
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 19 februari 2018, kl. 08.30 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare undenättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende Föredragande Anteckningar 
tjänsteman 

1. Mötets öppnande och upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Gunnar Engblom 

3. Anmälan av övriga ärenden och fastställande av 
dagordning 

4. Utbildning för kommunstyrelsen avseende KB,JW Kl. 08.40 
fastighetsavdelningen 

5. Motion angående upphandling av serviceresor och Kl. 09.30 
skolskjutsar 

6. Medborgarförslag om skyltning cykel- och gångväg 
Dångebo/Konga 

7. Motion angående närproducerad mat till våra 
förskolor, skolor och servicehus 

8. Motion om leasingbilar 

9. Angående mottagande av testamente 

10. Angående fastigheten Örmo 1 : 8 8 

11. Ansökan om medel i social investeringsfond 

12. Arrende avseende torgkiosken 

13. Försäljning av Konö DG Kl. 10.45 

14. Information om de kommunala företagens DG 
fastställda budgetar för 2018 



15. Tingsryds Energi AB - utlåning till 
bredbandsföreningar 

16. Samverkan inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 

17. Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande 
över nätkoncession för en 420 kv ledning mellan 
Nybro och Hemsjö 

18. Information från överförmyndarnämnden 

19. Info1mation om företagsbesök 

20. Information från kultur-och :fritidsutskottet 

21. Kommunens engagemang i Tingsryds 
tennissällskaps projekt gällande tennishall i 
Tingsryd 

22. Yttrande över översiktsplan Ronneby kommun 

23. Fyllnadsval av ledamot arbete- och lärandeutskott 

24. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

25. Meddelanden 

26. Delegationsbeslut 

27. Aterrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

28. Kommunledningsförvaltningen informerar 

29. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2018-01-29 och 
2018-02-05, från arbete- och lärandeutskottets 
sammanträde 2018-01-11 samt från plan- och 
näringslivsutskottets sammanträde 2018-01-23 . 
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Tingsryd 201s.:ö2~ 12 
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Mikael J eansson 
Ordförande 

DG 

Kl. 11.30 

PÅ, RMP, CGM KL 13.00 

Kl. 13.45 



Ärende 5 

Motion angående upphandling 

av serviceresor och 

skolskjutsar 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 66 

Motion angående upphandling av serviceresor och 
skolskjutsar 
Dnr 2017/595 623 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens beslut 2018-01-17, § 1. 

Beskrivning av ärendet 

Motion inkom 2017-09-25 från Roger Rydberg (SD). 

Ledamoten yrkar att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att se 
över avtalen och räkna ut vad den exakta besparingen blir samt se över de 
nya entreprenörerna. 

Med anledning av tveksamheter kring hanteringen samt omständigheter runt 
det inträffade, har kommunstyrelsen låtit utreda konsekvenserna för det fall 
då Tingsryds kommun skulle lämna upphandlingen (KS protokoll 2018-01-
17, 1). Det utmynnade i följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommun står kvar i länstrafiken 
Kronobergs upphandling. 

Samtidigt framgår av formuleringar i ärendet att en enhällig 
kommunstyrelse uttrycker skarp kritik mot hur länstrafiken Kronoberg 
genomfört upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion angående upphandling av serviceresor och skolskjutsar 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-17, § 1. 
3. Skrivelse från kommunchefen, 2018-01-16 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-17 

§ 1 

2 (3) 

Utredningsuppdrag om utträde ur regionens upphandling av 
skolskjuts och serviceresor 
Dnr 2017/83 623 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Tingsryds kommun står kvar i 

länstrafiken Kronobergs upphandling. 

2. Paragrafen justeras omedelbru.1. 

Sammanfattning 

Länstrafiken Kronoberg hat· låtit handla upp speciell reguljär trafik, 
skolskjuts- och serviceresor. 

Länstrafiken skickade under våren 2015 en förfrågan till Tingsryds kommun 
gällande intresse att delta i gemensam upphandling. Efter ett 
remissförfarande ställde sig både kommunstyrelsen, dåvarande barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden sig positiva till att delta i 
upphandlingen, se bilaga 1. 

Länstrafiken Kronoberg fattade tilldelningsbeslut 2017-06-16. 

Beslutet överklagades då sekretessuppgifter blivit offentliga under 
upphandlingstiden. Ärendet har prövats av förvaltningsrätten i Växjö. 
Förvaltningsrätten i Växjö avslog 2017-11-01 besväret med motiveringen 
att det inte finns tillräckliga skäl för anse att Region Kronoberg brutit mot 
de grundläggande principerna i 1 kap 9 § LOU eller någon annan 
bestämmelse i nämnda lag. Ärendet överklagades sedan till Kammanätten. 
Ärendet gavs inte prövningstillstånd i Kammarrätten enligt beslut 
2018-01-08, ett beslut som vinner laga kraft efter tio dagar (2018-01-18). 

Med anledning av tveksamheter kring hanteringen samt omständigheter runt 
det inträffade, har kommunstyrelsen låtit utreda konsekvenserna för det fall 
då Tingsryds kommun skulle lämna upphandlingen. En anlitad 
advokatfirmas utredning behandlas av kommunstyrelsen vid sammanträdet, 
tillsammans med övriga distribuerade handlingar. 

En enhällig kommunstyrelse uttrycker under sammanträdet skru.p kritik mot 
hur länstrafiken Kronoberg genomfört upphandlingen. 

Årendets beredning 

Ärendet har beretts av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

u tctragsbestyr kan de 

/0/o -t}J - IO 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

§ 1 forts. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-17 

3 (3) 

1. Kommunstyrelsen § 124, 2015-05-11, enligt Dm 2015/115 531 
"Svar på remiss gällande förfrågan att delta i kommande 
upphandling av speciell reguljärtrafik, skolskjuts och färdtjänst" 

2. Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-12-28 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 1, 2018-01-08 
4. Förvaltningsrättens beslut 2017-11-01 att avslå överklagande 

inklusive bilagor 
5. KammaiTättens beslut 2018-01-08 att inte bevilja 

prövningstillstånd i ärendet 
6. Utredning av advokatfirma 
7. Brev från länstrafikens Kronobergs trafikupphandlingschef 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tomas Blomster (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren 

(M), Göran Mård (V) och Anna Johansson (C), Barbro Svensson (S), 

Cecilia Cato (C), Lars Nilsson (C), Åke Gummesson (S), Gunnar 

Engblom (MP), Åke Nyberg (M) och Leon Jensen (-) att Tingsryds 

kommun står kvar i länstrafikens upphandling. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas Blomsters (S) 

yrkande. 

Beslutet skickas till 
Länstrafiken Kronoberg 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Transportsamordnaren 



Motion till kommunfullmäktige angående upphandling av serviceresor och 
skolskjutsar. 

Sverigedemokraterna i Tingsryd anser att kommunen bör ta en extra "titt" på 
upphandlingarna av serviceresor och skolskjutsar. Vi anser att det finns för 
många frågetäcken runt omkring. Hur blir slutresultatet? Finns det en 
fullmakt? Företagsklimatet i Tingsryds kommun? Arbetstillfällen? 
Heltidstjänster? Lokala leverantörer t.ex. Däckia, Mecca, mm? Hur går 
ärendet i förvaltningsrätten? Hur ställer sig kommunen om det blir nya 
upphandlingar? En direkt upphandling med lokala entreprenörer? Lackering 
av bussarna? Tingsryds kommun hade vissa villkor angående lokala 
entreprenörer, hur hanteras det? 

Markaryds kommun hade flertalet frågor angående upphandlingarna och 
valde att backa ur. Kollade Tingsryds kommun upp dessa frågor? 

De företag som skött detta fram till 2018 har ju jobbat upp ett förtroende 
mellan kommunen-företagen, chaufförer-föräldrar/elever/passagerare. Någon 
på företagen har också stått behjälplig till kommunen med många års 
erfarenhet, hittar i stort sett i hela kommunen. Behöver kommunen anställa 
någon att göra dessa uppgifter efter 2018? Vad är kostnaden på det? Vem 
sköter detta idag? 

Växjö har ca 17 mindre skolbussar och 4 heltidsanställda på kommunen att 
sköta det. Tingsryd har ca 17 skolbussar och en som sköter det. 

sverigedemokraterna i Tingsryds kommun yrkar därför: 

-Att- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att se över avtalen 

- Att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att räkna ut vad den 
exakta besparingen blir 

-Att se över de nya entreprenörerna 

zo1M9Z2- . 
Roger Rydberg Sverigedemokraterna i Tingsryd 
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Arende 6 

Medborgarförslag om 

skyltning cykel- och gångväg 

Dångebo/Konga 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 67 

Medborgarförslag om skyltning cykel- och gångväg 
Dångebo/Konga 
Dm2017/393 312 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att med 20.000 kr finansiera vägvisning 
för cykel mellan Dångebo och Konga. 

2. Finansiering sker inom befintlig ram. 

Sammanfattning 

Vägvisning för cykel saknas mellan Dångebo och Konga. 

Beskrivning av ärendet 

Mellan Konga och Dångebo saknas vägvisning för cykel/gång vilket medför 
att risken är stor för att framförallt cyklister hamnar på väg 120 som är en 
starkt trafikerad väg. 

I bifogad fil har därför ett förslag på tydlig vägvisning för cykel tagits fram. 

Kostnaden uppskattas till 20.000 kr för skyltningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från teknisk chef, 2018-01-17 
Medborgarförslag om skyltning cykel- och gångväg Dångebo/K.onga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att beslutet finansieras inom befmtlig ram. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael J eanssons (S) yrkande 

I Utdragsbestyrkande 



r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESK.RIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2018-01-17 

Per lngströmer 
0477 44216 

per.ingstromer@tingsryd.se Till kommunstyrelsen 

Medborgarförslag skyltning cykelväg Dångebo Konga 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen beslutar att med 20.000 kr finansiera vägvisning för cykel mellan 
Dångebo och Konga. 

Sammanfattning 

Vägvisning för cykel saknas mellan Dångebo och Konga. 

Beskrivning av ärendet 

Mellan Konga och Dångebo saknas vägvisning för cykel/gång vilket medför att risken 
är stor för att framförallt cyklister hamnar på väg 120 som är en starkt trafikerad väg. 

I bifogad fil har därför ett förslag på tydlig vägvisning för cykel tagits fram. 

Kostnaden uppskattas till 20.000 la: för skyltningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet är handlagt av tekniska avdelningen 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utredningsingenjör, Gatu- och parkchef, Teknisk chef 

Per Ingströmer 
Utredningsingenjör 

telefon fax e-posUhemsida 

1(1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 





( 

Medborgarförslag angående skyltning cykel/gångväg Dångebo/Konga. 

Det finns ingen hänvisning att cykel/gångvägen från Dångebo svänger vänster ner mot Dång 

och vidare över stenbron mot Konga. 

Från Konga går cykel/gångvägen utan hänvisning mot Dång via Dalen över stenbron och 

vänster mot Dångebo. 

På grund av att skyltar saknas tar cyklister/gående väg 120 via bron över Ronnebyån där det 

inte finns utrymme vilket orsakar olyckstillbud. 

l Förslaget är tydlig skyltning på flertal ställen så att det inte råder någon tvekan om var 

cykel/gångvägen går innan fler olyckstillbud inträffar. 

För Dångeboortens Samhällsförening 

4/JMl~&, 
Eva Brita Uleskog ~ 
Dångebo 20170529 

( 

( 
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Ärende 7 

Motion angående 

närproducerad mat till våra 

förskolor, skolor och 

servicehus 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 65 

Motion angående närproducerad mat till våra förskolor, 
skolor och servicehus 
Dnr 2014/90 468 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadens beslut 
2017-05-22, § 82. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet är ett svar på en motion från Vänsterpatiiet med en önskan om en 
redogörelse av andelen svenskproducerad mat i måltidsverksamheten. Det 
finns även en önskan om att kommunen ska köpa in svensk mat. 

Samhällsbyggnadsnämnden anger i sitt beslut att detta i framtiden kan 
uttryckas som måttvärden i nämndens (numera kommunstyrelsens) 
uppföljning av verksamheten. Mått kan fastställas lämpligen i ru·betet med 
tillämpning av måltidspolicy. För att kunna uppskatta andelen 
närproducerad mat behövs en politisk definition på närproducerat gärna 
kopplat till ett mål. 

Följande tal redovisas för inköp gjorda under 2016: 

Eko 42 % 
Svenskt 72 % (76 % på ekoandelen), 9,14 % uppgift saknas i systemet, 
Nederländerna 2,99 %, Danmark 2,86 % 

Färskt kött 100 % svenskt 
Färsk kyckling 99,08% svenskt 
Fryst fågel 93, 16% svensk ( en polsk kalkonfile från redan reviderat avtal 
största importprodukt) 
Morot 93,5% svensk, 6,5 % uppgift saknas i systemet 
Äpple 28,3% svensk, 69,3% uppgift saknas i systemet, 2,5 % Tyskland, 
Avrop direkt ifrån Urshults äppelodlingar utöver 
Potatis 57 % svensk, 43 % uppgift saknas i systemet 

Samhällsbyggnadsnämnden avger följande yttrande (SBN protokoll 2017-
05-22, 82): 

Tingsryds kommuns måltidsverksamhet ser ett mervärde i svensk, 
nät-producerad och ekologisk mat. Tingsryd använde 2016 42 % ekologiska 
livsmedel och 72 % ifrån Sverige. Det är bra värden nationellt sett, där 
offentlig sektor i snitt använder 60 % svensk mat. 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 65 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser dälmed att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion angående närproducerad mat till våra förskolor, skolor och 
servicehus (V) 

2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-22 § 82, Motion 
angående nä.I-producerad mat till våra förskolor, skolor och servicehus. 

I Otdiagsbestyrkande 



~T.iru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

§ 82 

Motion angående närproducerad mat till våra förskolor, 
skolor och servicehus 
Dnr 2014-0419-469 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden avger följande yttrande; 
Tingsryds kommuns måltidsverksamhet ser ett mervärde i svensk, 
närproducerad och ekologisk mat. Tingsryd använde 2016 42 % 
ekologiska livsmedel och 72 % ifrån Sverige. Det är bra värden 
nationellt sett, där offentlig sektor i snitt använder 60 % svensk mat. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ser därmed att motionen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet är ett svar på en motion från Vänsterpaitiet med en önskan om en 
redogörelse av andelen svenskproducerad mat i måltidsverksamheten. Det 
finns även en önskan om att kommunen ska köpa in svensk mat. Detta kan i 
framtiden utttyckas som måttvärden i nämndens uppföljning av 
verksamheten. Lämpliga mått fastställes lämpligen i ai·betet med tillämpning 
av måltidspolicy. För att kunna uppskatta andelen närproducerad mat behövs 
en politisk definition på nät-producerat gärna kopplat till ett mål. 

