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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

V-

§ 232 

Avfallsföreskrifter Tingsryds kommun 
Dnr 2108/1198 450 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger teknisk chef i uppdrag att korrigera 

definitioner, under § 2 punkt 5 till kommunstyrelsen punkt 7 till Tingsryds 
kommun, i de framtagna avfallsföreskriftema 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta föreslagna föreskrifter för avfallshantering. 

2. Finansieras genom renhållningstaxan. 

3. Nya föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019. 

4. Eventuell återkoppling sker vid behov. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska enligt 15 kap § 41 ha förskrifter för avfallshantering. I 
samband med bildande av det gemensamma avfallsbolaget Södra Smålands 
Avfall och Miljö finns det ett behov att ha gemensamma förskrifter i de 
kommuner som ingår Lessebo, Älmhult, Markaryd, Växjö och Tingsryd. 

Förskriftema är framtagna tillsammans med Växjö miljö- och 
hälsoskyddskontor samt Växjö kommuns jurister. Underlaget för 
föreskrifterna kommer från Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

1. A vfallsföreskrifter för Tingsryds kommun 
2. Skrivelse från teknisk chef, 2018-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott: 
1. teknisk chef i uppdrag att k01rigera definitioner, under § 2 

punkt 5 till kommunstyrelsen punkt 7 till Tingsryds kommun, i 
de framtagna avfallsföreskriftema 

2. föreslår kommunstyren fastställa förslag till beslut i 
tjänsteskrivelse från teknisk chef. 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

fortsättning§ 232 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (37) 

2018-10-08 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. 

Justerare 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

I Utdragsbesfyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;/kommun 

Dnr: 2018/1198 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-09-27 

Kommunstyrelsen 

Avfallsföreskrifter för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagna föreskrifter för 

avfallshantering 

2. Finansieras genom renhållningstaxan 

3. Nya föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 

4. Eventuell återkoppling sker vid behov. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen ska enligt 15 kap 41 § ha förskrifter för avfallshantering. I samband med 

bildande av det gemensamma avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och Miljö finns det 

ett behov att ha gemensamma förskrifter i de kommuner som ingår dvs Lessebo, Älm

hult, Markaryd, Växjö och Tingsryd. 

Förskrifterna är framtagna tillsammans med Växjö miljö och hälsoskyddskontor samt 

Växjö kommuns jurister. Underlaget för föreskrifterna kommer från Avfalls Sveriges 

mall för avfallsföreskrifter. 

Ärendets beredning 
Förslaget till förskrifter togs fram vid beslut i kommunstyrelsen i april 2018. Därefter 

har medborgarna haft möjlighet att komma in med synpunkter. Några synpunkter har 

inte kommit in Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget och förslaget är framtaget av Växjö kommun efter en liknade besluts

process som i Tingsryds kommun med möjlighet till synpunkter från medborgarna. 

Bilaga: A vfallsföreskrifter för Tingsryds kommun 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunfullmäktige, teknisk chef, Södra Smålands avfall och Miljö (SSAM) 

Jonas W eidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

450 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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 
koD1D1un 2018-10-01 

A vf allsföreskrifter för 
Tingsryds kommun 

Fastställd: 2018-xx-xx 
Giltig from 2019-01-01 

Ersätter förskrifter: 

1 (15) 
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2018-10-01 

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TINGSRYDS 

KOMMUN 

Inledande bestämmelser 
Bemyndigande 

3(15) 

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfalls

förordningen (2011 :927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfalls

hantering i Tingsryds kommun. 

