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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 130 

Bildningsnämndens begäran om användande av 

överskottsmedel för lokalbehovet inom Ro2 Urshult 

Dnr 2017/822 442 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden under 2018 får använda 

0,5 mkr av nämndens ackumulerade överskott. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2017-12-13 att använda överskottsmedel från 

2016 för att iordningsställa grunden för installation av moduler på 

Urshultsskolan, att lämna ärendet vidare för beslut i kommunstyrelsen om 

användandet av överskottsmedel 2016 som finansiering av ovanstående 

markarbete samt att sända en skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) behandlade frågan 2018-01-08 och 

beslutade då i § 11 att ärendet återremitteras till bildningsnämnden för 

inväntade av färdigställt bokslut 2017 samt komplettering av uppgift om 

kostnad. Ksau gav också ett uppdrag till lokalförsörjningsutskottet att 

hantera själva lokalfrågan samt beslutade att frågan ska hanteras skyndsamt. 

Bildningsnämnden beslutade 2018-03-20 § 23 pkt 2 att lämna ärende om 

användning av överskottsmedel vidare till kommunstyrelsen. Ärendet avser 

nämndens finansiering av iordningställande av grunden för installation av 

två moduler mm vid Urshultsskolan (se pkt 1, 3 och 4 i samma protokoll). 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till nämndens begäran om användning 

av överskott i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för budget och 

redovisning. Enligt riktlinjerna får nämndernas ianspråktagande av positivt 

eget kapital endast avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och 

måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på 

kommunens totala resultatnivå). 

Bildningsnämndens ackumulerade överskott i 2017 års bokslut uppgår till 

3,5 mkr. De planerade åtgärderna utgör engångskostnader och beräknad 

kostnad (0,5 mkr) ryms med god marginal i nämndens ackumulerade 

överskott samt bedöms endast marginellt påverka kommunens totala resultat 

för 2018. Kommunstyrelsen föreslås därför att godkänna nämndens begäran 

om användning av överskottsmedel. 

I praktiken innebär detta att nämnden ges godkännande att överskrida sin 

budget med 0,5 mkr år 2018. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 130 forts. 

Övrigt 
Nämndens beslut saknar uppgift om beräknad kostnad. Uppgift om detta har 

därför inhämtats från förvaltningen i beredningen av ärendet. 

Lokalförsörjningsutskottet har, enlighet med ksau:s beslut 2018-01-08 § 11, 

inför bildningsnämndens beslut arbetat fram ett förslag till lösning utifrån 

fullmäktiges lokalförsörjningsstrategi med tillhörande riktlinjer. Nämndens 

beslut avviker från förslaget och det kan konstateras att nämndens beslut 

innebär ett avsteg från fullmäktiges lokalförsörjningsstrategi med 

tillhörande riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

1. BN 2018-03-20 § 23, Lokalbehovet inom Ro2 Urshult 

2. KSAU 2018-01-08 § 11, BN:s begäran om användning av 

överskottsmedel från 2016, Angående behov av modul till 

skola/förskola i Urshult, BN 2017-12-13 § 116 

3. KF2015-10-26 § 165,revKF2017-ll-27 § 169,Riktlinjerför 

budget och redovisning 

4. KF 2015-09-28 § 148, Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds 

kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S) och 

Anna Johansson (C) att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner att bildningsnämnden under 2018 får använda 0,5 mkr av 

nämndens ackumulerade överskott. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) förslag. 

I lJtdragsbestyrliande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2018-04-09 

Till kommunstyrelsen 

Bildningsnämndens begäran om användning av överskottsmedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden under 2018 får använda 0,5 mkr av nämn

dens ackumulerade överskott. 

Beskrivning av ärendet 
Bildningsnämnden beslutade 2017-12-13 att använda överskottsmedel från 2016 för att iord

ningsställa grunden för installation av moduler på Urshultsskolan, att lämna ärendet vidare för 

beslut i kommunstyrelsen om användandet av överskottsmedel 2016 som finansiering av 

ovanstående markarbete samt att sända en skrivelse i ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) behandlade frågan 2018-01-08 och beslutade då i § 11 

att ärendet återremitteras till bildningsnämnden för inväntade av färdigställt bokslut 2017 samt 

komplettering av uppgift om kostnad. Ksau gav också ett uppdrag till lokalförsörjningsutskottet 

att hantera själva lokalfrågan samt beslutade att frågan ska hanteras skyndsamt. 

Bildningsnämnden beslutade 2018-03-20 §23 pkt 2 att lämna ärende om användning av över

skottsmedel vidare till kommunstyrelsen. Ärendet avser nämndens finansiering av iordningstäl

lande av grunden för installation av två moduler mm vid Urshultsskolan (se pkt 1, 3 och 4 i 

samma protokoll). 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till nämndens begäran om användning av överskott i en

lighet med fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Enligt riktlinjerna får nämndernas 

ianspråktagande av positivt eget kapital endast avse engångskostnader för det enskilda budgetå

ret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på kommunens 

totala resultatnivå). 

Bildningsnämndens ackumulerade överskott i 2017 års bokslut uppgår till 3,5 mkr. De plane

rade åtgärderna utgör engångskostnader och beräknad kostnad (0,5 mkr) ryms med god margi

nal i nämndens ackumulerade överskott samt bedöms endast marginellt påverka kommunens 

totala resultat för 2018. Kommunstyrelsen föreslås därför att godkänna nämndens begäran om 

användning av överskottsmedel. 

I praktiken innebär detta att nämnden ges godkännande att överskrida sin budget med 0,5 mkr år 

2018. 

övrigt 
Nämndens beslut saknar uppgift om beräknad kostnad. Uppgift om detta har därför inhämtats 

från förvaltningen i beredningen av ärendet. 
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2(2) 

Lokalförsörjningsutskottet har, enlighet med ksau:s beslut 2018-01-08 § 11, inför bildnings

nämndens beslut arbetat fram ett förslag till lösning utifrån fullmäktiges lokalförsörjningsstra

tegi med tillhörande riktlinjer. Nämndens beslut avviker från förslaget och det kan konstateras 

att nämndens beslut innebär ett avsteg från fullmäktiges lokalförsörjningsstrategi med tillhö

rande riktlinjer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Lokalbehovet inom Ro2 Urshult, BN 2018-03-20 §23 
BN:s begäran om användning av överskottsmedel från 2016, Ksau 2018-01-08 §11 

Angående behov av modul till skola/förskola i Urshult, BN 2017-12-13 § 116 

Riktlinjer för budget och redovisning, KF 2015-10-26 §165, rev KF 2017-11-27 § 169 

Lokalförsörjningsstrategi för Tingsryds kommun, KF 2015-09-28 § 148 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Bildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
\:!:Jkommun 

Bildningsnämnden 

Justerare tuj 

Dnr: 2018/425 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-20 

§ 23 

Lokalbehovet inom Ro2 Urshult 
Dnr 2017/205 291 

Beslut 

291 

14(21) 

1. Bildningsnämnden använder del av bildningsnämndens överskottsmedel 

från 2016 för att iordningställa grunden för installation av två moduler 

med tillhörande inventarier på Urshultsskolan och för eventuellt 

avyttrande av samma moduler. 

2. Bildningsnämnden lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för 

beslut om användning av del av bildningsnämndens överskottsmedel 

från 2016 till fmansiering av ovanstående. 

3. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att i sin tur ge 

Tingsryds bostäder i uppdrag att upphandla hyra av två modulbyggnader 

för förskoleverksamhet och skolverksamhet i Urshult för installation till 

bötjan av augusti månad och med en hyrestid om 3 år, med 

möjlighet/option på att kunna köpa ut modulerna efter 3 år. 

4. Ddftskostnad för två moduler tas med i budgetprocessen för 2019. 

Driftskostnaden för 2018 tas i befintlig budget. 

Beskrivning av ärendet 

Antalet barn har under en längre tid ökat i Urshult. Det är idag många brun, 

framförallt 1- och 2-åringar, i förskoleverksamheten. Då dessa barn behöver 

vara i mindre barngrupper innebär det att de äldre barnen 3-, 4-, och 5-

åringar hamnar i grupper på mellan 25-30 barn. 

I skolan finns ett stort behov av lokaler till framför allt musikundervisning. 

Idag läggs mycket tid på att plocka fram och tillbaka instrument vid 

lektioner. Det fmns även behov av undervisningslokal för svenska som 

andraspråk och modersmål, då antalet nyanlända ökar vid skolan. 

Vid Urshultsskolan fmns idag en husgrund som är överasfalterad. I denna 

grund finns el, vvs, fiber med mera framdraget. På denna grnnd fmns 

möjlighet att placera moduler för användning till förskola/skola. 

Utdrags bestyrkande 

20l'3 - 0:s-2._g cc 
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~Tingsryds 
\:!;}kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(21) 

2018-03-20 

§ 23 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från lokalstrateg, 2018-02-20. 

2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-12-13 § 116, 

Angående behov av modul till skola/förskola i Urshult. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson ( C) yrkar att bildningsnämnden ska besluta att sätta upp 

två moduler på Urshultsskolan för att tillgodose behoven för förskolebarnen 

och skolans elever. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg, Kommunledningsförvaltningen 
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l:i:"ITingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott - 2018-04-09 

Justerare 

§ 123 

Investerings beslut VA-enheten 2018 
Dnr 2018/420 340 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsens beslutare att del av investeringsbudget för 2018 

används till överbyggnad pumpstationer 2 500 tkr samt 5 400 tkr 

används till ledningsbyte och relining enligt bilaga. 

2. Beslutet finansieras genom VA-enhetens investeringsbudget. 

3. Tidplan för arbeten är att de förbereds eller beställs omgående och 

genomförs under året 2018 

4. Rapportering och återkoppling sker i samband med årsredovisning för 

2018. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut om investeringar överstigande 1 mkr ska tas av kommunstyrelsen. 

Investeringarna följer den investeringsplanering och prioritering av arbetet 

som finns för VA-enheten. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts på tekniska avdelningen samt samråtts med 

ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

1. Information om investeringsprojekt och kostnadsberäkningar 

2. Skrivelse från tekniska avdelningen, 2018-03-23 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

lnvesteringsbeslut VA-enheten 2018 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/420 

TJÄNSTESK.RIVELSE 

Datum (18-03-23) 

Till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

1 (1) 

1. Del av investerings budget för 2018 används till överbyggnad pumpstationer 2 500 

tkr samt 5 400 tkr används till ledningsbyte och relining. 

2. Beslutet finansieras genom VA-enhetens investeringsbudget. 

3. Tidplan för arbeten är att de förbereds eller beställs omgående och genomförs under 

året 2018 

4. Rapportering och återkoppling sker i samband med årsredovisning för 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Beslut om investeringar överstigande 1 mkr ska tas av nämnd. Investeringarna följer 

den investeringsplanering och prioritering av arbetet som finns för VA-enheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagt på tekniska avdelningen samt samråtts med ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Projekt och kostnadsberäkningar bifogat. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Telmiska avdelningen samt ekonomiavdelningen. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Carina Axelsson 
VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen 

340 

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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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen NÄMNDSBESLUT 2018-03-27 

Beslut om Vatten och avloppsenheten investeringsbudget 2018 

Beskrivning av ärendet 
I tekniska avdelningen, VA enhetens investerings budget för 2018 finns totalt 12 000 tkr 

avsatta till investeringsprojekt. Besluta om investeringsprojekt som överstiger 1 mkr ska 

beslutas av nämnd. 

Projekt Benämning 

Anslag fullmäktigebudget 

(kategori) 
VA-Verksamhet 

Delegations beslut: 

Detta beslut: 

Överbyggnad pumpstationer 

Hensmåla Fridafors 
Ledningsbyte och relining 

Urshult, S Sandsjö, Dunsmåla m fl 

Summa återstår efter beslut 

Jonas W eidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

Budget, Planerat 

tkr färdig-
ställande 

12000 

-4 050 

7 900 

2 500 2018-12-31 

5 400 2018-12-31 

50 

Carina Axelsson 
VA-chef 

telefon fax 

Ansvarig 

11770 

11770 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

VA-chef 

VA-chef 

e-post/hemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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l':.:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

L 

§ 131 

Årsredovisning 2017 samordningsförbundet Värend 

Dm 2018/451 106 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 

samordningsförbundet Värend. 

2. Kommunfullmäktige beviljar enskilda förtroendevalda i 

samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för 2017 års 

verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

(FinsamL) översänder samordningsförbundet Värend till 

förbundsmedlemmama: 

• Årsredovisning för 201 7 

•Granskning av årsredovisning 2017 

•Revisionsberättelsen för 2017 

F örbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen 

kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2017 samordningsförbundet Värend 

2. Granskning av årsredovisning 2017 

3. Revisionsberättelsen för 2017 

•/ 

JJ( 
I Otdragsbestyrkande 
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Samordningsförbundet 

Värend 

Till Samordningsförbundets medlemmar 

Dnr: 2018/451 106 

Datum 
2018-03-28 

1 (1) 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 för Samordningsförbundet 

Värend 

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) 

översändes till förbundsmedlemmarna: 

• Årsredovisning för 2017 
• Granskning av årsredovisning 201 7 

• Revisionsberättelsen för 2017 

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas 

och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna önskar samordningsförbundet få 

besked om detta. 