Inköp 2016: 

Eko42% 
Svenskt 72 % (76 % på ekoandelen), 9,14 % uppgift saknas i systemet, 
Nederländerna 2,99 %, Danmark 2,86 % 

Färskt kött 100 % svenskt 
Färsk kyckling 99,08% svenskt 
F1yst fågel 93, 16% svensk ( en polsk kalkonfile från redan reviderat avtal 
största importprodukt) 
Morot 93,5% svensk, 6,5 % uppgift saknas i systemet 
Äpple 28,3% svensk, 69,3% uppgift salmas i systemet, 2,5 % Tyskland, 
Avrop direkt ifrån Urshults äppelodlingar utöver 
Potatis 57 % svensk, 43 % uppgift saknas i systemet 



~Tiru!sryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(61) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22 

Justerare 

Cl+H 

§ 82 f01tsättning 

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsutskottets sarnmanträdesprotokoll 2017-05-02 § 72, 
Motion angående närproducerad mat till våra förskolor, skolor och 
servicehus. 

2 . Tjänsteskrivelse från teknisk chef Jonas Weidenmark och måltidschef 
Jens Vilångsson, 2017-04-07. 

3. Motion från Vänsterpartiet angående närproducerad mat till våra 
förskolor, skolor och servicehus, 2014-02-16. 

Beslutet skickas till 
l(ommunstyrelsen 
Mål tidschef 

IUtdragsbeslydmndo 



~Tingsryds 
\;!!!}kommun 

sAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41 (45) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-19 

Justerare 

C_H+r 

§ 210 

Förslag om KRAV-certifiering 
Dl11' 2015-0655-469 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att KRAV-certifiering införs i enlighet 
med nivån som motsvarar 1 stjäma. 

Beskrivning av ärendet 

Måltidschefen föreslår att kommunen beslutar om en lo·avce1tifiering av 
måltidsverksamheten i Tingsryds kommun. Argument för detta följer nedan: 

En KRAV-certifiering lyfter fram och tydliggör Måltidsservice 
regionledande hållbarhetsarbete avseende måltiderna både internt och 
externt. 

Ceitifieringen innehåller kvalitetssäkdng och utveckling av arbetet med 
hållbara och ekologiska måltider. Det är även ett kvalitetsverktyg för att 
arbeta med miljöanpassade kemikalier liksom med en utfasning av mindre 
bra fö1:packningsmaterial, vilka alla är positiva och hatmonierar och driver 
även utveclding i arbetet med en giftfri förskola. 
Det är i dagens samhälle en bra mat·knadsföring och ett synliggörande av 
kommunens framstående arbete med hållbara måltider. 
Av grannkommuner är det ett flertal som är ce1tifierade och i ljuset av det 
kan Tingsryds kommun nästan ses komma i bakvattnet. Måltidschefens tes 
är att certifieringen betalat· sig själv av att bra mat synliggjord har en 
attraktion inte minst för batnfatniljer när de väljer skola/förskola och i 
vilken kommun de vid en livsomställning väljer. 
Kostnaden berälcnas vid en kedjecertifiering till strax under 20 000 kr per år 
för alla våra·kök. Därutöver kan förskoloma mot en licensavgift på 975 kr/år 
även de mat·lcnadsföra sig som KRA V-cettifierade. 
Ekologisk mat är bara en av kvaliteema måltidschefen vill framhålla i 
verksamheten andra kvaliteer kan var säsong, fllrskhet, nätproducerat m.m. 
där även ekonomisk hållbarhet kommer in i bilden .. Avvägningar inom dessa 
kvaliteer görs i måltidsverksamheten på produktgruppsnivå där 
konventionellt framställda råvaror ifrån närområdet ofta hat· en låg 
miljöpåverkan på olika sätt medan råvaror som vi måste ta ifrån omvärlden 
såsom kaffe, bananer m.m. för med sig en stor skillnad i arbetsmiljö på plats 
och i den globala miljön om vi väljer KRAV- eller EKO-ce1tifiering på 
dessa. 

Tingsryds kommun är :förbrulcningsmässigt inom en godkänd ram för 
ceitifiering redan idag om än en pågående utveclding av användning.av 
ekologiska livsmedel, minskning av tillsatser i maten m.m. ingår i arbetet 
inom cettifieringen. 

I 



~ Thtgsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (45) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-19 

Justerare 

§ 210 forts. 

Kommunens måltidsverksamhet kan vara en tydlig motpa1t i att gynna 
utvecklingen av bl.a. lokal ekologisk produktion av livsmedel. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse :från mål tidschefen 2017-10-09 inkl. bilagor 
Samhällsbyggnadsutskottet § 170, 2017-12-04 

Beslutet sldckas till 
Måltidschefen 



Tingsryds kommunfullmäktige 2014.02.16 
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2014 -02-_ 1 7 

Motion ang närproducerad mat till våra förskolor, skolor och 
servicehus. 

Enligt en undersökning som är gjord av SVT är mycket av maten till våra förskolor, 
skolor och servicehus importerad. När det gäller svenskproducerad mat så är 
andelen ex morötter 16 %, äpplen 4 %, potatis 51 %, kycklingfile 25 % o.s.v. 

Hur står till i Tingsryd lcommun när det gäller svenslc producerad mat ? 

Vi inom Vänsterpartiet vill att man inom kommunens kostenhet tar reda på hur 
det står till med produkter som ex kött, morötter, kycklingfileer, potatis, äpplen 
m.m om de är är svenskproducerade eller ej. 

Genom att köpa svens~a matprodukter av våra bönder och andra proc!ucenter så 
bidrar Tingsryds kommun till att behålla en levande landsbygd. 

Vänsterpartiet yrkar på att 

- kommunen ger Kostch'efen i uppdrag att utreda andelen svensk kontra 
importerade produkter 

- kommunen vid upphandling köper in svensk, ekologisk och närpl'oduce'rade pb r ;,tv ing I största möjligaste mån. . 

.... ................... ....... ~ ................................................................................... . 
. Göran Mård, kf - ledamat Vänsterpartiet 

1 
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Motion om leasingbilar 
.f.· 
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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 

Justerare · 

L 

§ 35 

Motion om leasingbilar 
Dnr 2014/546 057 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige lämnar svar enligt bilaga 1 och anser därmed att 
motionen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpaiiiet hai· genom KF-ledamötema Jörgen Forsberg och Göran Mård 
i motion 2014-10-30 yrkat att 

• man redovisar kostnaderna för alla leasade bilar i kommunen 
• man tar fram ett underlag vad det skulle kosta att på sikt köpa egna 

bilar 

Svar på frågorna i motionen redovisas i bifogat yttrande, första stycket 
"Redovisning av kostnader". 

I yttrandet lämnas även merinformation i form av svar på det 
utredningsuppdrag angående fördelar och nackdelar med leasing av bilar 
som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 2016-04-18 § 106. 

Som ytterligare merinformation bifogas även kommunstyrelsens beslut om 
leasingbilar i Hållbar ekonomi 2015-10-12 § 228 med tillhörande utredning. 
Kommunstyrelsens beslut bekräftades av fullmäktige genom fullmäktiges 
beslut om budget 2016 (KF 2015-10-26, § 168). 

Besluts underlag 

1. Yttrande om leasingbilar, ekonomichef Daniel Gustafsson 2018-01-
15 (bilaga 1) 

2. Motion angående leasingbilar, vänsterpartiet 2014-10-31 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-04-18 § 106, 

utredningsuppdrag om leasingbilar 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-12 § 228, hållbar ekonomi

leasingbilar 



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel .gustafs son@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-01-15 

Till kommunfullmäktige 

Dnr 2014/546 

Svar på motion angående leasingbilar 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunfullmäktige lämnar svar enligt protokollsbilaga och anser därmed att motionen är be
svarad. 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpaitiet har genom KF-ledamöterna Jörgen Forsberg och Göran Mård i motion 2014-10-
30 yrkat att 

• man redovisar kostnaderna för alla leasade bilar i kommunen 
• man tar fram ett underlag vad det skulle kosta att på sikt köpa egna bilar 

Svar på frågorna i motionen redovisas i bifogat yttrande, första stycket "Redovisning av kostna
der" . 

I yttrandet lämnas även merinformation i form av svar på det utredningsuppdrag angående för
delar och nackdelar med leasing av bilar som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om 
2016-04-18 §106. 

Som ytterligare merinformation bifogas även kommunstyrelsens beslut om leasingbilar i Hållbar 
ekonomi 2015-10-12 §228 med tillhörande utredning. Kommunstyrelsens beslut bekräftades av 
fullmäktige genom fullmäktiges beslut om budget 2016 (KF 2015-10-26 §168). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Yttrande om leasingbilar, ekonomichef Daniel Gustafsson 2018-01-15 (bilaga 1) 
Motion angående leasingbilar, vänsterpattiet 2014-10-31 (bilaga 2) 
Ksau, utredningsuppdrag om leasingbilar 2016-04-18 § 106 (bilaga 3) 
Kommunstyrelsen, hållbar ekonomi - leasingbilar, 2015-10-12 §228 (bilaga 4) 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Kansliavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksacl.ress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hernsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



r.lTingsryds 
\:!:}kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

Yttrande angående leasingbilar 

YTTRANDE 

Till kommunfullmäktige resp ksau 

Redovisning av kostnader (svar på motion) 

BILAGA 1 

1(1) 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 64 st leasingbilar, vilka nästan alla tillhör vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamheter. Kostnaden för leasingavgifter uppgick till 2,5 mkr för 
2017. Tillkommer gör kostnader för bl a försäkring, drivmedel och reparationer. 

De leasingbilar som avropats under hösten 20 I 7 har haft ett inköpspris i intervallet I 45 000 kr 
till 238 000 kr inkl moms. Det genomsnittliga inköpspriset för dessa bilar var 170 000 kr inkl 
moms. Att ersätta nuvarande antal leasingbilar med egenägda bilar skulle således kosta sam
manlagt 64 x 170 000 kr= I O 880 000 kr. Om samma utbytestakt tillämpas som för leasingen 
skulle inköpen fördelas på tre år, vilket motsvarar en investering om ca 3 600 000 kr per år. 

Avskrivning på egna tillgångar ska enligt redovisningsreglerna göras över nyttjandetiden. Den 
årliga avskrivningskostnaden för 64 st bilar skulle således bli 3,6 mkr vid en avskrivningstakt på 
tre år. Dock torde ett visst restvärde finnas efter tre år, vilket skulle reducera avskrivningskost
naden något. En avskrivningstakt på fyra år skulle ge en årlig avskrivningskostnad om ca 2, 7 
mkr. 

Leasing eller köp av bilar (utredningsuppdrag ksau) 
Frågan om leasing eller köp är i grunden en finansieringsfråga som främst är kopplad till kapi
talbindning och likviditet, d v s om man vill/kan betala hela inköpspriset vid inköpstillfället eller 
sprida ut betalningarna över nyttjandeperioden. Dock kan även andra aspekter vägas in vid 
ställningstagandet, t ex administration och redovisning. 

Från och med hösten 2017 upphandlas kommunens bilar genom treårsavtal för olika kategorier 
av bilar, från vilka verksamheterna kan avropa bilar vid utbyten och behov. Tidigare gjordes 
årliga upphandlingar som omfattade det exakta antalet/behovet av olika biltyper för det kom
mande året. I och med höstens upphandling förändrades även upplägget för leasing. Istället för 
att upphandla och leasa bilarna hos respektive billeverantör sker numera leasingen från en och 
samma leasegivare. Upplägget innebär att kommunens leasingleverantör köper bilarna från bill
leverantören. 

Till grund för att kommunen valt att leasa bilarna har legat bl a följande motiv: 

• Halva momsen är avdragsgill vid leasing. Vid köp av bilar får ingen moms dras av 

• Enklare redovisning och budgetering. Vid köp av bil måstet ex varje objekt hanteras i 
anläggningsreskontra i fmm av inköp, avskrivningar, utrangeringar etc. Vid köp skulle 
ytterligare investeringsutrymme behövas finnas i en redan ansträngd investeringsbud
get. Utgiftsmässigt är det dock ingen större skillnad mot leasing, då det handlar om år
liga investeringar som ungefär motsvarar leasingkostnaden som betalas. 



BILAGA 1 

2(2) 

• Mindre administration, genom t ex färre fakturor. Med nuvarande leasingavtal inryms, 
förutom leasingavgiften, även skatt, service och reparationer på samma faktura från lea
segivaren. Framöver ges även möjlighet för att drivmedelsfakturan ska kunna läggas på 
samma faktura. 

• Genom leasingavtalet säkerställs att utbyte sker enligt förutbestämd utbytestakt (tre år) . 
Vid eget ägande är det annars lätt att utbyten fördröjs av tex budgetskäl, med följden att 
bilparken blir föråldrad. En föråldrad bilpark kan ge negativa effekter för bl a arbets
miljö, miljökrav, ökande kostnader och tidsåtgång för reparationer, besiktningar, ersätt
ningsbilar, värdeminskning p g a slitage och många körmil m.m. 

• Vid leasing kan kommunen vid leasingperiodens upphörande välja att återlämna bilen 
till leasegivaren eller att köpa ut den för att själv sälja den vidare. Hittills har nästan ute
slutande valts återlämning till leasegivaren eftersom att personalresurser saknas för han
tering av egen försäljning. 

Övrigt 
Sammantaget kan konstateras att det finns en förbättrings- och effektiviseringspotential i kom
munens hantering av bilar. För att utveckla våra arbetssätt krävs dock personalresurser för att 
arbeta med utvecklingsfrågoma. Samma slutsats drogs i den utredning om leasingbilar som 
gjordes inom ramen för Hållbar ekonomi, där fullmäktige beslutade att 0,5 tjänst som fordons
samordnare skulle inrättas hos samhällsbyggnadsnämnden. Finansiering skulle enligt beslutet 
ske inom befintlig budgetram för samhällsbyggnadsnämnden, vilket nämnden ej kunnat verk
ställa i budgeten under de drygt två år som har gått sedan fullmäktiges beslut. Positivt är att i 
2018 års budget har tjänsten slutligen finansierats, vilket möjliggör påbörjande av utvecklings
arbetet under året. 

Ett par steg i riktning mot ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt för kommunens bilhante
ring har tagits under 2017 genom dels upphandling av treårsavtal med kategorier istället för 
enskilda objekt och dels övergång till en och samma leasegivare för samtliga nyanskaffade bilar. 
Genom tillkomsten av en fordonssamordnarresurs kan utvecklingsarbete framöver påbö1jas 
avseende bl a samordning och styrning, hantering av försäkringsskador, standardisering av bil
modeller, miljöfordon, försäljningar istället för återlämnande, körutbildning, digitala kö1journa
ler etc. 