Definitioner 
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som 

anges här: 
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga 

avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verk

samhet. 
a) Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i 

kärl eller säck. 

b) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jäm

förligt avfall från annan verksamhet. Jämförligt avfall från annan verksamhet 

kan exempelvis vara toalettavfall, avfall från personalutrymme, restaurang

avfall, avfall från livsmedelsbutiker. 

c) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller 

har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt 

nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är mar

kerat med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av före

skrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen. 

f) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 

(2014:1075) om producentansvar för el-utrustning. 

g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 

förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 

h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 

med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och lik

nande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 

som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall in

går också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller 

livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten 

tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte 

är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ur

sprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan. 

i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses 

det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpap

per, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats 

ut från hushållets kärl- och säckavfall. 

j) Med sällskapsdjur avses djur som används som sällskapsdjur och som i all

mänhet huvudsakligen vistas inomhus. 

k) Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter. 
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2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 

1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastig-

hetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

4. Med avfallsansvarig nämnd avses kommunens tekniska nämnd. 

5. Med tillsynsansvarig nämnd avses kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

6. Med nedan kallad bolaget, avses Södra Smålands Avfall och Miljö AB, som ägs 

av kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult. Bolaget har, 

på uppdrag av respektive avfallsansvarig nämnd, som uppgift att svara för ägar

kommunernas skyldigheter avseende hanteringen, dvs. insamling, transport och 

återvinning eller bortskaffande, av det hushållsavfall som uppstår i ägarkommu

nerna. Bolaget svarar även för återvinningscentralerna i medlemskommunerna. 

7. Med nedan kallad kommunen avses Växjö kommun. 

8. Med renhållare avses den av kommunen upphandlade renhållningsentreprenör 

eller av kommunen utsedd aktör. 
9. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbe

hållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

10. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfålla, mi

nireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hus

hållsavfall. 

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 

till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information 
3 § Avfallsansvarig nämnd har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 

hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall 

som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 

kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden. 

5 § Bolaget informerar hushållen om insamlingssystem samt krav och hantering avse

ende förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande produ

centansvar. 
6 § Bolaget utfärdar råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvä

gar. 

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar 
7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att avfallet kan tömmas 

på tömningsdagen, dvs. inte är fastfruset eller på annat sätt i skick så att tömning inte 

kan utföras. 
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska upplysa bolaget om ändrade för

hållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten. 

Betalning, information 
9 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 

avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgift betalas i enlighet med taxa som 

kommunen har beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande 

regler för avfallshantering. 
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11 § Fastighetsägare eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastig

heten/bostaden ska erlägga angivna avgifter. Fakturamottagande kan efter skriftlig an

sökan till bolaget överföras på hyresgästen. A vgiftsskyldigheten kvarstår dock hos fas

tighetsägaren. Ändring av abonnemang görs endast av fastighetsägaren. 

Sortering och överlämning av hushållsavfall 
Sortering av avfall 
12 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet 

med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall. 
13 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla de avfalls

fraktioner åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för bort

transport. 
14 § Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. 

Ändring av abonnemang 
15 § Vid återkommande felsortering kan avfallsansvarig nämnd efter uppmaning om 

rättning till fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare besluta att tillfälligt eller 

tillsvidare ändra abonnemang. 
16 § Vid återkommande överfull behållare, för tung behållare eller dragavstånd som ej 

följer gällande renhållningstaxa ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ha 

möjlighet att välja större behållare, lämpligt hämtningsintervall eller ändrat dragavstånd. 

Om inte detta sker trots uppmaning kan avfallsansvarig nämnd besluta att tillfälligt eller 

tillsvidare ändra abonnemang. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
17 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter. 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa 

och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara beho

vet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten. 

Emballering av hushållsavfall samt förvaringsplats 
18 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behål

laren och utrymmet är avsedd för. 
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1. 

Anläggande, underhåll samt skötsel av behållare och 
annan utrustning 
Anskaffande och ägande 
19 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av kommu

nens renhållningstaxa. 
20 § Kärl ägs och tillhandahålls av bolaget såvida inte särskilda skäl föreligger. 

Container och latrinbehållare ägs och tillhandahålls av renhållaren. 

Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall 

och liknande behållare anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 

inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. 

Ägare av behållare ansvarar för ID-märkning, reparation och, vid behov, utbyte av be

hållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. 