För Samordningsförbundet Värend 

Emma Krantz 
Förbundschef 

Postadress: 
288017 
Samordningsförbundet Värend 
Kungsgatan 13A 
352 31 Växjö 

Tel. 0733-

Organisations nr 222000-2634 
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Dnr: 2018/451 106 

Revisorerna i Värends Samordningsförbund 

. Till 

Styrelsen i Värends Samordningsförbund 

Fullmäktige i Växjö kommun, Alvesta kommun, 

Tingsryd kommun och Region Kronoberg 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Revisionsberättelse för år 20t7 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 

förvaltning i Värends Samordningsförbund (organisationsnumrner 222000-2634) 

för verksamhetsåret 2017. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för 

att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande 

bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, 

kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. 

Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han 

eller hon utfört revisionen enligt Intemational Standards on Audi.ting och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn 

följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vår 

granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 

vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 

kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
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och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en 

utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Eget kapital utgör 2 408 tkr vilket är 56% av årligt tilldelade medel för 2017 och 

det överstiger rekommendationen att eget kapital ska utgör maximalt 20% av 

årligt tilldelade medel. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Värends samordningsförbund har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Växjö 2018-03-28 

dHugo_sson 
Revisor utsedd av 
Region Kronoberg 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapport 

Patrik Hansen 
Auktoriserad revisor 
DeloitteAB 
Revisor utsedd av staten 
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BuEfidiin~ a lbetter 
wo:rklng worJd 

Noteringar från genomförd granskning 

Samordningsförbundet Värend 
Datum 

Till 

Från 

1 

2 mars 2018 

Revisorerna 

Kristina Lindstedt 

Inledning 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. Jag har granskat förbundets 
årsredovisning för 2017 med tyngdpunkt på redovisning och bokslut. 

2 Förbundets redovisning 
Vi har granskat väsentliga balansposter mot underlag för att säkerställa en 
korrekt redovisning av tillgångar och skulder. Vi har inte noterat några 
väsentliga avvikelser. Resultaträkningen har granskats på en övergripande 
nivå. Inga avvikande poster har noterats. Resultaträkningen bedöms ge en 
rättvisande bild av årets intäkter och kostnader. 

Balans- och resultaträkningar bedöms vara upprättade i enlighet med god 
redovisningssed och bedöms ge en rättvisande bild av årets intäkter och 
kostnader samt tillgångar och skulder. Granskningen har inte föranlett några 
anmärkningar. 

Samtliga löner för anställda faktureras från huvudmännen och redovisas i sin 
helhet som köpta tjänster. Arvodering till styrelsen sker via förbundet. Sociala 
avgifter har redovisats till skatteverket. 

A rne:mber firm of Ernst & Young Gfobal Umited 
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I årsredovisningen redovisas i not kostnader för administration, pågående 
processer, kostnader för aktiviteter till målgruppen (Finsamteamet) samt 
lönekostnader i Finsamteamet enligt följande fördelning: 
Administration 35 % 
Pågående processer · 12 % 
Finsamteamet - aktiviteter för målgruppen 12 % 
Finsamteamet - lönekostnader 41 % 

. Noteringar från granskning 
Vid granskning av verifikationer och leverantörsfakturor har inga brister 
noterats. Attest har skett av behöriga. Vi har påtalat några 
förbättringsmöjligheter för att förstärka den interna kontrollen. 
• Bokföringsordrar upprättade av redovisningskonsult bör attesteras av 

förbundschef 
• Förbundschefs reseräkningar bör attesteras av förbundets ordförande 

• Förbundet bör mer nogsamt notera syfte och deltagare vid fakturor för 

hotell och biluthyrning. 
• Bankkonton tecknas fortsatt av två i förening. Vi noterar att förbundschef 

ensam synes ha rätt att ändra i behörigheter i internetbanken. 

3 Måluppfyllelse 

Förbundsstyrelsen har beslutat om mål för individinriktade insatser och 
strukturövergripande insatser. Uppföljning och resultat redovisas i 
årsredovisningen. 

Vi noterar att målen uppnås i varierande grad samt att vissa av målen är svåra 
att uttala sig om då de är formulerade på ett sätt som gör bedömning av 
måluppfyllelse svår. Resultatuppföljningen är av beskrivande karaktär. En 

faktor som även har påverkat årets måluppfyllelse är en fördröjning i arbetet till 

följd av rekrytering av ny förbundschef och processledare. 

Mot bakgrund av ovanstående kan vi inte göra en samlad bedömning av 

måluppfyllelsen för 2017. 

Samordningsförbundet Värend 

Noteringar frän genomförd granskning 

2 (2) 
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Dnr: 2018/451 

Samordningsförbundet 

Värend 
Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Samverka,z är inte ett tillstånd som går att uppnå 

vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande 

process, som måste erövras, etableras och ständigt 

underhållas. 

Ur samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114 

--------------------------------------------------- ---------

Årsredovisning 
2017 

Beslutad av styrelsen 2018-03-09 
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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse och verksamhetsutveckling samt 

en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetår 2017. Till redovisningen hör 

bilagor som närmare beskriver olika projekt som finansierats. 

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 
Under våren ansökte Lessebo kommun om inträde i förbundet. Ny förbundsordning 

beslutades och från och med 1 januari 2018 ingår de som en medlem i 

Samordningsförbundet Värend. 

Året 2017 har präglats av flera personalförändringar. I mars valde tidigare förbundschef 

att avsluta sin tjänst. Detta medförde att styrelsen utsåg en rekryteringsgrupp med syfte 

att anställa en ny förbundschef med kort varsel. En tillfällig förbundschef utsågs och 

samma person erbjöds tjänsten och tillträdde i september. I maj började den nya 

processutvecklaren. Även två nya samordnare i Basverksamheten- Finsamteamet 

började under samma period. 

Förbundet har som inriktning att arbeta med övergripande processer i stället för 

individanpassad Basverksam het. Med bakgrund av detta kommer basverksamheten 

upphöra helt från och med 1 september 2018. Deltagarna som är inskrivna i 

basverksamheten bedöms kunna ingå i medlemsparternas egna befintliga insatser. 

Anledningen till att förbundet har valt att arbeta med processer är att se helheter och 

tänka i ett längre perspektiv. Processerna ska formuleras så att implementeringsfasen 

finns med från början. En processide startar oftast med en förstudie. Till varje process 

finns en styrgrupp med beslutsmandat för att driva processen framåt. 

Processutvecklarens roll är att stödja processledare och styrgrupper i det operativa 

arbetet med att driva och utveckla både nya och pågående samverkansprocesser, så de 

blir av god kvalite. Under hösten har förbundschef och processutvecklare besökt flera 

medlemsparter för att informera om förbundets inriktning mot processer. Vid besöken 

har behov av nya processideer väckts. 

Förbundets egna kapital har minskat något under året och det förväntas minska 

ytterligare under 2018. Dels genom att fler processideer från medlemsparterna kommer 

in till förbundet och dels genom en omfattande utbildningssatsning. 

1.2 Om förbundet 

1.2.1 Organisation 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Kronoberg, samt kommunerna Alvesta Tingsryd och Växjö 

som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av 

medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av förbundschef och 

processutvecklare. I förbundet ingår också tre samordnare för Basverksamheten

Finsamteamet. Kansliets personal är utlånade från sina ordinarie arbetsgivare. 
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1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö 

samordningsförbund gick samman. Medlemmar är Försäkringskassan, Region 

Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt Alvesta, Tingsryds och Växjö kommuner. 

1.2 .3 . Lagrum 
Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsamlagen)är 

att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma 

insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå 

eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella 

samordningen_ är personer i arbetsför ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser. 

1.2.4 Uppdrag 
Uppdraget är att få en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan. 

mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat 

finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, 

sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett 

gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare 

som medverkar i samverkansarbetet. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som 

myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den 

tvärsektoriella samverkan 

1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 262 502 kronor, där 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Regionen med 

en fjärdedel och kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö med resterande fjärdedel. 

Därutöver fanns vid årets början 2 625 293 kronor i eget kapital. 

1.2.6 Verksamhetside och vision 

Ge människor möjlighet att uppleva egenmakt och arbetsglädje 

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att 

de resurser som avsätts för gemensamma insatser används på ett så effektivt sätt som 

möjligt. 

Målet är att samarbetet ska leda till många positiva effekter, bl. a. färre i utanförskap, 

att individen äger sin process, att vi anpassar oss efter individens behov, att individen 

har rätt försörjning utifrån sin livssituation, att förtroendet för varandra är gott och att 

det finns politisk legitimitet för samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas 

så att alla huvudmän upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål. 

1.3 Beskrivning av verksamheten 
Samordningsförbundet Värend består av både individinriktade och strukturövergripande 

insatser. 
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De individinriktade insatserna är: 

• Basverksamheten - Finsamteamet 

• Processen Mitt val, Växjö 

• Processen Mötesplats och Information 

• Processen UngKOMP 

De strukturövergripande insatserna är: 

• att utveckla fler samverkansprocesser 

• processen Samsyn och Samhandling 

• att öka förtroendet för varandra 

• att utveckla kontaktytor/samverkansarenor på olika systemnivåer 

• att utveckla mer strukturell samverkan med näringslivet. 

• att skapa samverkansdagar och frukostmöten 

De strukturövergripande insatserna redovisas i sin helhet under måluppfyllelse 1.4.2. · 

1.3.1 Målgrupper 
Basverksamheten - Finsamteamet arbetar med personer som: 

• är mellan 16-64 år med prioritering av unga vuxna, som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. 

• befinner sig i en livssituation som gör att hen behöver fördjupat stöd och 

mer samordning än vad reguljära insatser innehåller, för att ta sig ut på 

arbetsmarknaden eller börja studera. 

• är aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna 

• är motiverade eller kan motiveras till den förändring som krävs för att 

uppnå egen försörjning. 

• inte har pågående missbruk. 

Processen Mitt Val, Växjö vänder sig till personer som har en nedsatt arbetsförmåga på 

grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och är sjukskriven. Personerna är i behov 

av rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga. 

Målgruppen för processen Mötesplatser och Information är nyanlända som beviljats 

uppehållstillstånd. De omfattas av etableringsuppdraget och är kommunplacerade. 

Processen UngKOMP vänder sig till ungdomar 16-29 år som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden och som bedöms ha behov av ett sammanhållet stöd från flera parter 

och kompetenser i det offentliga samhället för att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att resurserna fördelas proportionellt mellan 

unga kvinnor och unga män i målgruppen. Särskilt fokus ska även riktas mot unga 

utrikesfödda kvinnor. 

1.3.2 Insatser 
Basverksamheten - Finsamteamet, kan klassificeras som en form av Integrerad 

samverkan. Samordnarna har sina anställningar hos någon av parterna, men arbetar i 

fristående lokaler, vilka finns i anslutning till förbundets kansli i Växjö. Verksamheten är 
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klassificerad i SUS1 som arbetsförberedande och är ett komplement till parternas 

reguljära insatser. Den består av både gruppverksam het och individuellt stöd. Syftet är 

att rusta och stärka individen både fysiskt, psykiskt och socialt för att öka hens förmåga 

till studier eller förvärvsarbete. Utifrån tillgängliga budgetmedel bemannas 

verksamheten med tre heltidstjänster fram till 31 augusti 2018. 

Processen Mitt Va/J Växjö ägs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Insatsen 

bygger på grupptillfällen med 6-8 deltagare i varje grupp. Gruppen träffas under åtta 

tillfällen fördelat under fyra veckor. Arbetsmetoden är biologdesign som är ett 

coachande förhållningssätt gentemot deltagaren. Syftet med gruppen är att deltagarna 

ska förberedas på att gå in i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Värend finansierar totalt en heltidstjänst 

som delas på 4 personer. Processen pågår till och med 30 september 2018. 

Processen Mötesplatser och Information är en samverkan mellan sex myndigheter 

Arbetsförmedlingen, Växjö kommun, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket 

och Pensionsmyndigheten. Syftet med processen är att använda servicekontor som en 

plattform där den nyanlände träffar tvärprofessionella team med representanter från 

relevanta myndigheter. Syftet är också att utveckla mötesplatsen för individanpassad 

hjälp och ge information till nyanlända utifrån servicebehov, så att de snabbare kan 

etableras och nå egen försörjning. Samordningsförbundet Värend finansierade 

projektledartjänsten på 50 %. Processen avslutades den 30 juni 2017. 

Processen UngKOMP är ett ESF projekt som finns på 19 orter i landet och 

medfinansieras av Arbetsförmedlingen och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 

Uppvidinge och Växjö. Syftet är att tillsammans utveckla förhållnings- och arbetssättet 

med målgruppen utifrån individens behov och förutsättningar genom multikompetenta 

team. UngKOMP ska bidra till att förhindra och minska lång tid i arbetslöshet hos unga i 

projektet och samtidigt bidra till att öka målgruppens förtroende för myndigheter. Av 

samtliga deltagare ska minst 65 % övergå till arbete eller studier när de avslutat sitt 

deltagande i projektet och fokus är på varaktiga resultat. Av de som inte lämnar 

projektet för arbete eller studier ska majoriteten vara i adekvat insats. 