Tingsryd 2018-01-15 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tingsryds kommunfullmäktige 2014-10-30 

Motion angående leasade bilar 

Tingsryds kommun har ett antal bilar som är leasade och som används av 
kommunens personal, ex äldreomsorg, vaktmästare .. .. 

Vad kostar dessa leasingbilar Tingsryds kommun varje månad? 

· Anser man i de olika förvaltningarna som leasar bilar att det är försvarbart 
ekonomiskt att leasa bilar istället för att köpa in och ha egna bilar. 

Vi inom Vänsterpartiet vill att man redovisar hur stor kostnaderna är för dessa 
leasade fordon och 

att man ser över om det rent ekonomiskt inte vore bättre att ha egna bilar. 

Vänsterpartiet yrkar på att 

- man redovisar kostnaderna för alla leasade bilar i kommunen 

- man tar fram ett underlag vad det skulle kosta att på sikt köpa egna 
bilar. 

--------- -- (~:- I J~~l::E;:~;:~:? · ·-~~·=:~::~:;~; .. ·· ..................................... . 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAG1 t4) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

I 

Justerare 

§ 106 

Upphandling leasing personbilar 
Dnr 2016/103 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandling av resterande 9 
bilar för 2016 samt en extrabil enligt tidigare upphandlingsmodell. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner det förfrågningsunderlag som 
presenteras på sammanträdet. 
3. Utredningsuppdrag om fördelar och nackdelar med att leasa bilar jämfört 
med att köpa ska redovisas till arbetsutskottet i augusti 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-03-07 § 46 
hanterades ärende om 2016 års upphandling av leasingbilar omfattande 
totalt 19 bilar. Arbetsutskottet beslutade att godkänna förfrågningsunderlag 
för 10 bilar samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
fördelar och nackdelar med att leasa bilar jämfört med att köpa. Beslutet 
innebar vidare att resterande 9 bilar ska avvakta begärd utredning. 

Ekonomiavdelningen gör bedömningen att en eventuell förändring av 
upphandlingsmodell för bilarna är ett relativt omfattande arbete som 
svårligen kan geno:mfåras under löpande budgetår med nuvarande 
förutsättningar. Dessutom saknas investeringsmedel i budgeten för en sådan 
förändring. Eventuell förändring av upphandlingsmodell, liksom själva 
utredningsarbetet, är således inte möjligt att genomföra med de tidsplaner 
som angivits i arbetsutskottets beslut om utbyte av bilar ska kunna göras 
enligt gällande leasingavtal för de bilar om ska bytas ut. Om leverans av nya 
bilar fördröjs uppstår sannolikt extrakostnader för de bilar som ska bytas i 
form av bl. a övermil, sänkt restvärde etc. 

Det föreslås dätför att arbetsutskottet godkänner upphandling av de 
resterande 9 bilarna enligt tidigare upphandlingsmodell samt en extra bil 
och att utskottet förlänger tidsplan för utredningsuppdraget till augusti 
månad 2016. På vis ges dels rimlig tid för genomförande av utredning och 
eventuellt förändrad upphandlingsmodell och dels möjlighet att överväga en 

· förändrad upphandlingsmodell inför 2017 års upphandiing (som måste 
påbörjas i september 2016). Om förändring av upphandlingsmodell ska 
göras måste 
årligt investerings anslag om 3-4 mkr budgeteras fr. o m budget 2017. 

I Utdragsbesty,kande 



~Tnu!sryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAG'3
3(4) 

.~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 106 forts. Dnr 2016/103 050 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-07, § 46 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

I Otdragsbes\yrkande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 228 

Hållbar ekonomi - leasingbilar 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens beslut 

BILAGA4 

31 (69) 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nytt arbetssätt med leasingbilar införs 
i enlighet med utredningen. 

2. Medel för finansiering av fordonssamordnartjänst tillförs inte. Inom 
befintligt bugetdram kan frigöras timmar, exempelvis genom 
förändring av ledighet för tjänstemän, 

3. Kommunstyrelsen uttalar att besparing bör kunna göras med 250 000 
la- under budgetår 2016 och med ytterligare 25 0 0 00 kr under 
budgetår 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om leasingbilar redovisas för kommunstyrelsen, 

Beslutsunderlag 

Utredning om leasingbilar, 4.11. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 327, 2015M 10-05 
Saruhällsbyggnadsnämnden § 138, 2015-09-22 
Socialnämnden§ 325, 2015-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Gummesson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C), 
Patrick Ståhlgren (M) och Göran Mård 01) att kommunstyrelsen beslutar 
enligt följande: 

1, Kommunstyrelsen beslutar att nytt arbetssätt med leasingbilar införs 
i enlighet med utredningen, 

2. Medel för finansiering av fordonssamordnartjänst tillförs inte. Inom 
befintligt bugetdram kan frigöras timmar, exempel vis genom 
förändring av ledighet för tjänstemän. 

Justerare 

/~ 
I utdragsbestyJ.'lcande 
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Kommunstyrelsen 

Justerare 

BILAGA4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (69) 

§ 228 forts. Dnr2014/119 042 

3. Kommunstyrelsen uttalar att besparing bör kunna göras med 250 000 
kr under budgetår 2016 och med ytterligare 250 000 kr under 

budgetår 2017. 

Beslutet skickas till 

Samhälls byggnadsnämnden 
Socialnämnden 

I~ 
I Otdragsbestyrkande 



Tingsr 
kommu 

4.11 Leasingbilar 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

BILAGA4 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att genomföra förändrat arbetssätt 
för kommunens leasingbilar i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Inom ramen för hållbar ekonomi har förslag tagits fram för förbättrad styrning, samord
ning och kontroll över kommunens leasingbilar. Förslaget gäller förvaltningarna och 
således inte koncernföretagen. 

Genom att ha en person som är samordningsansvarig för kommunens leasingbilar 
kommer ekonomiska besparingar att göras, ansvar tydliggöras samtidigt som standarden 
på våra fordon kommer att förbättras och värdet inte kommer att avta i tidigare takt. 
Genom samarbete ekonomisk såväl som praktiskt kommer kommunens nytta att öka. 

Uppdrags beskrivning 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till förbättrad styrning, samordning 
och kontroll över kommunens leasingbilar i syfte att nå en total kostnadsminskning om 
5 %. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Översyn av leasingbilar och dess användning är genomförd av ekonomigruppen en tidi
gare utredning. Denna är underlag för vidare utredning av uppdraget. Utredningen har 
uppdaterats med underlag för 2014 och ny genomgång av kostnaderna har gjorts till
sammans med en översyn av befintlig organisation. En ny organisation har tagits fram 
tillsammans med framtida utvecklingsområden. 
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Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun hade per den 31 maj 68 stycken leasingbilar fördelade enligt nedan: 
Fel! Ogiltig länk. 
Kostnaden för kommunens leasingbilar under år 2013 och år 2014 var 4,5 mkr per år. 

I hyra T I rep eJ forsaknng avgifter ~ 
-=- [ L easing/ T Drivme~clj Servi~ IMUi"""'"~ll'o''.".':"'~'· Försäkriags Själ,riskerr " vrigt:I Tota~t 

otalt 2013 1 2 265[ 12511 547 137 37J 134 15~ 198 4 530 
otalt 2014 2 448 _ 1 Bo! _J08 104 49L_ J.15 2021 1841 4 556 

De största enskilda kostnadsposterna är leasing, följt av drivmedel. Därefter kommer 
service och reparationskostnader där det ingår skadekostnader om 229 tkr för år 2013 
och 111 tkr år 2014. Kostnaderna för miljustering innehåller både kostnader för övermil 
och undermil. Generellt kan sägas att övermilen kostar betydligt mer än återbetalningen 
för undermil. En stor post i sammanhangen är kostnaderna för självrisker. 

Nuvarande rutiner: 
Upphandling görs centralt av inköpssamordnaren efter inledande diskussion med verk
samhetsföreträdaren. Det är verksamhetens bedömda behov som styr om ett fordon ska 
anskaffas. Inom socialförvaltningen finns en rutin för handhavande av kommunens for
don. Den är dock inte känd av bilansvariga och förare. Varje bil ska enligt rutinen ha en 
person som är ansvarig för skötsel, rapportering av skador m.m. I praktiken har ansvaret 
inte tydliggjmis och resultatet inte uppnåtts. Socialförvaltningen följer upp genom att 
föra in körda mil i en gemensam fordonsfö11eckning. Den innehåller dessutom informat
ion om avtalstid, bilansvarig m.m. Det råder dock oklarheter klarhet om vem som ska 
vidta åtgärder när körning och avtal inte är i fas. Bilförsäkring hanteras centralt i kom
munen. Här finns problem med att få in skadeanmälningar. Betydande skador kvarstår 
när bilar återlämnas, vilket i de flesta fall inte täcks av försäkringen. Bilfirman bedömer 
ensam skadorna och det finns en gråzon mellan vad som är normalt slitage och försäk
ringsberättigade skador som uppgår till ett betydande belopp. Eftersom redovisningen 
inte är tillräckligt specificerad är det svåli att följa upp kostnaderna. För att kunna få en 
bild av normala och onödiga kostnader får va1je verifikation gås igenom. 

Kostnaden för bilarnas körsträckor i förhållande till leasingavtalen måste arbetas 6011. 
Kostnaderna för skador och självrisker måste minska. Minskar dessa minskar också 
försäkringspremien. De skador som uppkommer måste också anmälas och anmälas i tid 
för att förvaltningen inte ska betala behöva betala skadekostnader. I samband med åter
lämning faktureras skador som skulle täckts av försäkringen eller av en annan ai1 som 
faller nom ramen för den rekonditionering som kommunen betalar för. Kommunen får 
dessutom betala extra för bo11tappade reservnycklar, onormal medsmutsning etc. 
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Konsekvensanalys 

ALLMÄNT 
Förbättringspotentialen när det gäller kommunens leasingbilar är främst ekonomiska 
men även en kvalitetshöjning uppnås om man väljer att göra om rutiner och organisat
ionen för fordonshanteringen. Som tidigare tagits upp finns ett antal kostnadsposter re
dovisade som helt skulle kunna elimineras med en bättre samordning och helhetssyn. 

Utgångspunkten för den nya organisationen är att vaije förvaltning är avtalspart för sin 
förvaltnings leasingbilar och ansvarar för dessa. Förvaltningen betalar fortsatt kostna
derna för leasingbilarna vilket betyder att besparingarna kommer att ske inom vaije för
valtning. 

För att förbättra styrning, samordning och kontroll imättas en tjänst om 50%. Medarbe
taren kommer att arbeta med att samordna och kvalitetshöja hanteringen av kommunens 
leasingbilar genom att 
- vara den som den fordonsansvarige arbetar med när det gäller fordonsfrågor 
- genom befogenhet från förvaltningarna hantera fordonen för att undvika över- och 

undermil genom s k rotation av bilar 
- hantera försäkringar och försäkringsfrågor 
- hantera skadeanmälan efter inlämning från förvaltningarna 
- praktiskt hantera fordonen vid olika åtgärder efter kontakt med fordonsansvarig 
- vara den som är fakturamottagare för alla kostnader när det gäller leasingbilar 
- konterar dessa fakturor för att få en jämförbarhet och struktur i uppföljningen 
- göra uppföljning av kostnader samt efterkalkyler 
- samordna leasingavtal efter behov (vara ett stöd för upphandlare vid tecknandet av 

nya avtal) 
- samordna förvaltningarnas fordonsbehov 

Utöver fordonssamordnaren kommer kommunens verkstad att vara behjälplig i det prak
tiska arbetet med fordonen. Verkstaden kan erbjuda förvaltningarna en genomgång av 
bilarna innan dessa återlämnas till leasingföretaget. På så sätt kan vi förhindra onödiga 
kostnader då bilarna gås igenom av kunniga medarbetare. Efter genomgång återlämnar 
verkstadspersonalen bilarna och då görs en gemensam bedömning av eventuellt kvarva
rande skador. Kostnaden för att anlita verkstaden är enligt internprislista och kommer 
att debiteras den fordonsanvarige genom kostnadsfördelning. Detta kommer att leda till 
minskade kostnader för kommunen. 

För att komma tillrätta med handhavandet av bilarna föreslås att en övergripande rutin 
för hanteringen av kommunens bilar tas fram. För att kommunicera denna hålls det for
donsmöten där det informeras om policyn, den nya organisationen och det nya arbets
sättet. 

För att få en bättre uppföljning av leasingbilarna förslås att kontoplanen justeras under 
konto 69 för att kunna fördela kostnaderna tydligare. Kostnaderna ska också fördelas 
per fordon. 

EKONOMI 
En årlig kostnadsminskning för kommunens leasingbilar om 0,5 mkr bedöms vara möj
lig. Från detta avgår 0,25 mkr avseende kostnad för 0,5 tjänst. Således innebär förslaget 



BILAGA4 

en möjlig årlig nettokostnadsminskning om 0,25 mkr från och med budgetåret 2017 
(första året 2016 bedöms nettokostnadsminskningen bli 0,0 mkr). 

Överväganden och slutsats 

4(4) 

Praktisk måste en, gärna två bilar, införskaffas för att göra det möjligt att rotera bilar 
samt hantera olika skador eller åtgärder. Förslaget är att kommunen köper fordon som 
ska lämnas tillbaka. 

Tjänsten som samordnare bör vara organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att få samordningseffekt med andra behov. 

Inför omorganiseringen ska en kommungemensam fordonsfö1teckning tas fram som är 
tillgänglig på intranätet. 

En utvärdering av organisationen ska göras efter ett år och rutinen ska granskas genom 
intern kontroll inom de närmsta åren. 

Ett inplastat kort med instruktioner om hur man hanterar fordonsskada kommer att fin
nas i vaije bil. Respektive verksamhetscheflyfter gällande rutin på APT. Fö1tydligande 
gällande att det inte handlar om personbunden ersättning vid skadeanmälan. 

Framtida utvecklingsområden inom området kan vara 
- utbildningsinsatser för fordonsansvariga och förare 
- uppföljning av bränsleförbrukning och körsträckor 
- ytterligare tjänster genom kommunen verkstad tex. skötsel, tvätt och städ 
- upphandlingsstöd från SBF 
- egen försäljning av fordon 

Ny organisation föreslås böijar gälla fr. o m 2016-03-01 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrappo1ten innebärande att 
arbetssätt och organisation förändras i enlighet med förslaget i denna utredning. Juste
ring bör göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-08 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 63 

Angående mottagande av testamente 
Dnr 2018/12 868 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot testamentet med det förbehåll 
som är stipulerat i det. 