Märkning av behållare ska ske enligt anvisning från bolaget. 
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Anläggande 
21 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall 

ska inte avstånd mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anslutningspunkt för 

tömning överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan 

fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, 

såvida inte särskilda skäl föreligger. Lock och manlucka vid anläggande ska vara av lätt 

material och väga högst 15 kg. Om lock kan skjutas åt sidan accepteras en maximal vikt 

på25 kg. 
Vid installation och anläggande av bottentömmande behållare och anläggningar som 

töms av kranfordon ska dessa utformas så att de är åtkomliga för fordon utrustat med 

kran. Med anläggningar avses de som kräver byte av filtermaterial eller där hämtning av 

filterkassett eller storsäck ska ske. 
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och botten

tömmande behållare inte överskrider 5 meter och har en volym på max 5 m3, om inte 

särskilda skäl föreligger. För tömning av filterkassett eller storsäck gäller att avståndet 

mellan kranfordonets uppställningsplats och anläggning inte överskrider 5 meter och att 

filterkassett eller storsäck får väga max 1 000 kg, om inte särskilda skäl föreligger. 

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för 

matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som 

utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 

Rengöring och tillsyn 
22 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för rengöring och till

syn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden ser

vice för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, 

lukt och dylikt. 
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och 

utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och 

risken för olycksfall minimeras. 

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck 
23 § Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung 

att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgo

doses. Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kom

munens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nyck

lar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anma

ning meddelas till renhållaren. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och ren

göra den på utsidan innan hämtning sker. 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar 
24 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtnings

tillfället säkerställa att avståndet mellan uppställningsplats för kranfordon och filterkas

sett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inte 

överstiger det längsta tillåtna avstånd enligt 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. 

Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anlägg

ningen så att tömning kan ske med det fordon som används. 

Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lättillgängliga 

för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt ska kunna öppnas av en person 

och får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Gällande vikter på lock 

eller manlucka på befintliga anläggningar regleras i, kommunens renhållningstaxa. 
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Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsan

ordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambehållare får vid hämtning inte 

överstiga det avstånd som anges i 21 §, om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd för 

äldre anläggningar regleras i kommunens renhållningstaxa. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fas

tighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen ligger utanför den 

egna fastigheten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen 

tillhör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som anger fastighetsbe

teckning. 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin an

läggning från skador vid tömning. 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter 

hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras an

läggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. 

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slam

tömning. 
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan 

anmaning meddelas renhållaren. 
25 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanlägg

ning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning 

ska beställas av fastighetsinnehavaren eller nyttj anderättshavaren. 

Hämtnings- och transportvägar 
26 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastigheten, vid en överenskommen 

plats eller, för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås, vid en av 

avfallsansvarig nämnd anvisad plats. Reglering av dragavstånd görs i kommunens taxa. 

27 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska se till att transportväg fram till 

den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick och vara dimens

ionerad för hämtningsfordon samt att, vid behov, säkerställa att vändmöjlighet finns. 

Transportväg ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och 

hållas halkfri. 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och 

hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfor

don som normalt används i hämtningsområdet. 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare 

avlämna avfallet på plats som överenskommes med bolaget eller anvisas enligt 26 §. 

Fastighetsinnehavaren- eller nyttjanderättshavaren ska se till att den väg som kärlet be

höver rullas på hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Eventuell drag

väg ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 

28 § Fastigheter belägna på öar utan fast landförbindelse är undantagna från kommu

nens sophämtning och bortforsling av slam. Sådan fastighet har dock rätt att efter skrift

lig begäran få sophämtning förutsatt att övriga bestämmelser i avfallsföreskriftema upp

fylls, varvid hämtningsställe anvisas av avfallsansvarig nämnd. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
29 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
30 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 

2. 
A vfallsansvarig nämnd har rätt att avgöra om behov för tätare hämtningsintervall finns. 
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Åtgärder om föreskrift inte följs 
31 § Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte följer föreskrifterna 

i 23 §, 24 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 27 § 2 st. kan det innebära att tömning ute

blir. 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 

ordinarie hämtningstillfälle eller mot avgift efter beställning av extrahämtning. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från det avfall som klassas som 

verksamhetsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 12-31 §§ om ej annat 

anges i dessa föreskrifter. 
Konsumentelavfall lämnas vid bolagets insamlingsställen eller efter vad som anges i 

bilaga 1. 
Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en 

gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i anläggningen. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
Uppgiftsskyldighet 
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om arten, samman

sättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kom

munens renhållningsordning. 

Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
34 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushålls

avfall på den egna fastigheten (38 och 39§§) och andra undantag från avfallsföreskrif

tema (41 och 44 §§) handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt vad som 

anges nedan. 
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 

som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske 

så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas. 

Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 

beräknade avfallsmängdema. 
35 § Ansökan om utsträckt hämtningsintervall, gemensam avfallsbehållare och uppehåll 

i hämtning enligt 40§, 42§ och 43§ handläggs av avfallsansvarig nämnd. Ansökan ska 

inkomma för handläggning senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden. 

Vid utgång av den beviljade perioden fastställer bolaget typ av abonnemang för fastig

heten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan om undantag inte 

inkommit. 
Ansökan är personlig och vid ägarbyte behöver ny ansökan göras. 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hus

hållsavfall 
36 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 37-39 

§§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa 

och miljön. 
37 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmä

lan. 
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Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det 

kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut. 

Det är dock inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område. 

38 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 

matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

9(15) 

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

39 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter anmälan till miljö- och hälso

skyddsnämnden, medges i särskild anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanlägg

ning eller liknande. Anmälan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 

Utsträckt hämtningsintervall 
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka om utsträckt hämt

ningsintervall hos avfallsansvarig nämnd. Detta kan medges under förutsättning att olä

genheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om matavfall, trots uppgif

terna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall. 

41 §Försmå avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättsha

vare som äger anläggningen, efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden medges 

utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges 

under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens be

lastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie 

intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i 

högst tio (10 år), om inte annat anges i miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om för

längt intervall, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om miljö- och hälsoskydds

nämnden konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda. 

Gemensamma avfallsbehållare 
42 § Två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 

ansökan medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenhet

er för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska för

binda sig att ansvara för uppställningsplats. 
En bedömning görs om antal delande fastighetsinnehavare är lämplig i det enskilda fal

let. 
Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om förutsättningar för med

givandet inte längre är uppfyllda. 

Uppehåll i hämtning 
43 a § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan efter ansö

kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer 

att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Ansökan gäller i 

max tre (3) år. 
43 b § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan 

medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att 

utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj - september. 
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Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att över

lämna hushållsavfall till kommunen 

10(15) 

44 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fritids- eller permanentboende, som 

själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors 

hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, och om det 

finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för trans

port, bortskaffande och återvinning enligt 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken. 

45 § Medgivande om befrielse i 44 § från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till 

maximalt fem ( 5) år i taget. 

Befrielse från sophämtning enligt 44 § kan i särskilda fall endast innebära befrielse från 

hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa. 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för 

Tingsryds kommun 2017-01-01 up hör att gälla. 
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FÖRESKRIFTSBILAGA FÖR SORTERING OCH LÄMNING AV AVFALL M.M. 

T~ '.avavfaUsom sR~. 
s9Ji~l';is.utocli hållas 
sk,iljt,från an.nat avf;ill 

Hushållsavfall och 
därmed jämförligt 
avfall 

Avfall som inte är hus
hållsavfall 
(till exempel 
bygg- och rivningsav
fall 
från 
fastigheten) 

Farligt avfall 

'Krav pa utsoriel'ing 

Detta avfall ska hanteras 
separat och lämnas till 
renhållaren. 

Detta avfall ska hanteras 
separat från hushållsav
fall. 

Följande produkter eller 
ämnen utgör exempel på 
vad som ska hanteras 
som farligt avfall: 
- Färg, lackavfall samt 
hartser 
- Limavfall (t.ex. kon
taktlim, epoxilim, spack
el) 
- Lysrör (t.ex. lågenergi
lampor, 
solarierör, halogenlam
por) 
- Lösningsmedel 
- Fotokemikalier (t.ex. 
fix och framkallare) 
- Bekämpningsmedel 
- Sprayburkar 
- Annat starkt surt eller 
alkaliskt avfall (t.ex. 
frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, 
ammoniak, lut, avkalk
ningsmedel) 
- Avfall som innehåller 
kvicksilver 
(t.ex. termometrar, 
barometrar, reläer). 