Samordningsförbundet Värend finansierar 25 % av en socialkonsulent och processen 

pågår till och med 31 mars 2018. 

Den strukturövergripande processen Samsyn och Samhandling syftar till att genom 

samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar samsynen och samhandlingen för individer i 

yrkesför ålder från 16 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 

misstanke om detta. Processmålen är: 

Att identifiera verksamma processer och arbetssätt som finns samt vad som 

saknas på lokal nivå. 
Att utveckla SIP (samordnad individuell plan) till SamSIP; - en utvecklad version 

av SIP där alla parter ingår, dvs. även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Att utveckla befintliga samverkansstrukturer och insatser hos parterna. 

1 Ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att folja upp resultaten av 

Samordningsförbundens verksamhet. 
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Samordningsförbundet Värend finansierar en processledare på heltid under perioden 1 

december 2017 till och med 31 december 2018. 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Basverksamheten Finsamteamet 
De övergripande målen för Basverksamheten- Finsamteamet är 1) att deltagarna ökar 

sin anställningsbarhet genom arbetslivsförberedande rehabilitering, 2) att genom 

samverkan hitta hållbara lösningar för den enskilde i riktning mot arbete studier, 3) att 

erbjuda kontinuerlig inskrivning i Basverksamheten - Finsamteamet. För att kunna delta 

i basverksamheten krävs att deltagarna har insatser från två av förbundets parter och att 

någon av dem remitterar till verksamheten. Samordnarna kallar till ett 

informationsmöte med remittent och deltagare. Därefter kan deltagaren lämna in en 

intresseanmälan till verksamheten. 80 personer har deltagit i verksamheten. 28 

personer har avslutats under året. Se bilaga 1. 

Måluppfyllelse: 

1. Mål: att inom två veckor från det att handläggare/behandlare tar kontakt, erbjuda 

ett första informationssamtal med individer, som är intresserade av verksamheten. 

Kommentar: Målet är uppfyllt. När en medlemspart hör av sig gällande en deltagare 

tas en kontakt efter ett samordnarmöte som sker varje torsdag. Detta innebär att 

snabb kontakt sker. 61 studiebesök har gjorts under året. 

2. Mål: att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst 80 personer 

under 2017. 
Kommentar: Målet är uppfyllt. 80 individer har varit inskrivna i verksamheten. 

3. Mål: att minst 40 % ska gå vidare till arbete (med eller utan subvention) eller studier, 

eller är aktivt arbetssökande efter insatsen. 

Kommentar: målet är ej uppfyllt. Av de 28 deltagare som avslutats har 28 %(8 

deltagare) gått vidare till arbete eller studier eller är aktivt arbetssökande efter 

insatsen. 

4. Mål: att 30 % kan gå vidare till annan rehabiliteringsinsats efter avslutad insats, t.ex. 

fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetssamverkan eller i 

fortsatt samverkan. 
Kommentar: Målet är uppfyllt. Av de 28 deltagare som avslutas har 53 % (15 

deltagare) gått vidare till annan rehabiliteringsinsats. 

5. Mål: att 90 % av deltagarna vid avslut ska uppleva en positiv förändring i vardagen 

Kommentar: Inför varje gruppstart så får varje deltagare skatta sig i ett formulär 

Livshjulet. Vid sista tillfället får samma person skatta igen med utifrån samma 

formulär. Ca en månad efter avslutad grupp får deltagaren återigen skatta sin 

upplevelse. Livshjulets tre skattningar visar på ett positivt resultat inom flera 

livsområden efter avslutad grupp. Se bilaga 1. 
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Måluppfyllelse: 

1. Mål: att 27-32 deltagare ska ingå i Mitt Val under 2017 

Kommentar: Målet är uppfyllt 27 personer har deltagit under året. 

2. Mål: Att 75% av deltagarna ska gå in i det förstärka samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

Kommentar: Målet är inte uppfyllt då 66% har gått vidare till gemensam 

kartläggning i det förstärkta samarbetet. 

Mötesplats och information 

Värend 

Samordningsförbundet Värend finansierade delprojektledaren under perioden 1 juni 

2016 till och med 30 juni 2017. Under 2017 har 259 personer deltagit i insatsen. Se 

bilaga 2. 

Måluppfyllelse: 

1. Mål: att det blir en förenklad process för den nyanlända 

Kommentar: Kundundersökningen har visat att: 

• Samverkan är positiv 

• Kunden upplever ökad trygghet och kontroll 

• Checklistan minimerar risker och ger ett flyt 

• Servicekontoret fyller en viktig funktion 

• Projektet är en bra bit på väg till att möta individens behov 

2. Mål: att det blir en ökad effektivitet för de inblandade aktörerna 

Kommentar: Medarbetarna upplever: 

• initial tidsåtgång för kunden har minskat från tre-fyra veckor till ungefär fyra 

timmar. 

• fler kompletta ärenden, minskad risk för återkrav. 

• att de förstår etableringsprocessen mycket bättre. 

• en minskad känsla av "vi och dem". 

• tillgång till en och samma tolk är viktig. 

UngKOMP 
UngKOMP består av multikompetenta myndighetsöverskridande team 

De kompetenser som samlas från arbetsförmedling är psykolog, arbetsterapeut eller 

socialkonsulent, arbetsförmedlare, SIUS, kundresurser. Kompetenserna från kommunen 

är studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadsfunktion och/eller social funktion. 

Teamen arbetar samlokaliserat utifrån ett holistiskt förhållningssätt som utgår från 

individens behov och förutsättningar, med hög tillgänglighet och flexibilitet. Uppemot 

hälften av de totalt 160 deltagarna har behov av stöd kring social problematik. Mot den 

bakgrunden ansökte delprojektet i december 2016 om delfinansiering till 25 % tjänst för 

socialkonsulent för perioden 1 januari till 30 juni 2017 hos Samordningsförbundet 

Värend. Socialkonsulenten har riktad kompetens inom alkohol och drogmissbruk, 

bostadsproblematik, familjeproblematik samt kriminalitet. 
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Måluppfyllelse: 

1. Mål: att 65% av de som deltar i Ung KOMP ska gå vidare till arbete eller studier. 

Kommentar: Målet är ej uppfyllt då resultatet visade att 59 % har gått vidare till 

arbete eller studier. Däremot har inte projekttiden gått ut ännu. Annat av vikt för 

resultatet är att 61 % av deltagarna saknar gymnasieutbildning samt att 44 % av 

deltagarna har en funktionshinderkod på Arbetsförmedlingen. 

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 

Måluppfyllelse: 

1. Mål: att utveckla fler samverkansprocesser. 

Kommentar: Förbundet har anställt en processutvecklare på heltid. 

Processutvecklaren började i maj 2017. Processutvecklaren har tillsammans med 

förbundschefen har träffat flera chefsforum hos medlemsparterna så som Alvesta 

och Växjö kommun, Tvärgrupp Vuxna samt Arbetsförmedlingen. Syftet med mötena 

har varit att samla in nya processideer. Processarbetet kommer att ske i olika steg. 

Se bilaga 3. 

2. Mål: att processen Samsyn och Samhandling startar under året. 

Kommentar: Processen utgår ifrån den förstudie som tidigare gjorts i förbundet. 

Styrgruppen har träffats vid tre tillfällen och genomförd rekrytering av 

processledaren vilket är anställd från och med 1 december. 

3. Mål: att förtroendet för varandra är gott och att det finns politisk legitimitet för 

samverkansarbetet. Förbundets verksamhet ska formas så att alla huvudmän 

upplever att förbundet aktivt medverkar till att nå detta mål. 

Kommentar: 

• Utvecklingsgruppen har träffats vid 8 tillfällen under perioden inklusive 

Strategidagarna med styrelsen 

• Rekryteringsgruppen har träffats vid 4 tillfällen. Utöver en beskrivning av 

Finsamteamets verksamhet och samverkan mellan myndigheter har även 

processtänket aktualiserats. 

• Tre personer från utvecklingsgruppen har varit med och tagit fram 

verksamhetsplanen för 2018 tillsammans med representanter från styrelsen. 

4. Mål: att förbundet ska utveckla kontaktytor och samverkansarenor på olika 

systemnivåer. Behov av ett chefsnätverk för att säkra en långsiktig och hållbar 

kvalitet i samverkansarbetet. Nätverket behöver bestå av beslutsfattare från de olika 

medlemmarnas verksamheter. 
Kommentar: I Regionen finns två chefsnätverk såsom Länets ledningsgrupp för 

hälso- och sjukvård och socialtjänst samt Styrgrupp Arbetsmarknadssamverkan 

Kronberg. Förbundschefen ingår sedan i december i styrgruppen för 

Arbetsmarkandssamverkan Kronoberg. 

5. Mål: att det sker en utveckling av mer strukturell samverkan med näringslivet 
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Samoidningsförbundet 

Värend 

Kommentar: Denna samverkan har skett på individnivå genom Basverksamheten -

Finsamteamets samordnares arbete med planering av arbetsträning/praktik för 

deltagare i verksamheten. Förbundet har avtal med ca 12 organisationer. 

6. Mål: att skapa samverkansdagar och frukostmöten 
Kommentar: dessa samverkansdagar har inte skett på grund av de 

personalförändringar som skett under året. 

1.5 Styrelsearbete med mera 

1.5.1 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen består följande ledamöter: 

Medlemsorganisation •· .•. Ordinarie ledamöter ... ·::. Ersättare ·. . ..... :: .. · .. ' : :.: 

Alvesta Sebastian Ohlsson ordförande Helene Gustavsson 

Region Kronoberg Olof Björkmarker v ordftom 31 maj Mikael Johansson 

Henrietta Serrate v ordf from 1 juni 

Försäkringskassan Maria Fransson Angelica Karlsson 

Arbetsförmedlingen Jennie Bloom Rudhe Gregory Golding 

Växjö Benny Johansson Martin Edberg 

Tingsryd Magnus Carlberg Cecilia Cato 

När förra förbundschefen valde att sluta sin anställning bildades en 

rekryteringsgrupp från styrelsen med ordförande och två ledamöter, för att utse en 

ny förbundschef. Rekryteringsgruppen valde att tillsätta en tillfällig förbundschef på 

deltid under perioden 1 april-17 september. En extern konsult sattes in som stöd. Ny 

förbundschef tillträdde på heltid den 18 september 2017. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Värend har under året haft sex ordinarie 

styrelsemöten samt en heldags och en halvdags strategidag tillsammans med 

Utvecklingsgruppen. Två extra styrelsemöten har genomförts på grund av ny 

delegationsordning samt beslut om avvecklingen för Basverksamheten

Finsamteamet. 

I samband med styrelsemötet i augusti gjordes en uppföljning av riskanalys 

och internkontrollarbete. 

Inför verksamhetsplan för 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av 

representanter ifrån styrelse och utvecklingsgrupp. 

Förbundet representerades vid den årliga Nationella FINSAM konferensen för 

samordningsförbund i mars, av en styrelseledamot. Konferensen var förlagd i 

Malmö. 

1.5.2 Revisorer 
Enligt förbundsordningen utser Försäkringskassan en gemensam revisor för 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunerna Alvesta, Tingsryd 

och Växjö samt Region Kronoberg utser en gemensam revisor. Under perioden 
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,t/1 
Samordningsförbundel 

har revisorer varit Patrik Hansen, Deloitte AB (Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen samt Ingrid Hugosson som ersatt Sölwe Franzen, Region 

Kronoberg (Regionen och kommunerna). 

1.5.3 Kansli 

Värend 

Styrelsen har tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef och en 

heltidsanställd processutvecklare. Förbundschef är Emma Krantz och är inhyrd av Växjö 

kommun. Processutvecklare är Jennie Wardh Arvidsson och är inhyrd av 

Försäkringskassan. Kansliet biträder styrelsen, ansvarar för att förbundets 

administration och utåtriktade information samt ger övrigt stöd till utveckling av 

samverkan mellan förbundets medlemmar. Under året har en konsulttjänst köpts in av 

Hans Eriksson. Konsultens uppdrag har varit att stötta ny förbundschef. 

Ekonomitjänsterna köps in av Emriksssons Ekonomibyrå AB. 

1.5.4 Utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller 

personer med annan ledningsfunktion hos medlemsorganisationerna. 

Utvecklingsgruppen har en beredande och yttrande roll gentemot styrelsen samt ska 

vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag samt 

fånga upp ideer till processer och eventuellt bereda dessa. 

1.5.5 Ägarsamråd 
Förbundets första Ägarsamråd skedde den 15 mars 2017. Ägarsamrådet samkördes med 

Markaryds Samordningsförbund. Initiativtagare till samrådet var Region Kronoberg. 

1.6 Ekonomiskt utfall 

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 
Samordningsförbundets budget är delad i två huvuddelar, kostnader för ledning och 

administration och för målgruppsverksamheter. I lagen om finansiell samordning 

hänvisas till kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning. Budgeten ska 

upprättas så att intäkterna överstiger kostnader, men undantag får göras om det finns 

synnerliga skäl. 