2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande och kommunchefen att föra dialog med personer som 
kände testamentsgivaren. 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun har angetts som universell testamentstagare efter Sven
Eric Johansson. I testamentet föreskrivs att kvarlåtenskapen som tillfaller 
kommunen ska användas till kulturella insatser och att det inte får tänjas på 
det begreppet. 

Beskrivning av ärendet 

Sven-Eric Johansson hade vid sin bortgång ett testamente som inlduderade 
bland annat Tingsryds kommun som testamentstagare. Detta testamente var 
dock ej bevittnat vilket gjorde att det formellt inte var giltigt. Med hjälp av 
advokat Johan Isaksson lämnade testamentstagarna in en begäran till den 
Allmänna arvsfonden om att de skulle avstå från arvet. Denna begäran 
bifölls under slutet av 2017 och därefter har advokat Johan Isaksson fortsatt 
att jobba med avvecklingen av dödsboet. Då det är ett antal testamentstagare 
och ett par fastigheter inblandat i processen så har det tagit lite tid för att 
göra det rätt och riktigt men det är snart färdigt. På begäran av advokaten 
lämnas nu ärendet till Kommunstyrelsen Tingsryds kommun för beslut om 
att ta emot detta testamente med den föreskriften som följ er i testamentet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall 
2. Slaivelse från ordförande i Södra Sandsjö hembygdsförening, 2018-

01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C): 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 63 forts. 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot testamentet med det förbehåll 
som är stipulerat i det. 

2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till 2:e vice ordförande och 
kommunchefen att föra dialog med personer som kände 
testamentsgivaren. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Kristoffer Ekvall 
0477 44113 

kristoffer.ekvall@tingsryd .se 

Ang. mottagande av testamente 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESIOOVELSE 

Datum (A-M-0) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutar att ta emot testamentet med det förbehåll som är stipulerat i 
det. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun har angetts som universell testamentstagare efter Sven-Eric Johans
son. I testamentet föreskrivs att kvarlåtenskapen som tillfaller kommunen ska användas 
till kulturella insatser och att det inte får tänjas på det begreppet. 

Beskrivning av ärendet 
Sven-Eric Johansson hade vid sin bo1tgång ett testamente som inkluderade bland annat 
Tingsryds kommun som testamentstagare. Detta testamente var dock ej bevittnat vilket 
gjorde att det formellt inte var giltigt. Med hjälp av advokat Johan Isaksson lämnade 
testamentstagarna in en begäran till den Allmänna arvsfonden om att de skulle avstå 
från arvet. Denna begäran bifölls under slutet av 2017 och därefter har advokat Johan 
Isaksson fortsatt att jobba med avvecklingen av dödsboet. Då det är ett antal testa
mentstagare och ett par fastigheter inblandat i processen så har det tagit lite tid för att 
göra det rätt och riktigt men det är snait färdigt. På begäran av advokaten lämnas nu 
ärendet till Kommunstyrelsen Tingsryds kommun för beslut om att ta emot detta testa
mente med den föreshiften som följer i testamentet. 

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kristoffer Ekvall 
Tingsryds kommun 

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 



Dnr: 2018/12 868 

Till kultur- och fritidsutskottet 
Tingsryds kommun 

Ärende: Tolkning av Sven-Eric Johanssons testamentsgåva 

Hej! 

Th 'GSPtYDS l<ONii'v'iUN 

2nm -01~ o 9 

Dnr 

Vi vill gärna visa på vilken människa Sven-Eric J var, vilket kanske kan underlätta ert 
arbete att bestämma användningen av den generösa gåva ni erhåller. 

S-E var en god människa med stark integritet. Han var noggrann i allt han gjorde och 
med pedagogiska metoder som var enorm styrka hos honom. 

S-E brann för bildning bl a i kulturhistoria, släktforskning och arkivarbete. Han såg det 
viktiga i att förstå sin historia för att se framåt. 

S-E var en kulturellt bildad man, och att främja kulturell bildning kan vara lovansvärt 
i hans namn. Ett gott förslag lades fram av Dångeboortens Samhällsförenings 
ordförande Martin Uleskog: "Skapa e_n fond för kulturella ändamål, som kan sökas av 
föreningar och skolor". 

Med vänlig hälsning 

Ordförande Sylvia Nordlund 
Södra Sandsjö Hembygdsförening 
Blomstervägen 1 lägnr 1102 
362 40 Konga 
Tel: 073-834 53 95 
Mail: sncosmos8@gmail.com 

~/~ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 64 

Angående fastigheten Örmo 1 :88 
Dnr 2015/662 200 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar om expropriation och rivning av bostadshuset 
för att sedan sälja fastigheten vidare. 

Sammanfattning 

Fastigheten Tingsryd Örmo 1 :88 har länge varit uppe för debatt inom 
politiken och det är nu dags att fatta ett beslut om vad kommunen ska göra 
för att åtgärda den. Nedan följer en kortare beskrivning av ärendet och två 
möjliga vägar att ta. 

Beskrivning av ärendet 

För närvarande är ärendet hos Överförmyndarförvaltningen i Stockholms 
stad. Av den senaste uppdateringen i ärendet, från januari 2018, framgår att 
det ännu inte har handlagts på grund av hög arbetsbelastning. 

Efter förfrågan har mark- och exploateringsingenjören tagit fram uppgifter 
för kostnaden om kommunen beslutar att expropriera fastigheten och sedan 
riva bostadshuset som står på fastigheten. 

Vidare har IFO-chefVuxna gjort en sammanställning över hur mycket 
kommunen har betalat i advokatkostnader hittills och gjort en beräkning 
över hur mycket det är troligt att ärendet kommer att kosta om det inte 
avgörs hos Överfö1myndaren i Stockholm. 

Båda dessas yttranden är bifogat till detta beslut. 

Kommunstyrelsen har nu att välja på att antingen låta ärendet fortskrida som 
det hittills har gjort eller att besluta om expropriation enligt skrivelsen från 
Mark- och exploateringsingenj ören. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från överförmyndarhandläggare Kristoffer Ekvall inkl. bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) med instämmande av Cecilia Cato (C) och Mikael 
Jeansson (S): 

Kommunstyrelsen beslutar om expropriation och rivning av bostadshuset 
för att sedan sälja fastigheten vidare. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 

Justerare 

§ 64 forts. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kristoffer Ekvall 
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kristoffer.ekvall@tingsryd.se 

Ang. Tingsryd Örmo 1:88 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (A-M-0) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutar antingen om expropriation och rivning av bostadshuset för 
att sedan sälja fastigheten vidare eller så beslutar kommunstyrelsen att låta ärendet fött
löpa som det gör. 

Sammanfattning 
Fastigheten Tingsryd Örmo 1 :88 har länge varit uppe för debatt inom politiken och det 
är nu dags att fatta ett beslut om vad kommunen ska göra för att åtgärda den. 
Nedan följer en ko1tare beskrivning av ärendet och två möjliga vägar att ta. 

Beskrivning av ärendet 
För närvarande är ärendet hos Överfö1myndarförvaltningen i Stockholms stad. Den sen
aste uppdateringen i ärendet, från januari 2018, var att det ännu inte har handlagts på 
grund av hög arbetsbelastning. 

Efter förfrågan har mark- och exploateringsingenjör Filip St01m tagit fram uppgifter för 
kostnaden om kommunen beslutar att expropriera fastigheten och sedan riva bostadshu
set som står på fastigheten. 

Vidare har IFO-chef Evelina Magnusson gjort en sammanställning över hur mycket 
kommunen har betalat i advokatkostnader hittills och gj01t en beräkning över hur myck
et det är troligt att ärendet kommer att kosta om det inte avgörs hos Överförmyndaren i 
Stockholm. 

Båda dessas yttranden är bifogat till detta dokument. 

Kommunstyrelsen har nu att välja på att antingen låta ärendet f01tslaida som det hittills 
har gjo1t eller att besluta om expropriation enligt skrivelsen från Mark- och exploate
ringsingenj ören. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - TjänsteslG."ivelse Filip Storm, mark- och exploateringsingenjör 
Bilaga 2 - Tjänsteskrivelse Evelina Magnusson, IFO-chef 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kristoffer Ekvall 
Tingsryds kommun 

Bilaga 1 

2(2) 

I stadsplan för Konga stationssamhälle är marken planlagd för bostadsändamål, (frilig
gande hus och två våningar). Ifråga om vilka resurser som behöver tas i anspråk för en 
tvångsvis inlösen av den vanvårdade egendomen i enlighet med expropriationslagen 2 
kapitlet 7 § görs följande bedömning: 

Värderingen uppskattas till 7 000 kronor exklusive moms för en oberoende värderar 
(Peter Strand vid Värderingsbyrån i Kalmar, 2017-09-20). Inlösen av fastigheten be
döms uppgå till maximalt 160 000 kronor. Taxeringsvärdet, som ska utgöra 75 % av 
bedömt marknadsvärde, är, enligt fastighetsregisterutdrag 2017-09-11, 120 000 kronor 
(inl<luderar både marlc- och byggnadsvärde). Något påslag på 25 % för expropriationen 
är inte aktuellt i detta fall, se expropriationslagen 4 kapitlet 1 § 2 stycket 2 meningen. 

Externa kostnader för expropriation, exklusive processkostnader och moms på värde
ringstjänstema, bedöms uppgå till maximalt 174 000 kronor givet att två oberoende 
värderare ska anlitas. Troligtvis kommer de oberoende värderarna fram till ett lägre 
marknadsvärde än ovan angivna. 

Intern kostnad för mark- och exploateringsingenjörens arbete bedöms till maximalt 16 
timmar. Det tillkommer också arbetstimmar för administration, diarieföring, etcetera, 
som har samband med insatsen i detta ärende från Tekniska avdelningens sida. 

Filip St01m 
Mark- och exploateringsingenjör 
Tingsryds Kommun 

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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Bilaga 1 

I stadsplan för Konga stationssamhälle är marken planlagd för bostadsändamål, (frilig
gande hus och två våningar). Planen bifogas med detta e-brev. Ifråga om vilka resurser 
som behöver tas i anspråk för en tvångsvis inlösen av den vanvårdade egendomen i en
lighet med expropriationslagen 2 kapitlet 7 § görs följande bedömning: 

Värderingen uppskattas till 7 000 kronor exklusive moms för en oberoende värderar 
(Peter Strand vid Värderingsbyrån i Kalmar, 2017-09-20). Inlösen av fastigheten be
döms uppgå till maximalt 160 000 kronor. Taxeringsvärdet, som ska utgöra 75 % av 
bedömt marknadsvärde, är, enligt fastighetsregisterutdrag 2017-09-11, 120 000 kronor 
(inlcluderar både mark- och byggnadsvärde). Något påslag på 25 % för expropriationen 
är inte aktuellt i detta fall, se expropriationslagen 4 kapitlet 1 § 2 stycket 2 meningen. 

Externa kostnader för expropriation, exklusive processkostnader och moms på värde
ringstj änsterna, bedöms uppgå till maximalt 174 000 kronor givet att två oberoende 
värderare ska anlitas. Troligtvis kommer de oberoende värderarna fram till ett lägre 
marknadsvärde än ovan angivna. 

Intern kostnad för mark- och exploateringsingenjörens arbete bedöms till maximalt 16 
timmar. Det tillkommer också arbetstimmar för administration, diarieföring, etcetera, 
som har samband med insatsen i detta ärende från Tekniska avdelningens sida. 

Filip St01m 
Mark- och exploateringsingenjör 
Tingsryds Kommun 

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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Avd. för Arbete och Lärande 
Individ- och familjeomsorgen 

Evelina Magnusson 
0477 443 70 

evelina.magnusson@tingsryd.se 

Angående kostnad för dödsbo 

Bakgrund 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum (A-M-D) 

Till berörd nämnd eller utskott [Skriv 
namnet på den instans ärendet först 
ska upp i.] 

I April 2007 skickades från Samhällsbyggnadsnämnden det första brevet till fastighets
ägare till Örmo 1 :88 i Konga om ovårdad tomt. Fastigheten ägs av en tysk medborgarg. 
Nytt brev skickas 2008 och 2011 utan något svar. 
Fler ldagomål från sockenråd och boende i området gör att Samhällsbyggnadsnämnden 
2014 tas hjälp av advokat för att hitta ägaren till fastigheten. Det framkommer att fas
tighetsägaren troligtvis avlidit redan 4 augusti 2005. Ärnndet lämnas då till Socialnämn
den för dödsboanmälan. 

Socialmänden lämnad i dödsboanmälan. Då dödsboet har tillgångar i f01m av en fastig
het tillsätts 30 mars 2016 en boutredningsman av tingsrätten i Stockholm, advokat 
Carsten Angsmark. Efterlevande är vid dödsdagen en frn och två döttrar. Frun blir då 
arvtagare till fastigheten. Enligt skrivelse från en av döttrarna 8 januari 2016 är även 
frun avliden. Båda dödsbona är delade och avvecklade i Tysldand. Fastigheten har inte 
ingått i bodelningen och tillhör således f01ifarande den avliden. 

Advokatens utredning visa att fastigheten har inget eller mycket ringa värde. Tillgång
arna i dödsboet ska betala för de kostnader som dödsboet har. Då bedömningen görs att 
dödsboets tillgångar inte förväntas täcka dödsboets kostnader begärs dödsboet i konlcurs 
29 september 2016. Enligt skrivelse så avstår den ena av döttrarna från sitt arv medan 
den andra dottern inte har gå att nå i saken. 

Under hösten 2016 drivs konkurs frågan i domstol av Carsten Angsmark i egenskap av 
boutredningsman. Dock anser domstolen att det är frågan om ett internationellt dödsbo 
och att domstolen därför inte är behörig att pröva frågan. Vid konsultation med expe1ter 
på området framkommer det dock att det är osäkert om frågan kan lyftas i tysk domstol 
då det tyska dödsboet sedan lämna är avslutat och tillhörigheten enligt Lag (193 7: 81) 
om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo är oklar. Att driva denna process 
vidare bedöms bli långvarigt och kostsamt för kommunen. Alternativa möjligheter un
dersöks. En väg som bedöms kunna går fo1tare är möjligheten att ansöka om god man 
för bortavarande arvtagare och låta den gode mannen avyttra fastigheten för att på så vis 
kunna avsluta dödsboet. 

Kommunen och dödsboet beslutar därför att dra tillbaka konkursansökan, vilket görs 30 
november 2016. En handlingsplan gällande fortsatt handläggning av dödsboet tas fram i 
samverkan med kommun och advokat. Dödsboet ansöker därefter om god man och 
Överförmyndaren i Tingsryd finner en lämplig god man villig att åta sig uppdraget. 