J{rav pa emN•ll~ring 
m.:ip.. 

Avfall som läggs i behål
lare ska vara inlagt i påse 
eller paket av lämpligt 
material och storlek. Det 
paketerade avfallet ska 
vara väl förslutet så att 
avfallet inte kan spridas. 
Avfall ska vara väl em
ballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller 
annan olägenhet inte 
uppkommer. 

På återvinningscentral 
ska avfallet lämnas enligt 
instruktioner på plats. 
Vid hämtning från fas
tigheten ska avfallet 
sorteras och emballeras 
efter instruktioner från 
bolaget. 

Ska var tydligt märkt 
med uppgift om innehåll. 
Olika typer av farligt 
avfall får inte blandas. 

JtjstruktiQn för h&mt
ningfJ.ämning 

Hämtnings- och läm
ningsintervall för hus
hållsavfall och därmed 
jämförligt avfall regleras 
i gällande renhållnings
taxa för Växjö kommun. 

Avfall som inte är hus
hållsavfall ska lämnas på 
godkänd avfallsanlägg
ning. Hämtning av avfall 
som inte är hushållsavfall 
kan beställas med tjäns
ter enligt gällande ren
hållningstaxa för Växjö 
kommun. 
Farligt avfall lämnas vid 
återvinningscentral. 
Hämtning av farligt 
avfall från fastighet kan 
beställas med tjänster 
enligt gällande renhåll
ningstaxa för Växjö 
kommun. 
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Grovavfall Grovavfall som utgör Grovavfall Grovavfall från hushål-

hushålls avfall från hushåll för separat len 
behöver på grund borttransport av renhålla- lämnas vid 

av avfallets egenskaper ren återvinningscentral. 

hanteras separat från ska i den mån det På återvinningscentralen 

annat hushållsavfall. är möjligt, buntas eller ska avfallet 
förpackas i lämpligt sorteras och lämnas 
emballage. enligt instruktioner på 
Grovavfallet ska förses plats. All övrig transport 
med märkning som klar- av grovavfall från fästig-

gör att det är fråga om het ska utföras genom 

grovavfall. bolagets försorg. Hämt-
ning från fastighet kan 
beställas separat enligt 
gällande renhållningstaxa 
för Växjö kommun. 

Trädgårdsavfall Ska sorteras ut och hållas På återvinningscentralen Trädgårdsavfall från 

skilt från annat grovav- ska avfallet lämnas enligt hushållen lämnas vid 

fall. instruktioner på plats. återvinningscentral. 
För alternativ med abon- All övrig transport av 
nemang trädgårdsavfall från 
med hämtning av fastighet ska utföras 
trädgårdsavfall i kärl, ska genom bolagets 
avfallet läggas löst i försorg. Hämtning från 
kärlet och inte packas så fastighet kan beställas 
hårt att tömningen för- separat enligt gällande 
svåras. renhållningstaxa för 

Växjö kommun. 
Hämtning av trädgårds-
avfall sker separat från 
hämtning av annat grov-
avfall. 

Latrin Ska hållas skiljt från Ska samlas i tunna som Latrinbehållare bort-

annat avfall. ska vara väl försluten så transporteras från fästig-
att avfallet inte kan spri- het genom bolagets 
das. Inför hämtning ska försorg. 
behållaren vara rengjord 

å utsidan. 

Matavfall Ska sorteras ut och hållas Matavfall från hushåll Matavfall bort-

skilt från annat avfall. ska läggas i transporteras från 

påse, som tillhandahålls fastigheten i enlighet 
av renhållaren. Matavfall med hämtningsintervall 
från verksamheter ska av som bolaget 
avfallslämnaren förpack- tillhandahåller. 
as i särskild påse, säck 
eller lämnas i tank av typ 
som godkänts av bolaget. 