Med anledning av att många Samordningsförbund har stora överskott har Nationella 

rådet2 lämnat rekommendationer om nivå på förbundens egna kapital. För 

samordningsförbund med insatser upp till 7 mkr bör eget kapital uppgå till maximalt 20 

% av insatsen. För Samordningsförbundet Värend innebär detta ett eget kapital på 

maximalt 852 000kr. Förbundet redovisar 2017-12-31 ett positivt eget kapital på 2 408 

259 kr. Det samlade överskottet överförs till budgetåret 2018. 

2 Nationella rådet består av medlemmar på nationell nivå från'Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SKL 

samt Socialstyrelsen. 
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2. RESLUTATRÄKNING 

Resultaträkning, tkr 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Resultat före finansiella poster 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Summa finansiella intäkter och kostnader 

3. BALANSRÄKNING 

Balansräkning, tkr 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Förutbetalda kostn och upplupna int 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Ingående eget kapital 

Periodens resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

Uppi kostnader och förutbet intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Årsbokslut 

Not 2017-12-31 

1 4 262 502 

2 -4 479 541 
-217 039 

5 
0 
5 --------

-217 034 

2017-12-31 

3 527 934 

4 130 525 

5 __ 3~05::...:;7-'7'--=6=1 

6 

3 716 220 

3 716 220 

2 625 293 
-217 034 

2408 259 

497 776 
12 354 

797 831 
1307961 

3 716 220 

4. REDOVISNINGSPRINCIPER 

$ 
Samordningsförbu nd<ll 

Värend 

Årsbokslut 

2016-12-31 

4 915 271 
-3 433 407 
1481864 

802 
0 

802 
1482 666 

2016-12-31 

158 075 
78 647 

3 936 482 
4173 204 

4173 204 

1142 626 
1482 667 
2 625 293 

747149 
23 696 

777 066 
1547 911 

4173 204 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Resultaträkningen 

sammanfattar kostnader och intäkter samt visar periodens resultat. Balansräkningen 
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Samordningsförbundet 

Värend 

visar Samordningsförbundets ekonomiska ställning på dagen för årsbokslutet 31 

december 2017. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om inget 

annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god 

redovisningssed. Fordringar har tagits upp till de belopp som beräknas inflyta. 

5. NOTER 

Noter 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

Insats från Försäkringskassan 

Insats från Arbetsförmedlingen 

Insats från Region Kronoberg 

Insats från Växjö kommun 

Insats från Alvesta kommun 

Insats från Tingsryds kommun 

Summa 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Not 3 

Administration 

På.gående processer 

Finsamteamet - Aktiviteter för målgruppen 

Finsamteamet - Lönekostnad personal 

Summa 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Momsfordran staten oktober-december 

Summa 

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 

Förutbetalda utbildningskostnader 

Övriga förutbetalda kostnader 

Summa 

Not 5 Kassa och bank 

Kassa 
Bankkonton Swedbank 

Summa 

2017-12-31 
Kr 

1065 626 

1065 626 
1065 626 

800 000 

165 068 

100 558 

4 262 504 

1599 666 
552 623 

534 984 

1832 268 

4 519 541 

65 317 
462 617 
527 934 

57 535 
53 000 

19 990 
130 525 

40 

3 057 721 
3 057 761 

2016-12-31 
Kr 

1234 922 

1234 922 
1210 508 

1000 000 

210 508 

24415 

4 915 275 

963 219 
401459 

603 374 

1465 355 

3 433 407 

0 
145 722 
145 722 

57 535 
0 

21112 

78647 

0 
3 936 482 
3 936 482 
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'~ 

Samordnin9sförbun(le1 

Värend 

Not 6 Upplupna kostnader 

Kostnader för insatser mot målgruppen 0 8440 

Samordningsteamet löner 364125 241548 

Bokslut och revision 29400 28000 

Processmedel förstudie 297 305 344 655 

Kostnader Mötesplats 0 123 682 

Kostnader Mitt val 62 501 28 700 

Kostnader Samsyn och samhandling 44500 0 

Övrigt 0 2040 

Summa 797 831 777 065 
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6. STYRELSENS BESLUT 

Växjö 9 mars 2018 

~:a~---
Sebastian Ohlsson 
Ordförande 

~~ 
Jennie<B~ m Rudhe 
Ledamot 

Maria Fransson 

Ledamot 

~ Maghus Carlberg 

Ledamot 

~ 
Samordningsförbundet 

Värend 
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Basverksamheten - Finsamtemet 

,Anledningt_ill .avslut 28,personer 1/1- 31/12 

1. Utskrivning 

2. Utskrivning fortsatt rehabilitering 

3. Flyttat 

4. Föräldraledighet 

5. Utskrivning pga. försämrad hälsa/sjukdom 

6. Medgivande återtaget 

7. Utskrivning utan mätning 

Resultat av Livshjulet för år 2017 

•.• . 
,It 

,, 

.,'l . 

J . 

1 . 

O · 

Äntal 

8=28% 

15 =53% 

0=0% 

1=4% 

3= 11 % 

0=0% 

1=4% 

Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 1 

K6rrim~n-tar - j. ' j; 

Arbete, studier eller aktivt arbetssökande, 

dvs. "kan ta erbjudet jobb i morgon" 

Går vidare till annan rehabiliteringsinsats t .ex. 

fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den 
ordinarie myndighetssamverkan eller i annan 

fortsatt samverkan 

Flyttat till annan kommun 

Avslutar pga. av graviditet eller 
föräldraledighet 

Försämrat hälsotillstånd eller att 

hälsotillståndet inte medger forts~tt 
· deltagande i insatsen. Rehabilitering mot 

arbete är i dagsläget inte aktuellt 

Återtagit sitt samtycke och medger inte 
fortsatt registrering ·av personuppgifter i SUS 

Anledningen till att deltagaren avbryter 

insatsen går inte att registrera som 

försörjning eller sysselsättning t .~x. blir 
omhändertagen 

-· -- - ------------------ --- - - - --

Varje deltagare skattar sitt mående utifrån olika områden. 

Den röda stapeln beskriver deltagarnas skattning under första gruppveckan 

Den gröna stapeln beskriver deltagarnas skattning under sista gruppveckan 

Den lila stapeln beskriver deltagarnas skattning efter 1 en månad efter avslutad grupp. 
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~ 
Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 2 

Hcs!en 201G• Sida 2 Mötosplatsor och Information 

Bilden illustrerar hur det kunde se ut innan projektet start 

t 
Mötosp1atsor och lnform:stlon 

Bilden illustrerar vad processen förändrade för den nyanlände 

Payoff- samhällsekonomisk utvärdering 

• Mycket lönsamt med en återbetalningstid på två månader 

• Samhällsekonomisk besparing pä ca . 27 miljoner kronor 

Hos1~0, 201 6 • Sid,i 10 Mötesplatser och information 

Bilden illustrerar den samhällsekonomiska vinsten 
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Behov identifieras 

Behovs beskrivning, 
processide från 
verksamheterna 

Samordningsförbundet 

Värend 

Utvecklings gruppen 

Ägare 1 

Verksamhet minst 2 ägare 

Styrelsebeslut 

~ 
Samordningsförbundet 

Värend 

Bilaga 3 

Ägare 2 

Implementering hos 
parterna 

Process 

( Processledare) 

Styrgrupp 

Utvecklings gruppen 
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~Tingsryds 
t':9kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-09 

Justerare 

§ 132 

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg 
Dm 2018/454 106 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen förändring av förbundsordning 

för Räddningstjänsten Östra Kronoberg enligt förbundsdirektionens beslut 

2018-03-07 § 11. 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg föreslår en 

reviderad förbundsordning med anledning av förändrad kommunallag vad 

gäller kungörelse av protokoll och andra tillkännagivanden på elektronisk 

anslagstavla. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen förändring av förbundsordning 

för Räddningstjänsten Östra Kronoberg enligt förbundsdirektionens beslut 

2018-03-07 § 11. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) förslag. 

I OtdTagsbestyrkande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 
Handläggare 
Per Pettersson, 0478-443 02 

Datum 1 (1) 

2018-03-26 

Till medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

r:-.-_ .-. --::- - -:--:-:~~~-;i 11 l 
' \ !1• ~, •• ), I , 1 • \ u .\!tl¼ 1U 

20m -o3- 2 s 

Revidering av förbundsordning 
. - -- ·- _____ ___. 

Som framgår av bifogat protokollsutdrag, direktionsmöte 7 mars, föreligger 
behov av att ändra i kommunalförbundets förbundsordning. 