1(2) 

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 



2(2) 

Dock bedöms dödsboet vara ett internationellt dödsbo och ansökan ska därför prövas av 
Överförmyndarnämnden i Stockholm. Ansökan lämnas dit för beslut. 

Då beslut från Överförmyndarnänmden i Stockholm dröjer gör advokat Carsten Angs
mark flera förfrågningar om hur lång handläggningstiden på ärendet förväntas bli. Sva
ret blir att ingen ungefärlig tid kan ges och att ärende har låg prioritet. Vid skrivandets 
stund har ärendet ämm inte lyfts för prövning av Överfönnyndarnämnden i Stockholm. 
Det finns inte någon ungefärlig tid då ärendet kan komma att lyftas. Överförmyndar
nämnden har även utryckt att den önskar utförligare utredning av ärendet från boutred
ningsman gällande arvingar och eventuellt avstående av arv. Det är i dag oklart hur lång 
tid det kan ta att nå dessa arvingar gällande frågan. 

Nuläget 
Dödsboet avvaktar· i dag beslut från Överförmyndarnämnden i Stockholm om tillsätt
ning av god man. Advokaten har trots flera yrkande inte fått någon tid eller ungefärlig 
tid då våit ärende kan komma att prövas. 

Ansökan om god man kan bifallas av Överfö1myndarnämnden. Då kommer dödsboet att 
kunna avveckla fastigheten. De eventuella tillgångarna som finns i dödsboet kommer i 
första hand gå till att täcka kostnaderna för boutredningsman. Dock har Överförmyn
darnämnden i den kontakt som varit utryckt att ytterligare utredning önskas i frågan. 

Ansökan om god man kan avslås av Överfö1myndarnämnden. Kommunen får då beslut 
om hurnvida vi ska överklaga beslutet och driva frågan i domstol eller om vi åter ska 
ansöka om konkurs hos tingsrätten. 

Kostnader för boutredningsman kommer att falla på den som gjort ansökan om boutred
ning om inte kostnaderna kan täckas av dödsboet. Ansökan har i detta fall gj01ts av So
cialnämnden, efter anmälan från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Beräknade kostnader 
Ca 200 000 kr/år i kostande för dödsboutredning. Kostnaden variera beroende på hur 
mycket tid advokaten måste lägga på utredningen. Process i domstol kommer troligt vis 
göra att kostnaden ökar ytterligare. Kommer att löpa vidare till dess att dödsboet avslu
tas. Kostnad till i dags datum ca 350 000 la:. 

Evelina Magnusson 
IFO-chef Vuxen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 

Justerare 

L 

§ 37 

Ansökan om medel i investeringsfond 
Dnr 2017/570 750 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Projektansökan "Barnens bästa i Tingsryd" godkänns enligt bedömning 
bilaga 1. 
2. Projektet tilldelas budgetmedel från social investeringsfond för barn och 
unga i enlighet med ansökan bilaga 2. 
3. Uppföljning av projektet redovisas för kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden och arbete- och lärandeutskottet vid delårs- och 
årsbokslut i enlighet med ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden och kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott har 
lämnat in gemensam ansökan om budgetmedel från kommunens sociala 
investeringsfond. Projektansökan "Barnens bästa i Tingsryd- förebyggande 
arbete riktat till bam och unga i Tingsryds kommun" bifogas i bilaga 2. 

Enligt fastställd Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond 
för barn och unga (bilaga 3) är det kommunstyrelsen som fattar beslut om 
godkännande av ansökningar efter beredning av den centrala chefsgruppen 
(CCG). 

CCG har behandlat den aktuella ansökan vid två tillfällen. Bedömningen 
grundas på en avstämning mot de fastställda riktlinjerna. Vid det första 
tillfället i november 2017 bedömdes att kompletteringar behövde göras 
avseende utvärdering och uppföljning samt 
återbetalningar/utgiftsminskningar. Efter genomförda kompletteringar av 
bildningsförvaltningen och arbete och lärandeavdelningen beslutade CCG 
den 11 januari 2018 att godkänna ansökan för politisk hantering. CCG:s 
bedömning redovisas i bilaga 1. 

Projektet omfattar 2 mkr årligen, vilket innebär att hela det budgetanslag 
som finns avsatt som social investeringsfond används. Detta innebär i sin tur 
att det inte finns utrymme att bevilja några andra ansökningar förrän detta 
projekt påbörjar sin återbetalning till fonden (med start 0,5 
mkr år 2020). Slutlig återbetalning från projektet sker år 2024 (se tabell på 
sidan 13 i ansökan). 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01 -29 

Justerare 

§ 37 f011s. 

Ärendets beredning 

Ansökan har tagits fram av bildningsförvaltningen och arbete- och 
lärandeavdelningen på uppdrag från bildningsnärnnden och arbete- och 
lärandeutskottet. De båda politiska instanserna har godkänt ansökan, vilka 
sedan har bedömts och godkänts av centrala chefsgruppen efter 
kompletteringar från bildningsförvaltningen och arbete- och 
lärandeavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. Centrala chefsgruppens bedömning av ansökan (bilaga 1) 
2. Ansökan "Barnens bästa i Tingsryd" (bilaga 2) 
3. Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14 § 128, Riktlinje för Tingsryds 
kommuns sociala investeringsfond 
4. Arbete- och lärandeutskottets protokoll 2017-09-19 § 156, Ansökan om 
medel ur social investeringsfond för barn och unga 
5. Bildningsnärnndens protokoll 2017-09-20 § 65, Förebyggande arbete 
riktat mot barn och unga i Tingsryds kommun 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477441 26 
daniel .gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2018-01-12 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om budgetmedel från social investeringsfond för barn och 
unga 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Projektansökan "Barnens bästa i Tings1y d" godkänns. 

2. Projektet tilldelas budgetmedel från social investeringsfond för barn och unga i enlighet med 
ansökan. 

3. Uppföljning av projektet redovisas för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och arbete- och 
lärandeutskottet vid delårs- och årsbokslut i enlighet med ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
Bildningsnämnden och kommunstyrelsens arbete- och lärandeutskott har lämnat in gemensam 
ansökan om budgetmedel från kommunens sociala investeringsfond. Projektansökan "Barnens 
bästa i Tings1yd - förebyggande arbete riktat till barn och unga i Tings1yds kommun" bifogas i 
bilaga 2. 

Enligt fastställd Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond för barn och unga 
(bilaga 3) är det kommunstyrelsen som fattar beslut om godkännande av ansökningar efter be
redning av den centrala chefsgruppen (CCG). 

CCG har behandlat den aktuella ansökan vid två tillfällen. Bedömningen grundas på en avstäm
ning mot de fastställda riktlinjerna. Vid det första tillfället i november 2017 bedömdes att kom
pletteringar behövde göras avseende utvärdering och uppföljning samt återbetalning
ar/utgiftsminskningar. Efter genomförda kompletteringar av bildningsförvaltningen och arbete
och lärandeavdelningen beslutade CCG den 11 januari 2018 att godkänna ansökan för politisk 
hantering. CCG:s bedömning redovisas i bilaga 1. 

Projektet omfattar 2 mkr årligen, vilket innebär att hela det budgetanslag som finns avsatt som 
social investeringsfond används. Detta innebär i sin tur att det inte finns utrymme att bevilja 
några andra ansökningar förrän detta projekt påbö1jar sin återbetalning till fonden (med start 0,5 
mkr år 2020). Slutlig återbetalning från projektet sker år 2024 (se tabell på sidan 13 i ansökan). 

Ärendets beredning 
Ansökan har tagits fram av bildningsförvaltningen och arbete- och lärandeavdelningen på upp
drag från bildningsnämnden och arbete- och lärandeutskottet. De båda politiska instanserna har 
godkänt ansökan, vilka sedan har bedömts och godkänts av centrala chefsgruppen efter kom
pletteringar från bildningsförvaltningen och arbete- och lärandeavdelningen. 



2(2) 

Beslutsunderlag 
1. Centrala chefsgruppens bedömning av ansökan (bilaga 1) 
2. Ansökan "Barnens bästa i Tingsryd" (bilaga 2) 
3. Kommunstyrelsen 2017-08-14 § 128 "Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investerings
fond" (bilaga 3) 
4. Arbete- och lärandeutskottet 2017-09-19 § 156 Ansökan om medel ur social investeringsfond 
för barn och unga 
5. Bildningsnämnden 2017-09-20 § 65 Förebyggande arbete riktat mot barn och unga i Tings
ryds kommun 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Arbete- och lärandeutskottet 
B ildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 



BILAGA 1 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bedömning av reviderad ansökan social investeringsfond Tingsryds 
kommun 

Ansökan: Barnens bästa i Tingsryd 
Sökande nämnder: Bildningsnämnd (BN 170920 §65) 

KS/utskott arbete och lärande (170919 § 156) 

Bedömning gjord av: 
(utsedda av CCG) 

Daniel Gustafsson, ekonomichef 
Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef 
Maitin Hansson, vård- och omsorgschef 

Resultat av bedömningen 
Ansökan bedöms följa riktlinjerna och föreslås därmed att godkännas. 

Grunder för bedömningen 
Bedömning av kriterier i Riktlinje för Tings1yds kommuns sociala investeringsfond för barn och 
unga: 

Långsiktighet 

Verksamhets- och budgetöverskridande 

Inte finansiera befintlig ordinarie verksamhet 

Målgrupp barn och unga 

Tvärsektionellt/minst två nämnder 

Stödjas av vetenskap/beprövad erfarenhet 

Nyskapande i form eller innehåll 

Plan för hur satsningen kontinuerligt följs upp 

Plan för hur resultatet ska utvärderas 

Årliga avskrivningar/utgiftsminskningar nämnder 

Kostnader för aktuell insats 

När återbetalning ska ske 

Tingsryd 2018-01-10 

Daniel Gustafsson, ekonomichef 
Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef 
Martin Hansson, vård- och omsorgschef 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 
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Kommunstyrelsen - utskottet för arbete och lärande 
B ildningsnämnden 

BILAGA 2 
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Ansökan om medel ur social investeringsfond för barn och unga 

Barnens bästa i Tingsryd 

Förebyggande arbete riktat till barn och unga i Tingsryds kommun 



Det politiska uppdraget 

BILAGA 2 
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Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-30, Dnr 2016/125 
SN 107 om ett uppdrag till förvaltningarna gällande "Förebyggande arbete riktat mot 
barn och unga i Tingsryds kommun" 

Anledningen till det ovan beslutade uppdraget var en utbildning hösten 2015 med titeln 
"Förebyggande arbete med barn och unga" i Grästorp. Med på utbildningen var social
nämndsordförande Magnus Carlberg och barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Marie Sohlberg tillsammans med avdelningschef för individ- och familjeomsorg Ragn
hild Olsson och chef för elevhälsa Katrin Karlsson. 

I Grästorp hade ett tvärprofessionellt team skapats, "Team Agera". Teamet bestod till en 
bö1jan av två personer med erfarenhet inom skola respektive socialtjänst och fokus låg 
på samordningen av insatserna kring eleverna och målet var att antalet personer involve
rade i barnet skulle öka och att färre barn hamnade mellan stolarna. 
"Team Agera" omvärderade sin verksamhet efter drygt sex månader till att bli mer ope
rativa. Detta genom att arbeta förebyggande på kommunens skolor främst riktat mot 
barn och familjer i socialt utsatta grupper för att tidigt och i ökad utsträckning hitta 
dessa barn och familjer som har behov av hjälp och stöd. Teamet består idag av fler 
personer med en ökad kompetens inom områden såsom föräldrautbildningsmodeller och 
kognitiv beteendeterapi. 
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Bakgrund och fakta 

Statistik invånare och struktur - hela befolkningen 
Tingsryds är en av åtta kommuner som tillhör Kronobergs län. I länet bor ca 192 000 
invånare. Växjö är den största kommunen i länet med ca 90 000 invånare och Lessebo 
är den minsta med ca 8000 invånare. Hälso- och sjukvården organiseras inom Region 
Kronoberg, likaså regional utveckling. 

Tingsryds kommun har 12 382 invånare (2017) och är en landsbygdskommun med rela
tivt låga huspriser, ett näringsliv med många tillverkningsindustrier och vårdgivare samt 
ett historiskt sett högt mottagande av nyanlända, både ensamkommande barn, vuxna och 
familjer. 

Statistik på åldersstrukturen i Tingsryd visar att det finns färre antal invånare i åldrarna 
0-64 år än genomsnittet i riket, men fler äldre. Den demografiska försö1jningskvoten för 
de som arbetar är högre än genomsnittet i riket. Kvinnorna i Tingsryd har en av de 
högsta medellivslängdema i riket och sedan 2000 har medellivslängden för kvinnor i 
Tingsryd ökat med 3,1 år. 

Arbetslösheten och andelen utrikesfödda är i nivå med genomsnittet i riket. Antalet 
asylsökande som vistas i Tingsryds kommun var under 2016 högre än genomsnittet 

Statistik invånare Tingsryds kommun Tingsryd -16 Alla kommuner -16 

Invånare 0-20 år, andel (%) 21,7 23,6 

Invånare 20-64 år, andel(%) 52,0 54,2 

Invånare 65-79 år, andel(%) 18,8 17,3 

Invånare 80+, andel (%) 8,6 6,0 

Medellivslängd kvinnor, år 85,3 83,8 

Medellivslängd män, år 80,7 80,1 

Demografisk försörjningskvot, kommun 0,92 0,85 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel(%) 26,4 32,4 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel(%) av bef. 6,6 6,5 

Utrikes födda 18-64 år, andel(%) 18,8 17,5 

Kommunmottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån 
med uppehållstillstånd, antal/1000 inv. 24,0 16,3 

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssy-
stem, antal/1000 invånare 26,8 20,0 
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Befolkningsprognos 
En befolkningsprognos för 2017-2041 har gjorts och den visar på utmaningar för Tings
ryds kommun. 

År 2021 finns en prognos att Tingsryds kommun kommer att bestå av 12 316 invånare. 
Det totala invånarantalet är därmed enligt prognosen 66 personer mindre år 2021 än 
2017. Variationen mellan antalet invånare per åldersklass skiljer sig markant på de fyra 
åren. Under de kommande fyra åren så kommer antalet barn och ungdomar (0-18 år) att 
öka med 80 personer och pensionärer (65-79 år) kommer att öka med 127 personer. 
Däremot så kommer de personer som är i arbetsför ålder (19-64 år) under samma period 
att minska med 217 personer. Även äldre personer (80 + år) kommer att minska med 3 9 
personer. Antalet barn och äldre kommer därmed att öka medan antalet invånare i ar
betsför ålder kommer att minska. Detta kommer innebära att den demografiska försö1j
ningskvoten för de som arbetar kommer bli högre. 