Slam och fosforfilter- Ska vara åtkomligt för Filtermaterial från fös-

material och andra tömning i den anläggning forfällor och andrajäm-

jämförbara filter från där det genereras. förbara filter ska vara 

små avloppsanlägg- förpackat eller tillgäng-

ningar ligt på ett sådant sätt att 
hämtning kan utföras av 
fordon utrustat med kran 
eller suganordning. 

Fett från fettavskiljare Ska vara åtkomligt för 
tömning 
i den anläggning där det 
genereras. 
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Matfetter och frity
roljor om mängden per 
hämtningstillfälle över
stiger två liter 

Döda sällskapsdjur 
samt avfall från husbe
hovsjakt. 

Andra animaliska bi
produkter än döda 
sällskapsdjur och 
matavfall. 

Stickande och skärande 
avfall 

Förpackningar 

Returpapper 

Kasserade bilbatterier 

Blandas före 
detta livsmedel med 
annat avfall utgör den 
blandade fraktionen 
före detta livsmedel 
och är ABP enligt defi
nitionen. 

Bland annat kanyler och 
sprutor. 

I enlighet med definit-
ionen av förpackningar i 
förordning (2014:1073) 
om producentansvar för 
förpackningar. 
I enlighet med definit-
ionen av returpapper i 
förordning (2014:1074) 
om producentansvar för 
returpapper. 
I enlighet med definit-
ionen av batterier i batte-
riförordningen 

2018-10-01 

Ska förvaras i behållare 
med tätslutande lock. 
Maximalt två liter fly
tande emballerat avfall 
får läggas i behållare för 
restavfall, om det kan 
ske utan att emballaget 
går sönder. Större mängd 
matfetter eller frityroljor 
lämnas på anläggning 
som hänvisas av bolaget. 
Ska förpackas väl innan 
det läggs i behållare för 
kärl- och säckavfall. 
Mindre sällskapsdjur kan 
även grävas ner på den 
egna fastigheten, förut
satt att graven är så djup 
att djur hindras från att 
gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om 
smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för 
människors hälsa eller 
miljön. 
Före detta livsmedel från 
butik ska av avfallsläm
naren läggas i för ända
målet avsedd behållare. 

Föremål som kan ge 
upphov till skär- eller 
stickskador, t.ex. krossat 
glas, spik eller nålar skall 
läggas i styvt skydds-
hölje (t.ex. tom mjölk-
förpackning) innan fö-
remål läggs i påse eller 
paket. Kanyler ska !äg-
gas 
i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek 
och lämnas till apotek 
som kommunen har avtal 
med. 
Lämnas lösa i de behå!-
lare/ kärl som tillhanda-
hålls/ anvisas. 

Lämnas löst i de behå!-
lare/ kärl som tillhanda-
hålls/ anvisas. 

Ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra/ 
innehåll rinner ut. 

13(15) 

Före detta livsmedel ska 
transporteras bort från 
verksamheten i enlighet 
med hämtningsintervall 
som bolaget 
tillhandahåller. 

Ska lämnas i de insam-
lingssystem som tillhan-
dahålls av bolaget eller 
producent. 

Ska lämnas i de insam-
lingssystem som tillhan-
dahålls av bolaget eller 
producent. 

Ska lämnas i de insam-
lingssystem som tillhan-
dahålls av bolaget eller 
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(2008:834). 

Kasserade bärbara I enlighet med definit-
batterier. ionen av bärbara batteri i 

Om kasserade produk- batteriförordningen 
ter innehåller lösa bär- (2008:834). 
bara batterier ska 
dessa plockas ur. Är de 
bärbara batterierna 
inbyggda i produkten 
hanteras den som avfall 
från el-utrustning. 
Konsumentelavfall Skrymmande elavfall ska 

sorteras ut och hållas 
skiljt från annat grovav-
fall. Smått el-avfall ska 
sorteras ut och hållas 
skiljt från kärl- och säck-
avfall. 