Förslag till reviderad förbundsordning bifogas och respektive 
kommunfullmäktige föreslås besluta i enlighet med förslaget. 

~~~ 

Postadress 
Storgatan 45 
365 32 Lessebo 

Per Pettersson 
Räddningschef 

Besöks adress 
Storgatan 45 Lessebo 
Lokgatan 20 Tingsryd 

Telefon 
0478-443 00 

Fax 

0478-122 70 
0477-106 52 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sidas av9 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2018-03-07 

Beslutsexpediering 
Tingsryds kommun 
Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 

Justerande sign 

§11 Dnr. 2018/51- 003 

Ändring i förbundsordning gällande kungörelse m.m. 

Beslut 
Förbundscfuektionen godkänner ändring enligt nedanstående och 
översänder ändrad förbundsordning till medlemskommunerna för 
beslut. 

8 § Kungörelse m.m. 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske via räddnings
förbundets hemsida, www.ostrakronoberg.se. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger behov av att ändra skrivning i förbundsordning med 
anledning av förändringar i kommunallagen. 

Nuvarande skrivning: 
8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivande skall ske på Lessebo 
kommuns anslagstavla. För kännedom skall anslag även sättas upp 
på övriga medlemskommuners anslagstavla. 

Beslutsunderlag 
Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens 
sammanträde. 

Utdrags bestyrkande 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

FÖRBUNDSORDNING 

Dnr2018/ ___ __ _ 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÅDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA KRONOBERG 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är "Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg". 

Förbundet skall ha sitt säte i Lessebo. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Tingsryds kommun, Lessebo kommun och 

Uppvidinge kommun. 

3 § Ändamål 

1(4) 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 

organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 

hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 

sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 
fmm av liv, egendom eller miljö. 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" vilket ska tas fram för 

varje mandatperiod. 

4 § Tidpunkt för kommunalförbundets bildande 
Kommunalförbundet är bildat den 1 januari 2003. 

5 § Organisation 
Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 

medlemskommunema enligt 3 kap 11 § lag (2003 :778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 

26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

6 § Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunerna 

skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare. En av de tre ordinarie ledamöterna från respektive 

kommun skall vara kommunstyrelsens ordförande. 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 

skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23-24 §§ och 4 kap 23a § 
tillämpas. 
Se även bilaga 1: Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

7 § Revision 

FÖRBUNDSORDNING 
2(4) 

Dnr 2018/ _____ _ 

För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 

väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

Medlemskommunerna utser vardera en revisor. 
För revisorerna gäller av medlemskommunerna bestämt reglemente (bilaga 2). 

8 § Kungörelse mm 
Kungörelse och andra tillkännagivanden skall ske via räddningsförbundets hemsida, 

www.ostrakronoberg.se. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemskommunerna har vid vaije tidpunkt andel i kommunalförbundets samlade 

tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens kostnadsandel 

enligt 1 0 § 2 stycket. 
Nu angiven grund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångai·, 

med anledning av förbundets upplösning. 

10 § Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, om de inte täcks på annat sätt, erläggas 

genom bidrag från medlemskommunerna. 

Bidraget för år 2003 skall motsvara den kostnad som varje medlem enligt årsredovisningen 

för år 2001 hade för den verksamhet som förs över till förbundet, kon-igerad med hänsyn till 

tillfälliga förhållanden under året och stöne förändringar i budget för 2002. Förbundets totala 

årsvisa medlemsbidrag fördelas procentuellt per medlemskommun enligt följande: 

Tingsryd 37,0% 
Lessebo 25,7% 
Uppvidinge 37,3 

Vid utökning av förbundets verksamhet skall merkostnaden fördelas efter respektive 

medlemskommuns invånai·antal. Samma fördelningsmodell skall användas 

vid eventuell återföring av medel till medlemmaina till följd av rationaliseringar eller andra 

kostnadsminskningai·. 

Vid stöne inskränkning eller nedläggning av en verksamhet som avsevä1t påverkat 

storleken av en medlems bidrag enligt ovan skall förhandlingar tas upp i 
syfte att få till stånd en ekonomisk fördelning som kompenserar medlemmen. 

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser svarar den medlemskommun inom vars område 

insatsen utfö1ts för hela kostnaden om den överstiger 9 prisbasbelopp. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

11 § Styrning och insyn 

FÖRBUNDSORDNING 
3(4) 

Dnr 2018/ _____ _ 

Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, stötTe investering eller ingår principiellt 

viktigt avtal skall medlemskommunema ges tillfälle att yttra sig. 

Medlemsmöte skall genomföras minst två gånger årligen och därntöver vid behov. Det första mötet 

skall vara genomföit före februari månads utgång och det andra mötet före april månads utgång. 

Medlemsmötena har till syfte att granska måluppfyllelse utifrån kvalitet respektive ekonomi, och, 

att fastställa s.k. ägardirektiv samt budgetram för kommunalförbundets verksamhet under 

nästkommande budgetår. 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirelctionen skall ansvara för 

kallelse och genomförande av mötena. Representationen skall utgöras av respektive 

kommunfullmäktiges ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Medlemsmötet kallar vid behov representanter för förbundsdirektionen, räddningschefen, 

kommunchefer, ekonomichefer eller i övrigt den kompetens som anses nödvändig. 

Medlemskommun äger rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid 

något tillfälle överstiga 30 miljoner kronor. 

Förbundet får inte utan medlemskommunemas godkännande ingå borgen, eller 

bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag. 

12 § Budgetprocess 
Förbundsdirektionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet för nästa kalenderår 

inom den ram och de ägardirektiv som medlemskommunema vid medlemsmöten enats om och 

angivit före april månads utgång. Förbundsdirektionen skall följa den budgetprocess som gäller för 

medlemskommunema. 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 

ekonomin under den kommande tvåårsperioden. 

Av budgeten skall framgå storleken på bidragen som medlemmama skall erlägga till 

kommunalförbundet enligt grundema i 10 § 

13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem äger utträda ur förbundet efter 

uppsägningstid om två år (budgetår). Vid utträdet skall förbundet träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

När förbundet har trätt i likvidation; 
- får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 

likvidatom 
- skall förbundets egendom i första hand fördelas mellan förbundsmedlemmama. Sådan 

egendom som inte fördelas mellan medlemmama skall förvandlas till pengar genom 

försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer 

om annat. 
- förbundets verksamhet får fo1tsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator; 

FÖRBUNDSORDNING 
4(4) 

Dnr 2018/ _____ _ 

- skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 

som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 

- förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges medlemskommunerna. 

När berättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemskommunerna, fu· förbundet upplöst. 

Medlem som inte fu· nöjd med redovisningen eller sldftet, har rätt att väcka talan om detta mot de 

övriga medlemmama inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning, eller 

om talan väcks mot förbundet, eller om det på annat sätt uppkommer behov av 

en ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas. 

14 § Arvoden 
Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 

kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 

15 § Tvist 
Tvist mellan förbundet och medlem skall avgöras av skiljemän, vid skiljeförfarandets 

påkallande, svensk lag därom. 

16 § Ändring av förbundsordning 
Ändring av denna förbundsordning skall antagas av direktionen och fastställas av 

medlemskommunema. 

Förbundsordningen beslutad i 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 

Lessebo Kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2018- __ - __ , § __ 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 

Justerare 

§ 116 

Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Dnr 2018/417 060 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv 
för Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt bilagor. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun är delägare i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB och direktplacerar försäkring i bolaget. Bolaget har 
översänt förslag till bolagsdokument för godkännande av respektive 
kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Dokumenten ska sedan 
godkännas av årsstämman, som äger rum 17 maj. Tidigare har dessa tre 
dokument - Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, varit 
sammanfogade i ett enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i 
uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut att dela upp det i tre 
individuella dokument. 

Syftet med uppdateringen är enligt bolaget att anpassa dokumenten efter ny 
lagstiftning och man har också genomfört en smärre redaktionell justering i 
och med att det tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Bolaget menar att 
det inte innebär några större förändringar i sak, förutom ändrade 
hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag bolagsordning Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
2. Förslag ägaravtal Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
3. Förslag ägardirektiv Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
4. Ändringsversion Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
5. Skrivelse ekonomichefen 2018-03-22 

I OtdragsbescyTkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

Dnr: 2018/417 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-03-22 

Till kommunfullmäktige 

Revidering av styrdokument för Kommunassurans AB 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, ägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans 

AB enligt bilagor. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun är delägare i försäkringsbolaget Kommunassurans AB och direktplacerar 

försäkring i bolaget. Bolaget har översänt förslag till bolagsdokument för godkännande av re

spektive kommunfullmäktige i delägarkommunerna. Dokumenten ska sedan godkännas av års

stämman, som äger rum 17 maj. Tidigare har dessa tre dokument -Ägardirektiv, Ägaravtal och 

Bolagsordning, varit sammanfogade i ett enda dokument, men då stämman 2017 gav bolaget i 

uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut att dela upp det i tre individuella dokument. 

Syftet med uppdateringen är enligt bolaget att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och 

man har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det tidigare dokumentet 

nu delats upp i tre. Bolaget menar att det inte innebär några större förändringar i sak, förutom 

ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag bolagsordning 
Förslag ägaravtal 
Förslag ägardirektiv 
Ändringsversion 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunassurans AB 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens ordförande 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

060 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Dnr: 2018/417 

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 

060 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att erbjuda dessa ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de juridiska 
personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner 

som ingår som aktieägare i bolaget och kontrolleras av dessa 
kommuner/landsting/regioner. 

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 

och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 

bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 

deras andel i aktiekapitalet. 

§ 4 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna 

anställda, meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och 

grupper: 

Direkt försäkring 
Grupp e) 
Försäkringsklass 6 
Försäkringsklass 13 
Försäkringsklass 16 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Fartyg 
Allmän ansvarighet 
Annan förmögenhetsskada 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 

Bolagets verksamhet skall alltid bedrivas med iakttagande av de 
kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap. kommunallagen 
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Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tio (10) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

§ 5 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 6 Antalet aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

§ 7 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Styrelse utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 

§ 8 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. För revisor får av årsstämman en revisorssuppleant utses. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma 

som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 

§ 10 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev med posten 

eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

stämman. 

§ 12 Ordförande vid stämman 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

§ 13 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 
suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant 
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18.Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551 ), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 

aktieägaravtalet. 
19. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m. 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
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"1 . Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 
bolaget. 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv 
samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 
fattas av bolagsstämman och kräver, om inte annat anges i lag eller i § "16 i 
denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 
som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer. 

§ 16 Underställning m m 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möjligt beredas 
vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 
två (2) månader före stämma. 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering 
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 

eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av§ 5, antalet aktier, och innehåll i denna § "16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 

§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
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överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 

ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill 

att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 

Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 

månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 

frågan. 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 

väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 

skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 

månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 

genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 

genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 

meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar 

begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 

belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning 

lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 

månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 

eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 

bli registrerad för aktien. 

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 
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Dnr: 2018/417 060 

1. Spårning av ändringar Bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) uppdat 1509011160913 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet (ny rubrik) Mål oGh 
'lerksamhet 

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som · 

helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som aktieägare i bolaget och 
k t Il d k /I d t' / (t'II .. t I) S .. Il on ro eras av essa ommuner an s 1ng regioner I agg ex aFRFRa ga eF 

fäF stiftelseF vaFs styFelseF aktieägaFe l:lelt elleF gel1;is l:ltseF. 'borttaaet text) 

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 

och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

_.--{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckenfärg: Röd 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

-----
Formaterat: Teckenfärg: Röd 

~ 
Formaterat: Teckenfärg: Röd 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att .-----{ Formaterat: Teckensnitt:Kurslv 

bolagets förpliktelser fullqiorts. fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet. (tillägg text) 

.. §_4;._V..:..:;.e;..:rk.a.:s:.::a:.:..m:.:.h:.:.e='-'t=-=s:.:.fö::.a" r'-=e:.:.m:.:;a:::.:· lco(.,;,,;n.._y..,_r.;;;.ub""r."'ik_..)~ ____ _ _____ ______ _.--{ Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet, Kursiv 

Bolaget har till föremål att, (inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
borttaget) med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: 

Direkt försäkring 
Grupp e) 
Försäkringsklass 6 
Försäkringsklass 13 
Försäkringsklass 16 

Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Fartyg 
Allmän ansvarighet 
Annan förmögenhetsskada 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

_.--{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 
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§ 45 {ändrad §) Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 56 {ändrad §) Antalet aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

§ 67 {ändrad §) Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 

röstat för beslutet. 

§ 78 {ändrad §) Revisor och lekmannarevisorer (borttaget) 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. 

9 Lekmannarevisorer n rubrik 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

---i Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet, Kursiv 

Formaterat: Teckensnitt:Fet 

Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Två lekmannarevisorer ooh två suppleanter för dessa utses på årsstämma för 