Antal invånare i åldersklasser 0-19 år och 20-80 + år 

Invånare 0-19 år Invånare 20-80 + år 
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Villkoren för barn och unga skiljer sig till vissa delar från riket i genomsnitt. Fler barn 
har föräldrar med kort utbildning och fler barn än genomsnittet finns i ekonomiskt ut
satta hushåll och/eller hushåll som har stöd av ekonomiskt bistånd. 
Trots det så är det få eller inga barn som saknar bostad på grund av att de blivit vräkta. 
Det finns fler barn som är placerade på institution eller i famiijehem än genomsnittet i 
riket. En del av det kan bero på ett högt mottagande av ensamkommande barn, men trots 
att det är beaktat är siffran för placerade barn högt 
Villkor för barn och unga 2015 Tingsryd -15 Alla kommuner -15 

Invånare 0-19 år med föräldrar som har högst grundskole-
utbildning, andel(%) 10,6 7,5 
Invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller akti-
vitetsersättning, andel (%) 3,3 3,3 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 11,1 9,6 
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%} 12,5 7,2 
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal 
barn/100 000 inv. 0,0 4,8 
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, 
antal/1000 inv 0-20 år 18,1 9,0 
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds-
bedömda öppna insatser, andel (%} 1,4 1,4 



Upplevd hälsa och trygghet hos barn i Tingsryd 
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Vatt tredje år görs en enkätundersökning i skolorna om barns och ungdomars hälsa och 
levnadsvanor i Kronobergs län. Senaste mätningen var 2015. 

Barn i Tingsryd upplever att de har en god hälsa och en stor andel känner sig trygga i 
skolan. Många barn upplever att de har en eller flera vuxna som de kan lita på och 
vända sig till. 

Hur tycker du din hälsa är i största allmänhet? Åk5 
Bra/ mycket bra (%) 93 
Mindre bra/ dålig (%) 7 
Litar du på Vuxna? Åk5 
Finns många vuxna jag litar på(%) 62 
Finns någon/några vuxna jag litar på(%) 36 
Finns ingen vuxen jag litar på(%) 3 
Känner du di2 trv22 i skolan? Åk5 
Alltid eller ofta(%) 83 
Ibland(%) 14 
Sällan eller aldrig(%) 3 

Orosanmälningar gällande barn 0-17 år 2016 i Tingsryds kommun 
Totalt inkomna orosanmälningar är 283 stycken gällande 183 unika barn. 

Åk8 Gy2 
90 84 
10 16 
Åk8 Gy2 
51 41 
45 52 
4 6 
Åk8 Gy2 
75 90 
15 8 
8 3 

Siffrorna visar att flera anmälningar har inkommit på samma barn, antingen från olika 
anmälare eller vid flera tillfällen. Fördelningen av anmälningar är ca 50/50 mellan yngre 
barn (0-9år) och äldre barn (10-17 år). 

Av de totalt inkomna anmälningarna gick 143 stycken vidare till ärende, antingen inled
des utredning eller tillfördes redan pågående ärende, 112 stycken ledde inte till åtgärder 
och 28 stycken var vid tidpunkten för statistikuttaget pågående förhandsbedömningar. 

Det är i de 112 stycken som inte ledde till åtgärder som man kan tänka att den grupp 
barn och familjer finns som kunde behövt tidiga insatser. 
Av de anmälningar som ledde till utredning eller fo1tsatta insatser i pågående ärende så 
ses en tydlig trend med ökat behov av familjestöd i olika former, från föräldrautbildning 
till intensiva familjebehandlingsprogram. 



Pågående arbete för barnen bästa i Kronobergs län 

Barnens bästa i Kronobergs län 
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I Kronobergs län finns en stabil samverkan mellan samtliga kommuners Socialtjänst och 
skola och Region Kronoberg. Genom vått samarbete har vi bland annat skapat Barnahus 
och då även ingått samarbete med polis och åklagarmyndigheten. 

Regional samverkans- och 
stödstruktur för socialtjänst och 
hälso- och sjukvårdsfrågor 

• REGIQ N 
KROMOBER<i 

'R. '·, 

Tv1irgii,,pp Tv1irg!i.;p,p T,~cgrnpp 
bgcn \'lll:C2 llilre 

l . , t t 
Lednings-grupp för samordning av länets hä.Jso

och sju~~rd och socialtjänst 

Kommun-alt forum (politis.kt forum) 

Skokhcfsnän·erkct 

i Hinet M.i.narbe ru: 
med lednings
grupp~ 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst träffas 
en gång per månad och deltagare är socialchefer från samtliga åtta kommuner samt 
centrumchefer och hälso- och sjukvårdsdirektör från Region Kronoberg. Med regelbun
denhet är nu också tanken att skolchefsnätverket skall träffa ledningsgruppen i frågor 
som rör barn och skola. Ledningsgruppen förbereder frågor för kommunalt forum som 
sker fyra gånger per år där socialnämnders politiker samt politiker från Region Krono
berg för att diskutera gemensamma frågor. 

Till ledningsgruppen hör tre tvärgrupper som agerar på uppdrag från ledningsgruppen. 
De tre tvärgrupperna är indelade i Barn, Vuxna och Äldre. I varje grupp finns en repre
sentant från vaije kommun samt region Kronoberg. 

Genom presentation på kommunalt forum samt beslut i varje kommuns socialnämnd har 
ledningsgruppen och tvärgrupp barn ett uppdrag att göra ett förslag på en länsgemensam 
organisation för barn och unga. 

Målsättningen med en länsgemensam organisation är att ge rätt hjälp på rätt nivå och att 
förebygga socialt utanförskap och ohälsa samt att effektivisera kostnader i länet. 
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Tvärgrupp barn har jobbat fram ett förlag på en insatstrappa där de första två stegen är 
den breda basen va1je kommun, där man arbetar förebyggande och främjande med alla 
barns bästa i fokus samt genom insatser för att tidigt upptäcka barn i riskzon. 
Tredje steget är ett länsgemensamt team med speciella kompetenser att hjälpa barn som 
hamnat i psykisk ohälsa. Tredje steget är att så småningom se över möjligheterna till en 
länsgemensam institution för placeringar av barn och unga som inte har kunnat hjälpas 
med första och andra steget. 

1 

Insatstrappa 
4 Länsgemensamt HVB i olika 

former/ansvar 
BUP inläggning 

31 Stöd i hemmet 
Ambulerande team, tillgängligt 24/7/365 

_________ _. BUP konsultation till kommunala 

2 

{ 

socialtjänst 
Samarbete. skola 

regionen/första linjen 

Barnets väg in i organisationen/organisationerna 
Arbetet sker utifrån barnets behov Ansökan/anmälan 

Bist.lndsbedömning insatser 
Tidiga tecken i egen verksamhet, se, tolka och agera SIP 
Utbildning i ex tidiga tecken Skolans utredningsansvar 
Serviceinsatser 
Konsultation Barn och ungdomshälsan, föråldrasamtalsgrupp 
Familjecentral 

boende för ensamkommande 
flyktingbarn 

Samverkansrutin placerade barn 

Samarbete före, under och efter 
en placering 

Föräldrastöd generellt och riktat Specialpedagog, finansierad av Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Auskultation/bredvidgång - tvärsektoriellt, tvärprofessionellt stationerad på BUP och anställd av Växjö kommun 
Skyddsängel, i skolklasser uppmärksamma barns olika behov och olika livssituationer 
BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) 
Grund/plattform: En främjande skola med kunskap och ambition för att kunna möta alla elever. Socialtjänst med hög legitimitet. Samsyn mellan huvudmän 

och internt inom huvudmännen. Barnets bästa utgångspunkt i allt arbete. 

Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professioner. Hög samarbetskompetens utifrån barnet den unges behov, grundläggande förutsättning för 
arbetet med trappans olika insatsnivåer. 

Stödjande strukturer t.ex. regional stöd struktur, generellt och riktat föräldrastöd, familjecentraler, Barnahus, Familjefrid Kronoberg, Navet, tvärsektoriell 
kompetensutveckling m.m. 

Barnens bästa i Braås 
I Växjö genomfördes under åren 2013-2015 ett samverkansprojekt mellan arbete- och 
välfärd och skol- och barnomsorgsförvaltningen med namnet "Barnens bästa i Braås". 

Projektets syfte var att främja hälsa, lärande och utveckling för barn mellan 1 och 10 år 
genom att skapa fler mötesplatser för barn och föräldrar och kompetensutveckling till 
pedagoger. Målet var att kunna visa på goda exempel om hur man kan arbeta med tidiga 
insatser i ett förebyggande syfte. 

Projektet permanentades 2015 och arbetsmodellen kallas "Tidiga insatser" och finns i 
två mindre orter samt i två stadsdelar i Växjö kommun. 
Projektet ska nu studeras av Linneuniversitetet för att se vilka erfarenheter som kan an
vändas på annat håll. 



Getting it right for Every child - Scotland 
Det skotska parlamentet har beslutat om en vision med höga ambitioner: 
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To make Scotland the best place in the world to grow up in by improving outcomes, and 
reducing ;nequalities, for all babes, children, mothers, fathers and famWes across Scot
land to ensure that all children have the best start in life and are ready to succeed 

Skottland kallar sitt arbetssätt och sina insatser för "Getting it right för Every child". 
Tillsammans har politiker i parlamentet i Skottland beslutat att alla offentligt finansi
erade verksamheter som hanterar och möter barn måste samverka och till och med 
ibland ha gemensam budget. Det innebär att verksamheter måste samverka och att det 
enbart får finnas en plan för genomförande, barnets plan. 

Alla verksamheter (Hälso-och sjukvård, socialtjänst, skola, polis och ideburna organi
sationer) har gemensamt kommit överens om åtta mål som skall levas upp till för alla 
barn. Det är allas ansvar och för de som jobbar med barn i Skottland så krävs förutom 
utbildning att man har sitt hjät1a med sig i arbetet för alla barn bästa. 

Från det barnets föds till dess det fyller 18 år så finns en utsedd ansvarig tjänsteperson 
för barnet. Den ansvariga tjänstepersonen kan vara från barnavårdscentral, rektor eller 
mentor av något slag. Tjänstepersonens ansvar upphör inte om socialtjänst eller andra 
delar av offentlig verksamhet eller ideburen sektor blir inblandad. Hälso- och sjukvår
den har "health visitors" som arbetar enligt en fastställd besöksplan hos alla föräldrar 
och barn som innebär många besök under barnets uppväxttid. Orosanmälningar hanteras 
även hos polisen och vid akuta fall är polisen första insatsen för att hantera barnets 
bästa. Särskilda poliser arbetar med detta i ett team ihop med skola och socialtjänst. 

En klar effekt av skottlandsmodellen är att antalet placeringar av barn, både på institut
ion och familjehem stadigt har minskat med åren. Fler barn klarar skolan och skolan har 
en nyckelroll i samhället för att barn skall lyckas i livet. Man ser också att medborgaren 
vinner fö11roende då alla offentliga verksamheter arbetar gemensamt med samma plan 
och har ett fö11roende och en tillit, både för varandra och för barnens bästa 



Nuvarande organisation - elevhälsa och socialtjänst i Tingsryd 
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Elevhälsan har som uppdrag att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lä
rande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan 
bidrar till att skapa goda och trygga miljöer. I det individuellt inriktade arbetet har elev
hälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. 
Elevhälsan i Tingsryd består av specialpedagoger, skolsköterskor samt skolkuratorer. 
Skolpsykolog och skolläkare finns inte anställda utan finns att tillgå via avtal. 

Soda/tjänstens Individ-och familjeomsorg (IFO) - barn och familj har som uppdrag att 
tillhandahålla insatser för att ge skydd och stöd till kommunens invånare samt att upp
täcka och förebygga sociala problem. Uppdraget innebär att ta emot och bedöma/ utreda 
anmälningar gällande barn som far illa och utreda ansökningar om vård och stöd. Efter 
utredning och bedömning, genomföra och följa upp olika insatser som rådgivning, öp
penvårdsinsatser, placeringar i familjehem/ HVB och stödboende. 
IFO - barn och familj består av socialsekreterare, ungdomsbehandlare, ungdomspeda
goger och familjeterapeut. 

Antal anställda elevhälsa och socialtjänst (IFO barn och familj) 
Chef för elevhälsan (ingår även uppdrag kring mottagande och samordning särskola) 
1 tjänst 

Chef för IFO barn och familj 
1 tjänst 

Specialpedagoger som har specialpedagogexamen där en av specialpedagogerna har 
vidareutbildning tal- och språk: 
1.3 tjänst för förskola, 3.9 tjänst för grundskola och 0.25 tjänst för gymnasiet. 

Skolsköterskor som är utbildade distriktssköterskor eller motsvarande. 
2.2 tjänst för grundskolan och 0.5 tjänst för gymnasiet. 

Skolkurator som har socionomexamen eller motsvarande: 
2.25 tjänst för grundskolan och 0.5 tjänst för gymnasiet. 

Socialsekreterare med inriktning utredning, uppföljning av insatser och ensamkom
mande som har socionomexamen eller motsvarande 
10 tjänster 

Ungdomsbehandlare som är utbildade inom behandlingspedagogik 
2 tjänster 

Ungdomspedagoger som stödjer ensamkommande ungdomar i stödboende 
3 tjänster 

Hemterapeut med utbildning hemteknisk linje och hemvårdarinna och som har inrikt
ning stöd i vardagen till barnfamiljer. 
1 tjänst 

Totalt antal tjänster elevhälsa och IFO - barn och familj : 28,9 tjänster 



., 

Samverkansformer internt och externt skola och socialtjänst i Tingsryd 
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Det finns ett samverkansavtal mellan utskottet för arbete och lärande, bildningsförvalt
ningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Samverkansavtalet anger vilka olika sam
verkansformer och forum som förvaltningarna och avdelningarna möts i, vem som är 
sammankallande, vilka som är representerade och syftet med mötet. 

Exempel på konkret samverkan är bland annat att ungdomsbehandlare deltar på föräld
ramöten, gör presentation och föreläsningar i klasser och medverkar vid temaveckor. 
Ungdomsbehandlare har också genomfö1t riktade gruppinsatser till klasser där mobbing 
varit aktuellt samt sökt projektpengar för att tillsammans med Kulturverkstan, fritidsle
dare, föreningar m fl. genomföra sommarlovsprogram med aktiviteter för alla barn. 

Avdelningen för arbete och lärande och bildningsförvaltningen köper gemensamt en 
tjänst av ett företag som heter Kulturverkstan/ Cafe KV för att kunna ha ökat öppethål
lande på fritidsgården i Tingsryd. 



