o.m. 2018-01-01 så finns berörda fastighetsobjekt och denna verksam
hetsövergång av personal med under förutsättning att detta godkännes i MBL
förhandlingar med berörda fackförbund. 

Dialog och träffar har skett där både Kommunals representant, nuvarande arbetsledning 
och kommande arbetsledning har träffats. 

Ärendets beredning 
Denna process har följt den tidplan som finns med som en bilaga till denna skrivelse 
och avstämning har skett med personalavdelningen gällande att medarbetarnas lön, an
ställningsår, semester, annan ledighet m.m. överflyttas till nya arbetsgivaren. 

MBL §19 Info1mation genomfördes 2017-11-30 och enligt MBL§l 1 Förhandling per 
2017-12-06 så beslutades att övergången sker per 2018-04-01. F örvaltningsavtalet gäller 
fr.o.m. 2018-01-01. 

Berörda anställda kommer nu att få fylla i en blankett "Val av verksamhetsövergång" 
där de fyller i och skriver på om man tackar ja eller nej till den erbjudna verksamhetsö
vergången. 
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Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

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



2017-12-06 

Beslutsunderlag 
Arvodet till Tingsryds bostäder AB avseende den s.k. Ishallsgruppen finns fastställt i det 
nya förvaltningsavtalet och detta arvode är paiiema överens om och det linjerar med 
den kostnad som Tekniska avdelningen idag har för denna verksamhet. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Laila Jeppsson, Kommunchef, Kornrnunledningsförvaltningen 
Jonas W eidenrnark, Chef Tekniska avdelningen, Kornrnunledningsförvaltningen 
Karin Berggren, Tekniska avdelningen, Kornrnunledningsförvaltning 

Jonas W eidenrnark 
Chef Tekniska Förvaltningen 

Karin Berg 
Fastighetsstrateg 

Bilaga: Tidplan Verksarnhetsövergång daterad 2017-09-14, rev. 2017-11-30. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-posUhemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2017-09-14, rev. 2017-11-30 

Verksamhetsövergång personal s.k. "lshallsgruppen" från Tingsryds 
kommun till Tingsrydsbostäder AB - tidplan och beslutsgång 

Vad När 
Kmiläggning 2017-06 

- förvaltningsavtal 
- tidigare övergång 

Arbetsrättsligt - vad gäller 2017-09 
- semester 
- godkännande övergång 

Analys, skriftlig 2017-09 
- riskbedömning verksamhetsövergång 

SBN infmmation 

Tingsrydsbostäders styrelse 

KSAU information 

MBL § 19 info1mation 

CCG info1mation 

MBL § 11 förhandling 

SBU 

SBN 

KSAU 

KS 

KF 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

2017-09-19 

2017-09-25 

2017-10-02 

2017-11-30 

2017-11-30 

2017-12-06 

2017-10-02 

2017-10-17 

2017-12-11 

2018-01-22 

2018-02-05 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

Vem 
Jonas, Peråke, Karin 

Jonas, Km·in, Helena 

Jonas, Karin,Peråke 

Förhandling klar 

Utskick 25/9 

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

 



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

okt-17 okt-16 okt-17 okt-16 okt-17 okt-16

Riket 3,9 3,9 3,5 3,6 7,4 7,5

Kronoberg 3,9 3,8 4,6 4,6 8,5 8,4

Tingsryd 3,8 3,6 4,5 3,8 8,3 7,4

18-24 år

                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

okt-17 okt-16 okt-17 okt-16 okt-17 okt-16

Riket 4,9 5,4 5,5 6,2 10,4 11,6

Kronoberg 6 6,4 6,5 6,7 12,5 13,1

Tingsryd 5 6,3 9,8 7,6 14,8 13,9

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

            okt-17 okt-16

Kronobergs Län 30  62

Kalmar Län 92  44

Blekinge Län 53  0

Skåne Län 295  366



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-11-07

Område                       Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 3 329 511

Ryd 0 42 188

Urshult 0 27 128

Linneryd 0 15 69

Väckelsång 1 54 88

Rävemåla 1 0 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 0 0 57

Bostadskö 5 467 1111

Övrig kö 115

Total bostadskö 582



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

aug-17 aug-16 aug-17 aug-16 aug-17 aug-16

Riket 4,1 4,1 3,3 3,4 7,4 7,5

Kronoberg 3,8 3,9 4,5 4,3 8,3 8,2

Tingsryd 3,3 3,7 4,3 3,5 7,7 7,2

18-24 år

                        Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

aug-17 aug-16 aug-17 aug-16 aug-17 aug-16

Riket 5,4 6 4,9 5,5 10,3 11,5

Kronoberg 5,8 6,4 6,4 6,4 12,2 12,8

Tingsryd 6,2 6,9 7,2 6,6 13,4 13,5

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

            aug-17 aug-16

Kronobergs Län 46  22

Kalmar Län 107  6

Blekinge Län 0  14

Skåne Län 268  207



Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2017-09-08

Område                       Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 3 313 511

Ryd 2 39 188

Urshult 0 29 128

Linneryd 1 11 69

Väckelsång 3 50 88

Rävemåla 4 0 62

Älmeboda 0 0 8

Konga 0 0 57

Bostadskö 13 442 1111

Övrig kö 121

Total bostadskö 563



LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2017-11-07 i% 2017-10-06 2017-11-30 2017-12-31 2018-01-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 11 st Vipan, 15 st Odeng 3 st Sandg 
lediga 1 0 0 1 1 3 1% 3 1 2 5 34 st Dacke/Hall/Storg, 266 st övrigt 
bostadskö 3 23 75 140 88 329 319 121 st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 1 st kv.Troja, 
lediga 0 0 0 0 0 0% 3 1 2 2 5st centrum BV, 33 st övrigt 
bostadskö 0 8 22 12 42 35 3 st Skogsgatan, 5st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 22 st övrigt, 1st Smedjev. 14 
lediga 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 1 4st Smedjevägen 26 
bostadskö 1 3 16 7 27 30 3 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 12st övrigt 2st Klockvägen 10 
lediga 0 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 1 st Väktarevägen 
bostadskö 1 1 11 2 15 12 3st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 3 st Centrumg.12 
lediga 0 0 1 0 1 1% 3 0 0 2 51st övrigt 
bostadskö 0 4 17 26 7 54 50 13 st byte 

RÄVEMALA, 600 62 22 30 10 
lediga R 1 0 0 1 2% 4 0 0 1 
bostadskö R 0 0 0 0 0 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
lediga Ä 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 
bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 3 
bostadskö 0 0 0 0 0 

TOTALT 1 111 5 25 299 571 211 5 0,5% 16 2 5 14 
Bostadskö 467 446 
Ovrig bostadskö 1 8 30 37 39 115 119 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 582 565 
Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 
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