en tid av högst 4 år. Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses 
på den årsstämma som hålles efter allmänna val för en tid av högst 4 år. 
(text ersätter) ------t Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 
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§ 810 (ändrad§) Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§9 Tid osl=I plats för stämmaA 

§ 101 {ändrad§) Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 142 (ändrad§) Ordförande vid stämman 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 

§ 123 (ändrad §) Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11 . Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant 
15.1 förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
~ Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

~ 19. Beslut att ä ardirektivet ska älla fram till nästa årsstämma. tillä 
Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Formaterat: Teckenfärg: Svart 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens m.m. 

Beslut i föl jande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 

för bolaget. 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen. fastställande av ägardirektiv 

samt frågor i övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska 

fattas av bolagsstämman och kräver. om inte annat anges i lag eller i§ 16 i 

denna bolagsordning kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier 

som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. . ____.---{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

(nv text) 

§ 13 Röstetal 

§ 145 (ändrad §} Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets fi rma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar bolagets fi rma i löpande ärenden. Vad som 

inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 

fastställer. 

§ 15 Vinst 

§ 16 Stämmobeslut och underställning m.m . 

... ,(§....._,e.,.rs;.;;;a,,;,;tt,,..a ... v,;.,: =n""ed;;;;a;;;;,n..,) _ _______ ___ _ _ _________ --------i Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

§ 16 Underställning m m 

Bolaget skal l bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller annars av större vikt fattas. Sådana beslut skall så långt möj ligt beredas 

vid föregående ägarsamråd och ägarna skall ges möjlighet att bereda ärendet 

två (2} månader före stämma. 
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För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor skall äga giltighet skall 
sådant beslut godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering 

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren 
eller av dotterbolag eller annan likvärdig association 

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
- Ändring av § 5. antalet aktier. och innehåll i denna § 16 
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 

Om aktieägare til l styrelsen framställer önskemål om att fråga skall beslutas av 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 

bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter. 

§ 17 Hembud 

§ 17 Överlåtelse av aktier och hembud 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska 
genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till 
överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara 

ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser. 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vi ll 

att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. 
överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två 
månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i 
frågan. 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får 
väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut 
skickades till den aktieägare som begärt samtycke. 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en 
månad från den tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 

genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång , skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad. vars postadress är införd i 
aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den. som önskar 
begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 
övergång . 
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Anmäler sig flera lösningsberättigade. skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning. verkställd av notarius publicus. dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits. aktierna först. så långt kan ske. skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem. som framställt 
lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall utgöras. där fånget är köp. av köpeskillingen. men eljest av 
belopp. som. om parterna inte kommer överens. bestämmes i den ordning 
lagen {1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en 
månad från den tidpunkt. då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framstä ller lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid. äger den som gjort hembudet. att 
bli registrerad för aktien. 

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. 

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt 
som är av principiell betydelse bortta et "och" eller annars av större vikt skall 
beslutas av bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med 
kvalificerad majoritet innebärande att majoriteten tillsammans företräder minst 
_j_ av samtliga aktier i bolage . tillä text Beslut avseende övri a frå or vid 
bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

Formaterat: Teckenfärg: Röd 
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suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en 
ledamot skall vara vice ordförande. 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. {texten borttagen\ -----{ Formaterat: Teckenfärg : Röd 

§ 19 utgår.texten finns redan i§ 6 
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2. Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. (tillägg text) ------1 Formaterat: Teckensnitt:Kurslv 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för delägarkommune~. Aven ------1 Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

andra kommuner och landsting i Götaland än nu be~ntliga delägare kan bli 
delägare i bolaget. -----

Formaterat: Teckensnitt:Kurslv 
.____ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

--------

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm 

§ 1 Mål sGh veFksamhet /ersätts av) Ändamålet med äaandet - Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet, Kursiv 
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Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

(ti llägg text) 
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&ev 

delägarekommuner (tillägg text) på ett konkurrenskraftigt vis, avseende 

prissättning eller villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 

aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

_§_2_. _V_e_rk_s_a_m_h_e_t~<~til_la_· g_g~n~v~§~).__ _________ _ ____ _ _ _ _.-{ Formaterat: Teckensnitt:Inte Fet 

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 

och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 

regioner) i Götaland. 

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 

och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner {inkluderande landsting och 

regioner) i Götaland . Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 

de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 

bolaget utser. 

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 

bli delägare i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 

enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv. 

""(e.,.r""sa"' .. tt""'e...,r.,.t""id""'ig""a"'"re;;;..;.;te.,.x.,.t)'----___ _ _ ____ _ ____ _ _ ____ _.-{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

§ 23 {ändrad §) Aktiekapital och aktieinnehav 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 's aktiekapital skall uppgå till lägst 
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

Aktiekapitalet uppgår idag till 66 516 00Q(jndras till 72 568 000) kronor och 

följande kommuner är delägare: 

Amal Elelepp (kr) A.ktieägare AMe-1 

4 ~ ~ BjYVS k9FRFRYR ~ 
~ ~ a-74-000 BreFRölla keFRFRYR ~ 
i ~ ~ BYFlövs keFRFRYR 4,-W?/4 

4 e7e e+e--000 BåstaEI 1~9FRFRYR ~ 
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1 732 732 000 Burlövs komm un 1.01% 

1 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

2 1 386 1 386 000 Eslövs komm un 1,91% 

§ 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

1 676 676 000 Hörbll kommun 0.93% 

!! 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

.l! 761 761 000 Kli1;mans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 ill 611 000 Osbll kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstor12s kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skuru12s kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstor12s kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstor12s kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

ll 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0.54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungbll kommun 1,79% 

34 459 459 000 Marka[llds kommun 0.63% 

35 614 614 000 Tings[llds kommun 0.85% 

36 454 454 000 U1212vidinge kommun 0.63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1.01% 

38 1.111 1 111 000 Laholms kommun 1.53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0.78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1.73% 

41 533 533 000 Sävsjö kommun 0.73% 

42 1 490 1490000 Karlshamns kommun 2.05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4.12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0.87% 

45 1 360 1 360 000 Ronnebll kommun 1.87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1.11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsbll kommun 0.20% 

49 1 510 1 510 000 Varbergs kommun 2.08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1 336 000 Uddevalla kommun 1.84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1.30% 

53 ill 411 000 Eda 0,57% 

54 270 270 000 Essugna 0.37% 

55 275 275 000 Grästor12 0.38% 

56 244 244 000 Jokkmokk 0.34% 
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57 368 368 000 Lekeberg 0.51% 
58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 

59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 

60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 

61 521 521 000 Smedjebacken 0,72% 

62 481 481 000 Surahammar 0,66% 

63 352 352 000 Vadstena 0,49% 

64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 
65 329 329 000 Vansbro 0,45% 

66 177 177 000 Ydre 0,24% 
67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 

68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 

69 257 257 000 Ödeshög 0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 100,0% 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 

solvenskrav, fattas av bolagsstämman. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 

och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 34 {ändrad §) Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga parters samtycke. 

§ 45 {ändrad §) Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 

bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens 
sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna 

med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

§ 56 (ändrad§) Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 
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Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 

det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

och part. 

§ 67 (ändrad§) Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått 

tillfälle att delta i ärendets behandling. 

§ +8 (ändrad§) Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget. 

§ 89 (ändrad§) Bolagets ekonomi 

Bolaget skall , inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 

av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 
principer (ny text. ersätter tidigare skrivning: "bolaget skall bedrivas efter 

normala företagsekonomiska principer") samt med tillägg text: "och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att bolaget alltid med 

god marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet". 

Delägarnas avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress 

på försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i 
ägardirektiven anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig 

branschnorm. (denna text borttagen) ___.-{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 

på ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 

fast egendom. 

Förslag till budget (ersätts av enbart "budget")för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och fastställas av styrelsen. 
___.-{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 
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Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 

gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§ 10 Memlnid esh samtyske vid överlåtelse av aktier samt inlösen vid 

avtalsbrett,~--- ------------- ---- ---~ ..-----{ Formaterat: Teckensnitt :Kursiv 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 

då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 

verksamhet. Bestämmelser om samtycke. hembud och oenighet beträffande 

lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning . 
(ersätter tidigare §11) ..-----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

§ 1-1-2 (ändrad§) Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 

fattas endast med kvalificerad majoritet. innebärande att majoriteten 

tillsammans företräder minst_/_ av samtliga aktier i bolaget. En förutsättning för 

sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal. 

(ersätts av:) ..-----{ Formaterat: Teckensnitt: Kursiv 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 

på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 

biträder detta avtal. 
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 

därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 

därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

§ 12 Beslut em fråger av prinsipiell betydelse eller större vikt 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 

tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 

ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 

god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 

ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 

senast två månader före stämman. 
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§ 134 (ändrad§) Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 10 maj 201 ?(jndrat till 17 maj 2018) till och 

med den 31 december 2019. (ändrat till 1 juni 2028) 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 

vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 

underrättar övriga parter om uppsägningen. 

§ 145 (ändrad§) Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 

inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Delägare som vil l utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 

bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 

lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först. så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 

förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 

ordning lagen (1999: 116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 

inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 

understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 167 (ändrad§) Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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3. Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(antagna av bolagsstämman B maj 2012) 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ("Kommunassurans Syd"). Det är i och 

med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för 

bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida 

det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att Qfil§ garantera 

delägarna försäluingsskydd , .Qgj§ bidra till att säkerställa att delägarna kan 
erhålla bästa försäkringsvillkor, .-----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

§1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att 

delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare 

i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar 

kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna förvaltningar. 

Mål (ersätts av rubriken "Ändamålet med bolaget" 

Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner 

i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att 

Formaterat: Indrag : Vänster: 1 cm, Ingen numrering 

säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare, (tillägg .------( Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

text) . 

Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och 

vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador. 

Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkrings

tagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, 

aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans 

Syd 's skadekostnader och därmed främja (tillägg) Kommunassurans Syd's 

långsiktiga verksamhet. (bytt ut "konkurrensförmåga") dels minska 

försäkringstagares skador och skadekostnader. 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings

tagare. 

.-----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 
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Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga .._(b..,o ... rtt ... a..,q,._e.,.t _ _ _ ~ _ _ _ _ _.,___.-( Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

"marknadsorienterade") principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

Kommunassurans Syd skall - när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag -

ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i 

framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas 

långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd. 

3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 

annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 

följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal , som om 

bolaget självt varit part i avtalet. 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 

arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utöver sin ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies. 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 

lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse. 

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har 

att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. (ovan ny text) __..--{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 
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Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen. 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 
en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med 
kommunstyrelsen i ägarkommunerna.(eresätts av "ägarkommunernas 
representanUombud" 