Ansökan om medel ur social investeringsfond för barn och unga 
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Härmed ansöker Kommunstyrelsen - utskottet för arbete och lärande tillsammans med 
Bildningsnämnden om medel ur sociala investeringsfonden för att skapa ett multikom
petent team 

Syfte och målgrupp 
Målet med teamet är att minska socialt utanförskap. Detta genom att tidigt upptäcka 
barn i riskzon, erbjuda hjälp till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en för
bättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna. 

Teamet skall rikta sitt arbete mot de yngre barnen och deras föräldrar, från förskola 
samt under lågstadieåren. Teamet ska även jobba med de äldre barnen men riktat på 
individuella insatser för att öka skolnärvaron. 

Uppdraget för teamet är att arbeta förebyggande, främjande och konsultativt mot fram
förallt de yngre barnen i förskola och på lågstadiet. Samverkan ska ske med andra aktö
rer såsom regionens mödravårdscentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning 
samt polis. Teamet ska arbeta förebyggande med föräldrar genom till exempel föräld
ramöten och dialoger men också erbjuda föräldrautbildning som är anpassad till barnets 
ålder. 

Teamet ska också kunna ge individuellt stöd till barn och familjer som önskar och 
kunna handleda och vara konsultativa för personal i skolan, förskola och socialtjänst. 

Behovsinventering 2016 i Tingsryd 
En uppskattning är att det inom förskolan rör sig om ett ca 10 familjer där man idag ser 
att insatser hade kunnat behövas på ett eller annat sätt. I lågstadiet rör det sig om 15 
familjer men det kan vara samma familj som har barn i både förskola och lågstadiet. 
Vad gäller barn med problematisk frånvaro i de lite äldre åren (årskurs 4-9) blir en upp
skattning att det finns uppåt 30 elever totalt där det finns en oro över en relativt stor 
frånvaro. Det finns en handfull elever som inte bedöms uppfylla skolplikten. 

Vilka verksamheter som berörs 
Teamet ska ses som ett komplement till elevhälsa och socialtjänst och vara en brobyg
gare mellan de båda verksamheterna (Steg 2 i insatstrappan). Teamet organiseras under 
bildningsförvaltningen med elevhälsans chef som ansvarig. Den gemensamma 
chefsgruppen utgör styrgrupp för verksamheten. Styrgruppen skall adjungera en eko
nom vi de tillfällen som uppföljning av nyckeltal och kostnader skall ske. 

Satsningens innehåll och resursbehov 
Teamet föreslås bestå av tre årsarbetare inkl. samordnare. I teamet behöver finnas olika 
typer av kompetenser som ska komplettera den nuvarande elevhälsan. De som arbetar i 
teamet behöver ha fördjupade kunskaper om barn och ungdomars behov och utveckling 
samt kunna handleda och stödja både barn, föräldrar och övriga medarbetare inom de 
båda förvaltningarna 
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Ansökan gäller för 2017 med 300 000 samt för 2018-2021 med två miljoner per år. 
Totalt belopp: 8,3 miljoner 

Beräkning av årliga kostnader 
Personalkostnad 
Lokal 
Kompetensutveckling 
Verksamhetskostnader 

1,8 miljoner 
100 000 
50 000 
50 000 

Total årskostnad 2 miljoner 

Återbetalning till social investeringsfond 
Teamets arbete kommer att vara långsiktigt och kostnader kommer att minska eller ute
bli framförallt längre fram i tiden. Om man undviker socialt utanförskap i tidigt skede så 
kommer resultaten att visa sig genom att ungdomar går ut gymnasiet med betyg och får 
arbete. Det kommer också att visa sig genom färre beslut om bistånd i form av place
ringar eller mindre behov av individuella specialresurser på grund av för sent insatta 
insatser. Dock måste man konstatera att tidsperioden mellan satsning och resultat är 
lång. 

Från 2013 och fram till 2016 har kostnader för specialresurser inom skola, köpt öppen
vård, köpta placeringar och andra köpta individuella lösningar inom skola och individ
och familjeomsorg ökat med 4,5 miljoner. Den främsta ökningen av kostnader finns 
inom individ- och familjeomsorgen. Även 2017 visar på samma prognos; att kostnader 
för placeringar inom individ- och familjeomsorgen ökar. 

Kostnader (mil_joner kr) IFO Skola Totalt 
2013 4 10 14 
2014 4,2 10,7 14,9 
2015 7 10,9 17,9 
2016 7,6 10,9 18,5 

Under fyra år (2013-2016) har det alltså skett en ökning av kostnader med i genomsnitt 
ca 1,5 miljon kronor per år. Om man antar att det är en trend som fortsätter om inga 
former av insatser görs så kan vi med hjälp av teamets två första år förhoppningsvis 
undvika en ökning av placeringskostnader och därefter en minskning under fem föl
jande år. Placeringar som görs nu/är pågående, av ungdomar i högstadie/gymnasieåldern 
kommer de att vara 3-4 år framåt och kostnadsminskning märks inte förrän om tidigast 
4 år. 

Efter 2021 bör man kunna se en nedåtgående trend vad gäller kostnader för placeringar 
och specialskolor. Dock bör kostnader för specialresurser i de egna skolorna bestå eller 
till och med öka något om fler barn ska få rätt hjälp, i rätt tid i skolan. 



Plan för årliga avskrivningar/utgiftsminskningar per nämnd(tusen kr) 
nämnd 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Bildnings- uppstait 250 250 500 500 
nämnd 
A o L/IFO/ uppstait utebliven 250 500 750 1000 1500 
Barn och kostnads 
familj-köpt ökning 
vård 
Avskrivning 0 0 250 750 1000 1500 2000 
summa to-
talt 

Uppföljning och utvärdering 
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Satsningen på barnens bästa i Tingsryd skall kontinuerligt följas upp för att se effekter. 
Uppföljning skall ske med hjälp av föreslagna nyckeltal och kostnadsanalyser vid delår 
och årsbokslut med styrgruppen och adjungerad ekonom som huvudansvarig. Uppfölj
ningen dokumenteras i ett eget dokument i Stratsys och redovisas för bildningsnämnd, 
arbete- och lärande utskott samt kommunstyrelse. 

Utvärdering skall ske under 2021. Detta genom en sammanställning och analys av de 
uppföljningar som gjmts 2018, 2019 och 2020 samt med stöd av den följdforskning som 
genomförs av Linneuniversitetet på barnens bästa i Kronoberg och skottlandsmodellen. 
Styrgruppen och adjungerad ekonom är ansvarig för utvärderingen. Utvärderingen skall 
svara på frågan om satsningen fått väntad effekt i förhållande till uppsatt syfte och om 
verksamheten skall fortsätta med hjälp av finansiering av nämndernas egna medel. Ut
värderingen skall likt uppföljningarna redovisas för Bildningsnämnd, arbete- och läran
deutskott samt kommunstyrelse. 

Förväntade effekter ur de fem perspektiven 

Medborgare 
Barn och deras föräldrar/ andra vuxna/syskon skulle känna att stöd finns för att klara sin 
egen hemsituation. Stödet skulle upplevas som en hjälp och en förmån istället för ett hot 
mot integriteten. Fler barn skulle uppfylla skolplikten och därmed kunna bli en medbor
gare med socialt innanförskap och meningsfull vardag, arbete/sysselsättning och en god 
psykisk hälsa. 

Samhälle 
Tingsryds kommun skulle upplevas som en tryggare kommun där både vuxna och barn 
mår bra och utvecklas positivt. Många barn klarar skolan och kan därmed bidra med sin 
kompetens på arbetsmarknaden, bli konsumenter och bidra till att affärer och företag 
utvecklas. De barn som satsats på och som sedan själva blir föräldrar kan i sin tur ge 
sina barn en trygg framtid med god hälsa och en god utveckling. 

Process 
Om ett team arbetar förebyggande och tidigt så kommer sena och akuta insatser att 
minska. Därmed kommer rätt kompetenser inom rätt förvaltning/ avdelning att jobba 
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med rätt saker. Intensiva insatser till barn som behöver det kommer att kunna ges då 
resurser finns tillgängliga för detta. Frustration kring att "ingenting händer hos den 
andra" kommer att minska. 

Personal 
Att som personal få jobba med insatser som gör att barn känner sig trygga och klarar 
skolan torde vara ett positivt arbete som främjar god arbetsmiljö . Akuta insatser är osäk
rare och medför ofta dramatiska och både för barn, vuxna och för personalen negativa 
upplevelser. Arbetet får en positiv laddning och de personer som arbetar med intensiva 
insatser till barn kommer att ha tid och möjlighet att göra så 

Ekonomi 
Kostnaderna för placeringar och specialinsatser beräknas minska och därmed kan 
pengar återbetalas till den sociala investeringsfonden för ytterligare positiva projekt för 
barn och unga i Tingsryd. Även övriga kringkostnader torde minska vilket gör det möj
ligt att efter 2021 arbeta in kostnader för teamet i ordinarie budget. 

Forskning och erfarenheter 

I materialet finns beskrivet hur man arbetar i Växjö med tidiga insatser där socialtjänst 
och skola samverkat med skolan som arena. I det arbetet hittade man ett st01i antal barn 
med familjer som fanns i riskzonen och som fick hjälp och stöd för att hitta rätt och för 
att barnen skulle klara skolan 

I materialet finns också beskrivet hur man arbetar i Skottland med god effekt för att ge 
barnen den allra bästa möjligheten till att bli en god medborgare som är redo att lyckas i 
livet. 

Flera forskare har visat på vikten av att satsa på förebyggande, främjande och tidiga 
insatser. Insatserna ska ske i alla åldrar hos barnen men har visat sig vara mest lön
samma, ges störst effekt och ge minst mänskligt lidande ur medborgarperspektiv om 
insatser främst ges i tidiga åldrar eller kanske tom innan barnet är fött om man vet att 
det kommer att födas in i en riskzon. 

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som i 35 år utifrån ett socialt investeringsperspek
tiv har arbetat med utanförskapets ekonomi. Han beskriver på en föreläsning på social
chefsdagarna 2015 att sociala investeringar är investeringar som man behöver långa 
perspektiv för att se nyttan av, kanske 10-15 år. Om man har problem med en läckande 
kran kan man endera tänka kortsiktigt och torka toni under kranen varje dag, eller tänka 
långsiktigt och laga läckan. Sociala investeringar skall inte vara målet utan staiiblocket, 
menar Ingvar Nilsson. Som exempel kan man ta en pojke med ADHD som går i låg
eller mellanstadiet. Om kommunen satsar på att hjälpa honom i denna ålder kanske det 
kostar 500 000 kr. Men vad kostar det i längden att inte göra en insats? Och vad kostar 
det i mänskligt lidande? I ett längre perspektiv skjuts de framtida kostnaderna för ute
blivna insatser över på andra huvudmän än den/de som skulle ha tagit den initiala (och 
kanske enda) kostnaden, vilket gör att det inte går att "räkna hem" en investering inom 
samma budget, utan man måste ha ett vidare fokus. 
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I materialet finns länkar både till Ingvar Nilssons föreläsning men också till andra skrif
ter kring tidiga, förebyggande och främjande insatser samt om vikten av en nära sam
verkan mellan skola, hälso-och sjukvård, socialtjänst och polis 

Uppföljning och utvärdering 

Nyckeltal med barn och unga i fokus 
Nyckeltalen finns i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och kan delas upp i fem 
områden som tillsammans kan bidra till en förståelse för barn och ungas uppväxtvillkor 
och utmaningar. Markerade nycketal har valts ut för uppföljning kopplade till teamets 
verksamhet. 

1. Hur ser familjernas ekonomiska och sociala situation ut? 
• Barn som har förälder med högst grundskoleutbildning 
• Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
• Barn som har minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning 
• Barn som lever i en familj med minst en långtidsarbetslös förälder 
• Nyinvandrade elever i årskurs 9 
• Antal verkställda vräkningar som berör barn? 
• Barn 1-5 år inskrivna i förskola 

2. Hur ser skolsituationen ut? 
• Elever i årskurs 5 respektive 8 som känner sig trygga i skolan-uppföljning 

teamet 
• Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram-uppföljning teamet 
• Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen-uppföljning tea

met 
• Gymnasielever med examen inom 3 år hos kommunala skolor, avvikelse från 

modellberäknat värde-uppföljning teamet 

3. Hur ser barn och ungas fritidssituation ut? 
• Deltagaitillfällen i idrottsföreningar, 7-20 år 
• Elever som deltar i musik- eller kulturskola, 7-15 år 
• Barnbokslån i kommunala bibliotek 

4. Hur ser behovet av insatser från socialtjänsten ut? 
• Individuellt biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga 0-20 år uppfölj-

ning teamet -
• Barn och unga placerade på institution eller familjehem-uppföljning teamet 
• Barn och unga 0-22 år med insatser enligt LSS-uppföljning teamet 

5. Hur ser det sociala utanförskapet ut bland barn och unga? 
• Ungdomar 15-17 år lagförda för brott-uppföljning teamet 
• Unga 17-24 år som varken studerar eller arbetar-uppföljning teamet 



Övriga nyckeltal 
Kostnader för placeringar socialtjänst- följs upp årligen i bokslut 
Kostnader för öppenvård socialtjänst- följs upp årligen i bokslut 
Kostnader för specialresurser skola- följs upp årligen i bokslut 
Kostnader för placeringar på specialskolor-följs upp årligen i bokslut 
Antal orosanmälningar 0-17 år- verksamhetsstatistik delår och bokslut 
Antal närvarotimmar på högstadiet-följs upp årligen i bokslut 
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Länkar till fördjupat material 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/sa-gor

andra/elevhalsan-viktig-for-goda-resultat-1 .120986 
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https://www.utanforskapetspris.se/om-utanfoskapets-pris/ 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/ Artikelkatalog/ Attachments/19728/2015-2-34.pdf 

https ://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskap-styming/sociala-investeringar/verktyg

och-goda-exempel-pa-sociala-investeringar/studien-20-bamavardsarenden-risktecken

insatser-och-kostnader/ 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kunskap-styming/sociala-investeringar/verktyg

och-goda-exempel-pa-sociala-investeringar/ 

http://webbutik.skl.se/bi lder/artiklar/pdf/7164-691-0 .pdf?issuusl=i gnore 

http://socialchefsdagama.se/content/uploads/2015/10/IngvarNilsson ppt.pdf 

https ://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/20 l 5/02/Tjugo
bamav%c3 %a5rds%c3 %a4renden-Kostnadsber%c3 %a4kningar-av-studien.pdf 



Riktlinje för Tingsryds kommuns sociala investeringsfond 
för barn och unga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Uppföljning 
Det ska finnas en plan för hur satsningen kontinuerligt följs upp och hur 
resultatet ska utvärderas. 