4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten 
präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, 
öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara 
utmärkande. 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier. 

-=-sa=m"-'-'-t =til~I h=a~n=d=a'--'-ha=· l=la~b~u"""'dc.ag=e-=-t -=-oc=h-'-v-=-e=r-'-'k=sa=m~he=t=s=pl=a'-'-n~ti=ll-=ä.;,g=a'-'-rn=a~(,..ti""//ä"". g ... gb,;t;.;;;e,..x..._t)-'--. _ _ __,__.--{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna 
kan också översändas till delägarna i elektronisk form 

..,(t;;.;,il ... lä.,.q.,.g __ te=x=t.._) ____________ _ ___ ________ __.----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge 
uthållig avkastning på tillskiutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot 
bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall 
utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna 
utdelning. Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010. 

(text borttagen) 

6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin 
verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
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ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets försorg . 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 

skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 

i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 

önskar genom anmälan till bolaget. 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget 

ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål får ta del av 

Protokoll från bolagsstämma 

Protokoll från styrelsesammanträde 

Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen , utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen samt för 

lekmannarevisorns granskning._..( ... o ... va __ n __ t""il.,.lä..,q,.,.g ... te;;.;x ... t.._) _________ ___ .----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 

sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. 

""(t""'il/""ä...,q.,,q""'te""x""'t"--) ___ _ _____ _ _______________ .----{ Formaterat: Teckensnitt:Kursiv 

Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med 
verksamheten. Arsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till 
kommunstyre/sen (text borttagen) 

§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar ti ll privata 

utförare 

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, 

ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

(ti llägg hel §) 
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+~.(ändrad §) Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 

följande ordning: 

1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Dnr: 2018/417 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Bakgrund 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse. 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

§ 1 Ändamålet med ägandet 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. 

Bolaget skall verka som ett alternativ till den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, avseende prissättning och villkor. 

Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 

aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

§ 2. Verksamhet 

060 

Bolagets verksamhet skall i första hand avse tillhandahållande försäkringsskydd 

och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner (inkluderande landsting och 

regioner) i Götaland. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 
försäkringsskydd till de bolag som helt eller till majoritet ägs och kontrolleras av 

de kommuner/landsting/regioner som ingår som aktieägare i bolaget. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, aktieägare i 

bolaget utser. 

Även andra kommuner och landsting i Götaland än nu befintliga delägare kan 

bli delägare i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 procent för aktieägarnas räkning och 

enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's aktiekapital skall uppgå till lägst 

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 
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Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 kronor och följande kommuner är 

delägare: 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel 

1 662 662 000 Bjuvs kommun 0,91% 

2 574 574 000 Bromölla kommun 0,79% 

3 732 732 000 Burlövs kommun 1,01% 

4 676 676 000 Båstad kommun 0,93% 

5 1 386 1 386 000 Eslövs kommun 1,91% 

6 2 341 2 341 000 Hässleholms kommun 3,23% 

7 676 676 000 Hörby kommun 0,93% 

8 682 682 000 Höörs kommun 0,94% 

9 761 761 000 Klippans kommun 1,05% 

10 3 615 3 615 000 Kristianstads kommun 4,98% 

11 1 220 1 220 000 Kävlinge kommun 1,68% 

12 1 846 1 846 000 Landskrona kommun 2,54% 

13 872 872 000 Lomma kommun 1,20% 

14 4 846 4 846 000 Lunds kommun 6,68% 

15 12 588 12 588 000 Malmö stad 17,35% 

16 611 611 000 Osby kommun 0,84% 

17 326 326 000 Perstorps kommun 0,45% 

18 937 937 000 Simrishamns kommun 1,29% 

19 826 826 000 Sjöbo kommun 1,14% 

20 676 676 000 Skurups kommun 0,93% 

21 970 970 000 Staffanstorps kommun 1,34% 

22 605 605 000 Svalövs kommun 0,83% 

23 877 877 000 Svedala kommun 1,21% 

24 602 602 000 Tomelilla kommun 0,83% 

25 1 875 1 875 000 Trelleborgs kommun 2,58% 

26 1 494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 

27 1 278 1 278 000 Ystads kommun 1,76% 

28 639 639 000 Åstorps kommun 0,88% 

29 457 457 000 Örkelljunga kommun 0,63% 

30 672 672 000 Östra Göinge kommun 0,93% 

31 897 897 000 Alvesta kommun 1,24% 

32 390 390 000 Lessebo kommun 0,54% 

33 1 300 1 300 000 Ljungby kommun 1,79% 

34 459 459 000 Markaryds kommun 0,63% 

35 614 614 000 Tingsryds kommun 0,85% 

36 454 454 000 Uppvidinge kommun 0,63% 

37 732 732 000 Älmhults kommun 1,01% 

38 1 111 1 111 000 Laholms kommun 1,53% 

39 563 563 000 Tranemo Kommun 0,78% 

40 1 259 1 259 000 Vetlanda kommun 1,73% 
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41 533 533 000 Sävsjö kommun 0,73% 

42 1 490 1 490 000 Karlshamns kommun 2,05% 

43 2 992 2 992 000 Karlskrona kommun 4,12% 

44 633 633 000 Olofströms kommun 0,87% 

45 1 360 1 360 000 Ronneby kommun 1,87% 

46 807 807 000 Sölvesborgs kommun 1,11% 

47 339 339 000 Hultsfreds kommun 0,47% 

48 143 143 000 Högsby kommun 0,20% 

49 1 510 1 510 000 Varbergs kommun 2,08% 

50 327 327 000 Mönsterås kommun 0,45% 

51 1 336 1 336 000 Uddevalla kommun 1,84% 

52 945 945 000 Vänersborgs kommun 1,30% 

53 411 411 000 Eda 0,57% 

54 270 270 000 Essugna 0,37% 

55 275 275 000 Grästorp 0,38% 

56 244 244 000 Jokkmokk 0,34% 

57 368 368 000 Lekeberg 0,51% 

58 485 485 000 Malung/Sälen 0,67% 

59 558 558 000 Ovanåker 0,77% 

60 214 214 000 Skinnskatteberg 0,29% 

61 521 521 000 Smedjebacken 0,72% 

62 481 481 000 Surahammar 0,66% 

63 352 352 000 Vadstena 0,49% 

64 377 377 000 Valdemarsvik 0,52% 

65 329 329 000 Vansbro 0,45% 

66 177 177 000 Ydre 0,24% 

67 338 338 000 Älvdalen 0,47% 

68 395 395 000 Älvsbyn 0,54% 

69 257 257 000 Ödeshög 0,35% 

Summa 72 568 72 568 000 100,0% 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 

part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 

solvenskrav, fattas av bolagsstämman. 

Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 

och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

§ 4 Pantsättning 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga parters samtycke. 

§ 5 Valberedning 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 

bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 

eftersträvas, , att bolagsstyrelsens sammansättning präglas av hänsyn till att 
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styrelsen blir representativ för ägarna med avseende på kommunstorlek och 

förutsättningar i övrigt. 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstemän i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen skall 

lämna förslag till valberedningen på försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 

största delägaren. 

§ 6 Bolagets styrelse 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen. 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 

det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 

tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

och part. 

§ 7 Styrelsebeslut 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

§ 8 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 

skall bekostas av bolaget. 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer 

av kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att 
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bolaget alltid med god marginal skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

§ 1 O Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 

på ekonomisk hantering. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 

fast egendom. 

Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av styrelsen. 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 

gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 

Aktie i bolaget får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och 

då sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal 

verksamhet. Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande 

lösenbelopp finns i bolagets bolagsordning. 

§ 12 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda 

på stämman. En förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren 

biträder detta avtal. 
Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 

därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 

tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 

ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till 

god beredning hos delägarna, vilket betyder att ett ärende ska vara berett av 

ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i respektiver fullmäktige 

senast två månader före stämman. 
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§ 14 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028. 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 

vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 

underrättar övriga parter om uppsägningen. 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 

inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet 

Delägare som vill utträda ur bolaget skall hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen skall 

bolagsstämman pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera 

lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i 

förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet skall, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den 

ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas 

inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att 

understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas. 

§ 17 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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Dnr: 2018/417 060 

Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det är i och med att det antagits av 

bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för bolagets styrelse och 

andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

§1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att 

delägarna kan erhålla bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och landsting/regioner som ingår som aktieägare 

i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan utöva och faktiskt utövar 

kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna föNaltningar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och landsting/regioner i Götaland och aktivt 

verka för att utveckla bolagets verksamhet för att säkerställa en långsiktig 

relation till sina ägare och försäkringstagare. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar 

härför, aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar 

och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's skadekostnader och därmed främja 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB's långsiktiga verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och skadekostnader. 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings

tagare. 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 



188

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av 

det kommunala ändamålet för verksamheten. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall - när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

§3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 

annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 

följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 

bolaget självt varit part i avtalet. 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 

arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna reglementen och policies. 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 

lämna styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 

närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse. 

Bolaget erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har 

att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 
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Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt fattas. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 

en sådan fråga som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut krävs av bolagsstämman, ska bolaget 

samråda med ägarkommunens representant/ombud. 

§4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara 

trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall 

vara utmärkande. 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

§5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 

möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier, 

samt tillhandhålla budget och verksamhetsplan till delägarna. 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 15 mars varje år. Denna 

kan också översändas till delägarna i elektronisk form. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en 

attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

§6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB skall hålla delägarna väl informerade om 

sin verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets försorg. 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 

skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 
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i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 

önskar genom anmälan till bolaget. 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om bolagets verksamhet. Bolaget 

ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

- Protokoll från bolagsstämma 

- Protokoll från styrelsesammanträde 

- Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för 

lekmannarevisorns granskning. 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 

sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angetts i bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. 

§ 7. Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar till 

privata utförare 

Om del av bolagets verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, 

ska bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 

följande ordning: 

1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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l'.ITingsryds 
\:!:)kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

2018-04-16 

Kommunstyrelsen 

Information om beslut om tillförordnad kommunchef 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har på mandat från kommunstyrelsen fattat beslut om 

tillförordnad kommunchef enligt bilaga. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besö ksa dress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Kommunlednlngs
förvallningen 

Beslut om tillförordnad kommunchef 

BESLUT 

Med stöd av kommunstyrelsens beslut om mandat för upprättande av anställningsavtal 

för tillförordnad kommunchef2018-03-26 §109 fattas hälmed följande beslut: 

1) Ekonomichef Daniel Gustafsson entledigas från uppdrag som tillförordnad kommun

chef från och med 2 april 2018 

2) Lennart Johansson utses till tillförordnad kommunchef från och med 2 april 2018 till 

dess att ny ordinarie kommunchef tillträder 

ikael J eanson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tingsryds kommun 

Beslutet diarieförs och anmäls till kommunstyrelsen 

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 
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~Tiru!sryds 
~ko:mmun 

Dnr: 2018/233 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

989 

13 (19) 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-04-03 

§ 23 

Smålands Akademi - besök i Tingsryds kommun, 4-9 april 

2019 
Dnr: 2018/233 989 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta emot ett besök av Smålands Akademi den 

4-6 april 2019 och att uppdra åt KLF att medverka i planeringen av besöket. 

Beskrivning av ärendet 

Programmet arbetas fram i samråd med Smålands Akademi under 2018 och 

kommunstyrelsen får en redovisning och inbjudan till programmet när detta 

föreligger. 

Smålands Akademi grnndades 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, 

professor Lars- Olof Larsson och fil.dr h.c. Stig Tornehed. Syftet är att 

sprida glans och ljus över den småländska vitterheten samt att främja en 

småländsk identitet. Man delar ut ett antal olika priser och bjuder en meny 

av olika föreläsningsförslag i samband med att akademin besöker en 

kommun. ÅJ 2018 besöker man Aneby kommun och tidigare år har man 

bland annat varit i Torsås, Markaryd, Sävsjö och Torsås. De framträdanden 

man gör kan passa i olika föreningssarnmanhang för hembygdsföreningar, 

kyrkor, Rotary och så vidare. Andra lämpar sig mer för publika möten på 

bibliotek och skolor. 

Kommunens insats blir övernattning och förtäring för ledamöterna. Oftast 

sker en samling till middag fredag kväll och en del kommuner brukar även 

bjuda ledamöterna på en rundtur i kommunen. 

Finansiering 

Finansieringen av besöket bedöms rymmas inom befintlig budget för 

marknadsföring hos Utvecklingsavdelningen. 

Ärendets beredning 

Erik Lindfelt som är sekreterare på Smålands Akademi har kontaktat 

utvecklingschef med frågan om hur Tingsryds kommun ställer sig till att ta 

emot besök i april 2019. Ärendet har lyfts som informationspunkt på Kultur

och fritidsutskottet. 

ff . I Dtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:.!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-04-03 

Justerare 

@J 

§ 23 folts 

Dnr: 2018/233 989 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-02-26 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecldingschef 

I Utilragsbestyrkande 

14 (19) 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 

2018-04-16 

Kommunstyrelsen 

Val av ombud till bolagsstämma för Södra Småland Avfall och Miljö AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Barbro Svensson till ombud på bolagsstämma för Södra 

Småland Avfall och Miljö AB, med Inge Strandberg som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Södra Småland Avfall och Miljö AB håller bolagsstämma i Växjö 2018-06-18. Kom

munstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktiges ordförande är Tingsryds kommuns 

ombud vid stämman, med 1 :e vice ordförande som ersättare. Detta i likhet med vad som 

gäller då Tingsryds Kommunföretag AB håller bolagstämma. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/199 059 

Dnr 2017/501 160 

Dnr 2018/426 610 

Dnr 2018/455 106 

Dnr 2017/288 191 

Dnr 2017/288 191 

Dnr 2017/288 191 

Dnr 2018/324 042 

Dnr 2018/324 042 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-23 

§ 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Bildningsnämnden, 
Protokoll 2018-02-06 § 10 
Avtal ishockeygymnasiet 

2. Länsstyrelsen Kronobergs län, 
Överenskommelse Krissamverkan Kronoberg 

3. Bildningsnämnden, 
Protokoll 2018-03-20 § 24 
Förändring av rektorsområden Tingsryds bildningsfövaltning 

4. Samordningsförbundet Värend, 
Minnesanteckningar Ägarsamråd 

5. Lessebo kommun, 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-03 § 77 

2 

Intresseförfrågan - samverkan i gemensam nämnd för överförmyndarfrågor 

6. Växjö kommun, 
Protokoll kommunstyrelsen 2018-04-03 § 148 

Genomförandeutredning gemensam överförmyndarnämnd 

7. Alvesta kommun, 
Protokoll kommunstyrelsen, 

2018-04-10 § 35 
Inriktningsbeslut om gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Alvesta, 

Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

8. Kommunfullmäktige, 
Protokoll 2018-04-09 § 44 
Årsredovisning Tingsryds kommun 

9. Kommunfullmäktige, 
Protokoll 2018-04-09 § 46 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 

I OtdragsbesJyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/519 821 

Dnr 2018/519 821 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-23 

10. Mikael Jeansson (S) och Magnus Carlberg (S) 

Skrivelse "Upprustning av gymnastikbyggnaden i Urshult" 

11. Christian Ward (M) och Patrik Andersson (M), 

Skrivelse angående skolbyggnaden i Urshult 

I Dtdragsbestyrkande 

3 
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Remisser 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2018/349 512 

2018/459 511 

2018/508 519 

2017 /791 882 

2018/27 312 

Justerare 

2018-04-23 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 

verkställda remisser: 

Länsstyrelsen Kronoberg 
Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

Översänt till Miljö- och byggnadsförvaltningen för besvarande senast 2018-05-30 

Trafikverket 
Förslag till nya föreskrifter för Kronobergs län damt upphävande av 

Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län. 

Översänt till teknisk avdelning för yttrande senast 2018-05-09 

Trafikverket 

Trafikverkets åtgärdsprotgarm för omgivningsbuller 

Översänt till teknisk avdelning för yttrande senast 2018-05-27 

Kenneth Enelund 

Medborgarförslag gällande att öppna ett filialbibliotek på Lindegården. 

Översänd till Bildningsnämnden för yttrande 2018-08-31 

Tove Calrbrant 

Medborgarförslag angående cykel- och gångväg Älmeboda - Rävemåla. 

Översänd till teknisk avdelning för yttrande 2018-08-31 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2018/519 812 

2018/410 253 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-23 

§ fortsättning 

Anders Borgehed, ordförande i Urshults Sockenråd & Jacob Svensson ordförand 

Föräldrarföreningen 

Medborgarförslag angående nybyggnation av gymnastiksal i Urshult 

Översänd till teknisk chef för yttrande senast 2018-05-21 

Patrick Ståhlgren & Marie Fransson M 

Motion angående att återinvestera vinsten från försäljningen av skogsfastighetma 

Vieboda i nya bostäder 

Översänd till ekonomichef för yttrande senast 2018-05-21 

Justerare I Otdragsbestydiande 
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Delegationsbesl ut 
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r.lTingsryds 
\:!!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-04-16 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Gjorda delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunstyrel

sen. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

mellan Tingsyds kommun och Sigbritt 

Mattsson, Brunnsgatan 18, 362 56 Ryd, 

avseende ett markområde för tomtplats 

för garage på fastigheten Ryd 1 :89, 

Tingsryds kommun, Filip Storm 
Uppsägning av nyttjanderättsavtal 
mellan Tingsyds kommun och Sigbritt 

Mattsson, Brunnsgatan 18, 362 56 Ryd, 

avseende ett markområde för tomtplats 

för garage r:iå fastigheten Ryd 1 :89 
Anmälan av delegeringsbeslut -
antagande av leverantör, Upphanlding 

gällande drift simhall 
Medley AB 
Beslutsdatum: 2018-03-23 
, Christina Gutierrez Malmbom 
Delegations beslut år 2018 
Christina Gutierrez Malmbom 
Anmäla om delegeringsbeslut -
Beslutsdatum: 20180329 
1. A vtalsförlängning, kopierings- och 

kontorspapper, Lyreco Sverige AB 

2. Avtal, städkemikaler och 
städtillbehör, PacsOn Helmer Nilsson 

AB 
3. Avtal, Mejeriprodukter, 
Grönsakshallen Sorunda AB, Mikael 
Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 
KSO 2018 

Anmälan om delegeringsbeslut -
Beslutsdatum: 2018-03-29 
4. Avtal, mejeriprodukter, Halmstad 
Frukt och Grönt AB 
5. Avtal, frukt, grönsaker och potatis, 

Växjö Partiaffär AB 
6.Avtal, rotfrukter, Halmstad Frukt och 

Grönt AB, Mikael Jeansson, KSO 

Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 

KSO 2018 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-04-23 

Ks 23 april 2018 2018.1137 

2018/247 255 

2018.1724 

2018/378 002 

KS 2018.2066 
delegationslista 

2018/18 002 

KS 2018.2067 
delegationslista 

2018/18 002 

Sida 1 (2) 

KS 2018-03-01 

2018-04-23 FS 

KS 2018-03-26 

2018-04-23 CGM 

KS 2018-04-09 

2018-04-23 MIJ 

KS 2018-04-09 

2018-04-23 MIJ 

2018-04-16 08:47 
Antal:7 HADEL 
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Anmälan delegeringsbeslut -
Beslutsdatum: 20180329 
7. Avtal, ekologiska rotfrukter. AB 
Hembergs 
8. Avtal, mejeriprodukter Arla Foods 
AB 
, Mikael Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 
KSO 2018 

Anmälan delegationsbeslut -
Beslutsdatum: 2018-04-05 
Avtal, Sophämtningsentrepenad, SUEZ 
Recycling AB 
, Mikael Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 
KSO 2018 

Anmälan delegeringsbeslut -
1 A vtalsförläggning, Glasögon för äldre 
vid bildskärm. 
Optik Smart Eyes AB 
Beslutsdatum: 2018-04-10 
2. A vtalsfärlängning, Företagshälsovård 

PreviaAB 
Beslutsdatum: 2018-04-10, Helena 
Clementdson, Personalchef 
Anmälan delegeringsbeslut 2018 -
Helena Clemendtson Personalchef 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGA TIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-04-23 

KS 2018.2068 
delegationslista 

2018/18 002 

KS 2018.2069 
delegationslista 

2018/18 002 

KS 2018.2111 
delegationslista 

2018/509 002 

Sida 2 (2) 

KS 2018-04-09 

2018-04-23 MIJ 

KS 2018-04-09 

2018-04-23 MIJ 

KS 2018-04-11 

2018-04-23 

2018-04-16 08:47 
Antal: 7 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-03-01-2018-03-3 l 

Ks 23 april 2018 

2018/247 255 1 

Uppsägning av nyttjanderättsavtal mellan Tingsryds kommun och 

Sigbritt Mattsson, Brunnsgatan 18,362 56 Ryd, avseende ett 

markområde för tomtplats för garage på fastigheten Ryd 1 :89. 

Delegat: Filip Storm 

2018/323 269 3 

Beslutsdatum 2018-03-01. Upplåtelse av allmän mark gällande 

politisk kampanj på Tingsryds busstation, vardagar kl. 05:00-10:00 

från och med 5 mars till och med 30 juni 2018. 

Delegat: Filip Storm 

2018/270 269 2 

Beslutsdatum 2018-03-01. Upplåtelse av allmän mark gällande 

litteraturvagn på torget i Tingsryd onsdagar kl. 10-14, 18-20, 

fredagar kl. 10-14, 16-18 och lördagar kl. 10-14 under perioden 1 

april 2018- 30 juni 2018 med undantag för lördagarna 28 april och 

26 maj. 

Delegat: Filip Storm 

2018/211 269 2 

Beslutsdatum 2018-03-01. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torghandel med blåbär, svamp mm på torget i Tingsryd, tisdagar 

och fredagar kl. 08.00 till 17.00, 31 augusti till 30 september 2018. 

Delegat: Filip Storm 

2018/173 269 3 

Beslutsdatum 2018-03-01. Upplåtelse av allmän mark gällande 

Höst- och Julmarknad, torget i Tingsryd 2018-10-06, kl 08:00 till 

18:00, Höstmarknad, 2018-12-02, kl. 08:00 till 18:00, Julmarknad. 

Delegat: Filip Storm 

2018/145 510 5 

Beslutsdatum 2018-03-14. Beslut angående parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad, ansökan avslås. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/329 269 1 

Beslutsdatum 2018-03-05. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torgmöte på torget i Tingsryd 2018-03-17 kl. 10-14. Sökande LO

facken Tingsryds kommun, Magnus Carlberg. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/290 311 4 

Tingsryds kommuns yttrande gällande sammanställningen av 

länets allmänna vägar. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/243 251 6 

Optionsavtal mellan Tingsryds kommun, 212000-0621 och Växjö 

Motor Company AB, 556268-7987 avseende fastigheten 

Tingsryd Vattenpasset 1. 

Delegat: Filip Storm 

2018/351 511 1 

0763 2018:04 beslutsdatum 2018-03-02, Tingsryds kommuns 

tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på 

Storgatan i Tingsryd i samband med våryra 2018-02-28 kl. 08:00 

till 18:00. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/351 511 2 

0763 2018:05 beslutsdatum 2018-03-02, Tingsryds kommuns 

tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på 

Storgatan i Tingsryd i samband med Höstmarknad 2018-10-06 kl. 

08:00 till 18:00. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/351 511 3 

0763 2018:06 beslutsdatum 2018-03-02, Tingsryds kommuns 

tillfälliga lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på 

Storgatan i Tingsryd i samband med Julmarknad 2018-12-02 kl. 

08:00 till 18:00. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/358 261 1 

Beslutsdatum 2018-03-20. Uppsägning av lägenhetsarrende 

avseende industrimarkområde på fastigheten Mårsslätt 1 :2. 

Tingsryds Brukshundsklubb, Birgitta Karlsson. 

Delegat: Filip Storm 

2018/211 269 4 

Beslutsdatum 2018-03-20. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torghandel med blåbär, svamp mm på Tingsryds torg, tisdagar och 

:fredagar kl. 08:00-17:00 under perioden 1 juni till 30 september 

2018. Sökande Amanda Pim Ratchani Strand. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/364 311 2 

Beslutsdatum 2018-03-14. Grävtillstånd, beviljad ansökan om 

tillstånd för schaktning i allmän platsmark gällande grävning 

igenom väg för anslutning till VA, väg utmed Hönshylte 1 :72, 

Norraryd 16. 
Delegat: Per Ingströmer 

2018/363 311 2 

Beslutsdatum 2018-03-13. Yttrande till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län angående Tingsryds Rallysprint den 10 maj 2018. 

Ärendenummer 

258-1252-2018. 
Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/365 269 1 

Beslutsdatum 2018-03-21. Upplåtelse av allmän mark gällande 

skyltning för politisk kampanj utefter och i vägkorsningar enligt 

kartbilagor under perioden 2018-04-01-2018-09-10. Sökande, 

samtliga politiska partier i Tingsryds kommuns 

Kommunfullmäktige. 

Delegat: Filip Storm 

2018/371 255 1 

Beslutsdatum 2018-03-22. Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

avseende markområde på fastigheten HÖNSHYLTE 1:14, 

Tingsryds kommun. 

Delegat: Filip Storm 

2018/369 311 2 

Beslutsdatum 2018-03-26. Yttrande över remiss av ansökan om 

tillstånd till tävling på väg - "Dackefejden" den 16 juni 2018. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/409 976 1 

Beslutsdatum 2018-03-05. Tillfälligt avtal mellan Tingsryds 

kommun och Elleholms Maskin AB gällande grävningsarbeten för 

VA-avdelningen. 
Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/105 269 3 

Beslutsdatum 2018-03-27. Upplåtelse av allmän mark gällande 

matvagn på Tingsryds busstation, Tingsryd 29:2, 2018-04-01-

2018-04-30. Sökande Mohammed Amin Youssef. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/414 311 1 

Beslutsdatum 2018-03-21. Tillstånd att anlägga ny utfart från 

fastighet Ulfsryd 3 :3. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/415 311 1 

Beslutsdatum 2018-03-19. Grävtillstånd, beviljad ansökan om 

tillstånd för schaktning i allmän platsmark gällande 1 st tryckning, 

asfalt, grävning korsande väg, Älmeboda, Qvisingsö och 

Brännebo. 
Delegat: Per Ingströmer 

2018/194 510 5 

Beslutsdatum 2018-03-28Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-

03-31 - 2023-03-30. Seriem. 0763-15429-26M-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/311 510 

Beslutsdatum 2018-03-28. Avslag på ansökan om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/259 510 

Beslutsdatum 2018-03-28. Avslag på ansökan om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Delegat: Per Ingströmer 

2018/428 261 

4 

4 

1 

Beslutsdatum 2018-03-28. Uppsägning av anläggningsarrende 

avseende markområde på fastigheten TINGSRYD 3:13. Tingsryds 

Industristiftelse, Box 88, 362 22 Tingsryd. 

Delegat: Filip Storm 

2018/429 255 1 

Beslutsdatum 2018-03-28. Uppsägning av nyttjanderättsavtal 

avseende mark med tillhörande byggnad på fastigheten Elserås 

1 :7. Tingsås hembygdsförening c/o Monika Ericsson. 

Delegat: Filip Storm 

2018/436 269 1 

Markupplåtelseavtal avseende markkabel, Tingsryd Örmo 1: 15. 

E.on energidistribution AB. IB-m 306331. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/442 255 1 

Beslutsdatum 2018-03-14. Nyttjanderättsavtal mellan Tingsryds 

kommun 212000-0621 och Ryds TK 829501-2200, gällande ett 

markområde på fastigheten Tingsryd Tröjemåla 1 :90. 

Delegat: Filip Storm 

2018/445 269 3 

Beslutsdatum 2017-03-20. Upplåtelse av allmän mark gällande 

Cirkusföreställning i Ryd på grusplanen 17 /5 kl.22:00-18/5 kl. 

21:00 och Linneryd, parkering vid idrottsplatsen 19/5 kl.20-00-

20/5 kl. 20:00 
Delegat: Filip Storm 

2018/475 264 1 

Beslutsdatum 2018-03-13. Överenskommelse om 

fastighetsreglering, TUF AB köper mark av Tingsryds kommun, 

Tingsryd 4:80, 4:96. 

Delegat: Filip Storm 
2018/476 269 1 

Beslutsdatum 2018-03-20. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torgmöte på Torget i Ryd fredag 4 maj 2018 kl. 07:30-17:00. 

Sökande SD Tingsryd, Ann Louise Viking. 

Delegat: Filip Storm 

2018/476 269 2 

Beslutsdatum 2018-03-20. Upplåtelse av allmän mark gällande 

torgmöte på Torget i Tingsryd lördagarna 26 maj och 30 juni 2018 

kl. 10:00-14:00. Sökande SD Tingsryd, Ann Louise Viking. 

Delegat: Filip Storm 

2018/480 269 1 

Beslutsdatum 2018-03-23. Tillfällig markupplåtelse för container 

på fastigheten Ryd 1:89 fram till 2018-04-01. Sökande Tele 2. 

Delegat: Filip Storm 

2018/484 261 1 

Beslutsdatum 2018-03-29. Arrendeavtal mellan Tingsryds 

kommun 212000-0621 och arrendatorn Katja von Der Gathen 

680829-0321 avseende ett markområde på fastigheten Rävemåla 

1:54. 
Delegat: Filip Storm 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
mar-18 mar-17 

Riket 3,8 3,9 

Kronoberg 3,6 3,7 

Tingsryd 4 3,9 

18-24 år 
Arbetslösa % 
mar-18 mar-17 

Riket 3,8 4,2 

Kronoberg 4,5 5,4 

Tingsryd 5,6 5,3 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

mars-18 mar-17 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

24 
196 

90 
142 

23 
42 

8 

397 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 

mar-18 mar-17 mar-18 mar-17 

3,5 4,2 7,3 8, 1 
4,7 4,8 8,3 8,5 

3,9 4,3 7,9 8,2 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
mar-18 mar-18 mar-18 mar-17 

5,3 6,5 9,1 10,7 

6,4 7 10,9 12,4 
7, 1 9 12,7 14,3 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2018-04-10 

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

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

0 325 511 
2 49 188 
0 26 128 
0 25 69 
1 61 88 
1 0 62 
0 0 8 
0 0 57 
4 486 1111 

108 
594 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 
lägenheter 2018-04-10 i% 2018-03-13 2018-04-30 2018-05-31 2018-06-30 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 9st Vipan, 13 st Odeng 3 st Sandg 
lediga 0 0 0 0 0 0 0% 0 4 4 17 40 st Dacke/Hall/Storg, 260 st övrigt 
bostadskö 2 27 76 126 94 325 364 136st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 2st kv.Troja, 5st centrum bv, 
lediga 0 0 2 0 2 1% 2 2 1 2 2 st Skogsgatan, 39 st övrigt 
bostadskö 0 14 25 10 49 50 1 st Sandgatan 6st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 26 st övrigt 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 1 2 4 
bostadskö 1 2 13 10 26 25 3 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 23st övrigt 1 st Klockvägen 1 O 
lediga 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 1 st Väktarevägen 
bostadskö 0 ·4 16 5 25 26 6st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 61 st övrigt 
lediga 0 1 0 0 1 1% 1 2 1 2 
bostadskö 0 6 19 28 8 61 55 12 st byte 

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

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 
bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

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

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 4 0,4% 4 9 9 28 
Bostadskö 486 521 
Ovrig bostadskö 1 8 32 39 28 108 108 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 594 629 
Antal lgh. i % I 100% 0% 2% 27% 51% 19% 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
feb-18 

Riket 3,9 

Kronoberg 3,8 

Tingsryd 4,4 

18-24 år 
Arbetslösa % 
feb-18 

Riket 4,1 

Kronoberg 5 

Tingsryd 5,9 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

feb-18 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

25 
16 
0 

385 

feb-17 
4, 1 
3,9 
4,5 

feb-17 
4,6 
5,7 
6,9 

feb-17 

20 

25 
63 

321 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
feb-18 feb-17 feb-18 feb-17 

3,5 3,7 7,4 7,8 

4,6 4,7 8,4 8,6 

3,5 4,1 7,9 8,6 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
feb-18 feb-18 feb-18 feb-17 

5,4 6,5 9,5 11, 1 

6,2 7 11,2 12,7 

7,1 7,8 13 14,7 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2018-03-13 

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

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

0 364 511 
2 50 188 
0 25 128 
0 26 69 
1 55 88 
1 1 62 
0 0 8 
0 0 57 
4 521 1111 

108 
629 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-04-16 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-03 §§ 113-120 samt 2018-04-09 §§ 121-135 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-04-03 §§ 12-28 

Personalutskottet 2018-04-03 § § 17-18 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-03-23 §§ 73-76 

Bildningsnämnden 2018-03-20 §§ 12-28 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 §§ 42-50 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-19 §§ 20, 23-24, 29-32 

Överförmyndarnämnden 2018-03-27 §§ 14-23 

Valnämnden 2018-04-04 § § 6-11 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-04-06 §§ 21-24 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-03-02 § 18 

Tingsrydsbostäder AB 2018-02-26 §§ 1-8, samt 2018-03-19 §§ 9-13 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 2018-02-26 §§ 1-9, samt 2018-03-19 §§ 10-16 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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