Ekonomi 

BILAGA 3 

Den sociala investeringsfonden ska användas för insatser som på sikt ger 
minskade kommunala kostnader. Genom att göra årliga avskrivningar/ 
utgiftsminskningar från de nämnder där kostnadsminskning uppstår under den 
definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny 
investering. 

I varje ansökan ska dels anges vilka kostnader som beräknas för den aktuella 
insatsen och dels när återbetalning ska ske. 
I samband med att uppföljning av genomförda insatser rapporteras till 
kommunstyrelsen kan beslutad tidplan för återbetalning justeras. 

Ansökan 
Ansökan görs gemensamt av berörda nämnder/utskott som ansvarar för 
projektet och projektets kostnader. 

Ansökan ska innefatta en beskrivning av insatsen avseende följande punkter: 

• Satsningens syfte och målgrupp 
• Satsningens innehåll och krav på resurser, personal etc. 
• Satsningens förväntade effekter, där kopplingen mellan insats och effekt ska 
stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet 
• Tidsplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad, avkastning över tid 
och återbetalning 
• Vilka verksamheter som berörs (avseende såväl satsningen som de förväntade 
effekterna) och på vilket sätt 
• Översikt av liknande satsningar lokal, nationellt eller internationellt 
• Modell för uppföljning och utvärdering 

Ansökan skall vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 30 september 

Ansökningarna hanteras en gång per år i centrala chefsgruppen efter att 
inlämningsdatum passerat. 

Beredning av beslut 
Ansökningarna bereds av centrala chefsgruppen inför beslut i kommunstyrelsen. 
Vid beredning av ansökningarna ska en referensgrupp bestående av relevanta 
resurspersoner medverka för en allsidig bedömning av ansökningarna. 
Kommunstyrelsen beslutar i ärendet på delegation av kommunfullmäktige. 
Återredovisning till kommunfullmäktige sker via de rutiner som gäller för 
kommunens budget- och bokslutsarbetet. 



Ärende 12 

Arrende avseende torgkiosken 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 

Justerare 

~ -

§ 39 

Arrende avseende torgkiosken 
Dnr 2018/45 261 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen avslår liggande förslag samt beslutar att föreslå 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB att köpa byggnaden. 

Reservation 

Mikael Jeansson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Korpalycke Bygg AB önskar sälja kioskbyggnaden på kommunens fastighet 
Tingsryd 14:2 till en ny verksamhetsinnehavare. Därigenom kommer 
blivande verksamhetsinnehavare att bli arrendator till kommunen. Dock ska 
kommunen godkänna denna försäljning av byggnaden, i enlighet med 
villkor 7 i gällande airnndeavtal, genom att teckna ett nytt aiTende med den 
blivande verksamhetsinnehavaren. I bifogat avtal om slutligt 
anläggningsarrende har kommunens önskemål om förfoganderätt över 
byggnaden, med beaktande av planerna på en omdaning av torget, 
tillgodosetts. 

Beskrivning av ärendet 

Torgkiosken har tidigare varit föremål för diskussioner om övertagande och 
våren 2017 beslöt dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden att ge dess 
ordförande delegation om att godkänna ett slutligt arrendeavtal, (se 
sammanträdesprotokollet från den 19 april 2017 § 63). Någon motpart 
undertecknade dock aldrig detta slutliga arrendeavtal (med slutligt avses att 
det löper fram till ett visst datum och sedan inte alls kan förlängas) och vid 
årsskiftet upphörde Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 29 december 2017 dök emellertid en ny intressent upp som är 
intresserad av att ta över både verksamheten och byggnaden om 
förutsättningarna finns. Undertecknad förklarade att en ny förhandling med 
kommunen sannolikt är nödvändig då samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande inte längre finns kvar i organisationen. 

Nuvarande arrendatorn, Korpalycke Bygg AB, önskar sälja byggnaden till 
denna intressent. Nuvarande innehavaren (av verksamheten) vädjar om att 
föreliggande förslag till slutligt avtal om anläggningsarrende ska antas. Med 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29 

Justerare 

§ 39 f011s. 

utgångspunkt från förslaget till slutligt anendekontrakt, som 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände, och med beaktande av viljan hos 
nuvarande anendator och verksamhetsinnehavaren samt inriktningen att 
omdana torget, hemställer undertecknad att förslag till beslut bifalles. 

Under nuvarande juridiska förhållanden, med en anendator som hyr ut 
byggnaden till en verksamhetsutövare, kommer kommunen att fullt ut 
disponera torgkioskbyggnaden omkring årsskiftet 2022 I 2023. Skälet till 
detta är att uppsägning av arrende först ska ske och sedan, efter att 
uppsägningstiden löpt ut, verkställa uppsägning av hyreskontraktet (t,rukar 
n01malt vara 9 månaders uppsägningstid), efter att byggnaden tillfallit 
fastighetsägaren (3 månader efter anendets upphörande). 

Korpalycke Bygg AB har tidigare förhandlat med kommunen/ TUF AB om 
ett köp av torgkioskbyggnaden och varit överens om en köpeskilling på 
300 000 kronor. 
Nuvarande verksamhetsinnehavaren, som vill sälja sin verksamhet, är 
beroende av att även byggnaden säljs till den nye intressenten för att deras 
affär ska kunna slutföras och vädjar därför om följande: 

• Ett nytt anendeavtal med slutdatumet 1 januari 2025, och 
• inlösen av byggnaden vid arrendets upphörande till summan 300 000 

kronor. 

Mark- och exploateringsingenjörens bedömning: 

Föreliggande förslag till arrendekontrakt är rimligt eftersom att arrendetiden 
kortas ned två år i jämförelse med det förslag till slutarrende som 
Samhällsbyggnadsnämnden antog och då 300 000 kronor är en realt mindre 
ersättning 1 januari 2025 jämfört med nu. Dessutom uppnås en situation där 
verksamhetsinnehavaren blir anendator till kommunen ( ett mer direkt 
rättsförhållande jämfört med dagens situation). Vidare undviker kommunen 
risken för att byggnaden blir tom utan någon verksamhet alls i avvaktan på 
torgets omdaning. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen ger ordföranden Mikael Jeansson (S) delegation på att 
underteckna bifogat förslag till avtal om slutligt anläggningsanende. 

Besluts underlag 

1. Bifogat förslag till arrendeavtal. 
2. Skrivelse av mark- och exploateringsingenjören, 2018-01-18 
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-08 § 26, 

Förfrågan om köp av byggnad på kommunal fastighet 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01 -29 

Justerare 

l 

§ 39 forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) 
avslag på liggande förslag samt att kommunstyrelsen föreslår Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB att köpa byggnaden. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna 
Johanssons (C) förslag. 

I Otdragsbestyrkande 
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2018-01-18 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Slutligt arrendeavtal avseende torgkiosken 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge ordföranden Mikael Jeansson delegation på att 
undeiieclma bifogat förslag till avtal om slutligt anläggningsmTende. 

Sammanfattning 

Korpalycke Bygg AB önskar sälja kioskbyggnaden på kommunens fastighet Tingsryd 
14:2 till en ny verksamhetsinnehavare. Därigenom kommer blivande verksamhets
innehavme att bli anendator till kommunen. Dock ska kommunen godkänna denna för
säljning av byggnaden, i enlighet med villkor 7 i gällande arrendeavtal, genom att 
teckna ett nytt mTende med den blivande verksamhetsinnehavaren. I bifogat avtal om 
slutligt anläggningsa1Tende har kommunens önskemål om förfoganderätt över 
byggnaden, med beaktande av planerna på en omdaning av torget, tillgodosetts. 

Beskrivning av ärendet 

Torgldosken har tidigare varit föremål för diskussioner om öve1iagande och våren 2017 
beslöt dåvm·ande Samhällsbyggnadsnämnden att ge dess ordförande delegation om att 
godkänna ett slutligt arrendeavtal, (se sammanträdesprotokollet från den 19 april 2017 § 
63). Någon motpmt undertecknade dock aldrig detta slutliga arrendeavtal (med slutligt 
avses att det löper fram till ett visst datum och sedan inte alls kan förlängas) och vid 
årssldftet upphörde Samhällsbyggnadsnämnden. 

Den 29 december 2017 dök emelleitid en ny intressent upp som är intresserad av att ta 
över både verksamheten och byggnaden om förutsättningarna finns. Unde1tecknad för
klm·ade att en ny förhandling med kommunen sannolikt är nödvändig då Samhälls
byggnadsnämndens ordförande inte längre fanns kvar i organisationen. 

Nuvarande mTendatorn, Korpalycke Bygg AB, önskm· sälja byggnaden till denna 
intressent. Nuvarande innehavaren (av verksamheten) vädjar om att föreliggande förslag 
till slutligt avtal om anläggningsm-rende ska antas. Med utgångspunkt från förslaget till 
slutligt anendekontrakt, som Samhällsbyggnadsnämnden godkände, och med beaktande 
av viljan hos nuvarande anendator och verksamhetsinnehavaren samt imiktningen att 
omdana torget, hemställer underteclmad att förslag till beslut bifalles. 

Under nuvarande juridiska förhållanden, med en arrendator som hyr ut byggnaden till 
en verksamhetsutövare, kommer kommunen att fullt ut disponera torgkioskbyggnaden 

1(2) 
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omkring årsskiftet 2022 / 2023. Skälet till detta är att uppsägning av anende först ska 
ske och sedan, efter att uppsägningstiden löpt ut, verkställa uppsägning av hyres
kontraktet (brukar normalt vara 9 månaders uppsägningstid), efter att byggnaden till
fallit fastighetsägaren (3 månader efter arrendets upphörande). 

2(2) 

Korpalycke Bygg AB har tidigare förhandlat med kommunen/ TUF AB om ett köp av 
torgldoskbyggnaden och varit överens om en köpeskilling på 300 000 kronor. 
Nuvarande verksamhetsinnehavaren, som vill sälja sin verksamhet, är beroende av att 
även byggnaden säljs till den nye intressenten för att deras affär ska kunna slutföras och 
vädjar därför om följande: 

Ett nytt arrendeavtal med slutdatumet 1 januari 2025, och • 
• inlösen av byggnaden vid arrendets upphörande till summan 300 000 kronor . 

Mark- och exploateringsingenjörens bedömning: 

Föreliggande förslag till anendekontrakt är rimligt eftersom att arrendetiden kortas ned 
två år i jämförelse med det förslag till slutanende som Samhällsbyggnadsnämnden 
antog och då 300 000 kronor är en realt mindre ersättning 1 januari 2025 jämfö1i med 
nu. Dessutom uppnås en situation där verksamhetsinnehavaren blir arrendator till 
kommunen ( ett mer direkt rättsförhållande jämfö1i med dagens situation). Vidare 
undviker kommunen risken för att byggnaden blir tom utan någon verksamhet alls i 
avvaktan på torgets omdaning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av mark- och exploateringsingenj ören under januari månad 2018 
och tidigare. 

Beslutsunderlag 

Bifogat förslag till arrendeavtal. 

Expediering 

Förvaltningschefför kommunledningsförvaltningen 
Mark- och exploateringsingenjören 

Tingsryd den 18 januari 2018 
Å tjänstens vägnar 

~~ Filip St01 
Mark- och exploateringsingenjör 
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besöksadress 
Torggatan 12 
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telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



AVTAL OM SLUTLIGT ANLÄGGNINGSARRENDE 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan kallad 
kommunen och [arrendatorn, adress, etc.] nedan kallad anendatorn, har följande avtal om 
anläggningsanende träffats, som ersätter alla andra tidigare anendeavtal avseende 
arrendestället. 

§1 Arrendestället 

Kommunen upplåter ett cirka 310 kvadratmeter sto11 markområde av fastigheten Tingsryd 
Tingsryd 14:2 med anenderätt. Anendestället har angivits med röd markering i kaiia som 
bifogas med detta avtal. Markområdet upplåtes i det sldck som det har på tillträdesdagen. 
Anendatorn ska alltid hålla arrendestället i vårdat sldck och får inte inhägna ruTendestället. 

§2 Ändamål 

Upplåtelsen sker för att på arrendestället bibehålla befintlig kiosk- och matserveringsbyggnad. 
På anendestället ska matservering, ldoskverksamhet och upplåtelse av allmänna toaletter 
bedrivas. Arrendatorn ska sköta toaletterna. På arrendestället får inte bedrivas verksamhet 
som strider mot angivna ändamål. 

§3 Arrendetid 

Anendetiden påböijas vid tillträdesdagen som är[] och upphör 2025-01-01. Ingen 
förlängning av detta arrendeavtal kan ske eftersom kommunen ska omdana Tingsryds torg i 
enlighet med kommunala planer. 

§4 Arrendeavgift 

Anendeavgiften är trettioentusen (31 000) kronor inldusive lagstadgad mervärdesskatt 
för varje år och erläggs efter debitering av kommunen. Avgiften följer taxa som fastslagits 
av Kommunfullmäktige och avgiften ska räknas upp vaije år med PPI där juli 2016 utgör 
basmånad. 

§5 Underhåll, VA och dylikt 

Anendatoms byggnad ska fmisätta att vara inkopplad till kommunens vatten- och 
avloppsanläggning på de villkor som vid vai· tid bestäms av kommunen. Anendatom svai·ar 
för underhåll av aiTendeställets ytbeläggning, snöröjning och renhållning i övrigt. Anendatom 
medger att kommunen, och annan som har kommunens tillstånd, f'ru· vidmakthålla befintlig 
ledningsin:frastruktur utan någon ersättning till filTendatorn. 

§6 Arrendatorns skyldighet 

Arrendatorn ska söka de tillstånd som krävs enligt lagstiftning för att få bedriva verksamheten 
enligt§ 2. Arrendatorn får inte sätta någon annan i sitt ställe utan kommunens skriftliga 
medgivande. 



§7 Överlåtelse 

Anenderätten får ej överlåtas till annan utan kommunens skriftliga medgivande. 

§8 Upphörande 

Vid anenderättens upphörande ska kommunen inlösa byggnaden förutsatt att denna inte 
väsentligen har försämrats genom brand eller annan åverkan. Lösensumman ska vara 
trehundratusen (300 000) kronor. 

§9 Inskrivningsförbud 

Anenderätten får inte inskrivas. 

§ 10 Skiljedom 

Tvister med anledning av detta anendeförhållande ska avgöras av skiljemän enligt lag om 
skiljemän. Länets anendenämnd ska vara skiljemän. 

§ 11 Jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kapitlet jordabalken eller annars i lag stadgas om anende. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka paiterna tagit var sitt. 

Tingsryd 2018-

F ör Tingsryds kommun 

Mikael J eansson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Tingsryd 2018-
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