Läkemedel I enlighet med definit-
ionen av läkemedel i 
förordningen 
(2009:1031) om produ-
centansvar för läkeme-
del. 

Avfall från elektriska I enlighet med definit-

och elektroniska hus- ionen av elektriska- och 

hållsprodukter elektroniska produkter i 
förordning (2014:1075) 
om producentansvar för 
el-utrustning. 

Glödlampor och vissa I enlighet med definit-

belysningsarmaturer ionen av glödlampor och 
vissa belysningsarmatu-
rer i förordning 
(2000:208) om produ-
centansvar för glödlam-
por och vissa belys-
ningsarmaturer. 

Däck I enlighet med definit-
ionen av däck i förord-
ning (1994:1236) om 
producentansvar för 
däck. 

BILAGA 2 
HÄMTNINGSINTERVALL 

2018-10-01 14(15) 

Eroducent. 
Ska lämnas i de insam-
lingssystem som tillhan-
dahålls av bolaget eller 
producent. 

Konsumentelavfall läm-
nas vid återvinningscen-
tral. På återvinningscen-
tralen ska avfallet lämnas 
enligt instruktioner på 
plats. Hämtning av 
skrymmande konsumen-
telavfall kan beställas 
med tjänster för grovav-
fall enligt gällande av-
fallstaxa för Växjö 
kommun. 

Ska lämnas i behållare/ Lämnas till apotek. 
påse som tillhandahålls 
av apotek. 

Lämnas lösa i de behål- Ska lämnas i de insam-

lare/ kärl som tillhanda- lingssystem som tillhan-

hålls/ anvisas. dahålls av bolaget eller 
producent. 

Lämnas lösa i de behål- Ska lämnas i de insam-
lare/ kärl som tillhanda- lingssystem som tillhan-

hålls/ anvisas. dahålls av bolaget eller 
producent. 

Ska lämnas i de insam-
lingssystem som anvisas 
av bolaget eller produ-
cent. 

Hämtning av restavfall, matavfall samt förpacknings och tidningsavfall 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall 

normalt en gång i veckan. 
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och 

säckavfall normalt en gång varannan vecka. För en- eller tvåbostadshus för per

manentboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt varannan vecka för 

kärl 1 och normalt var fjärde vecka för kärl 2. 
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3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall 

normalt en gång varannan vecka under perioden maj - september. För en- eller 

tvåbostadshus för fritidsboende med FNI abonnemang sker hämtning normalt 

varannan vecka för kärl I och normalt var fjärde vecka för kärl 2 under perioden 

maj - september. 

Trädgårdsavfall 
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång 

varannan vecka under perioden mitten av mars - mitten av november. Nä

ringsidkare och innehavare av flerfamiljsfastigheter kan erbjudas hämtning varje 

vecka under samma period. 

Latrin 
5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka eller en gång var fjärde vecka 

under perioden maj till september. 

Slamavskiljare för BOT-vatten 
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljö- och 

hälsoskyddsnämndens beslut eller i annat fall minst en gång vartannat år. 

Fosforfällor och minireningsverk 
7. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med miljö- och hälso

skyddsnämndens beslut. 

Slamavskiljare 
8. Tömning av andra slamavskiljare sker minst en gång per år. 

Fettavskiljare 
9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för 

att säkerställa anläggningens funktion. 

Särskild hämtning 
10. Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag: 

• Avfall från elektriska och elektroniska produkter 

• Övrigt farligt avfall 

• Övrigt grovavfall 

• Matfetter och frityroljor 

• Hämtning av textilier 

• Hämtning av fallfrukt 

• Hämtning av kasserat livsmedel 

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Växjö 

kommun. 
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~Tingsryds 
\:!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

L_ 

§ 233 

Renhållningstaxa Tingsryds kommun 
Dm 2018/1199 406 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Fastställa ny renhållningstaxa för Tingsryds kommun enligt förslag 

till renhållningstaxa för Tingsryds kommun 2019. 

2. Avgifterna gäller fr.o.m. 2019-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Taxeförslag 2019 

För 2019 föreslås en total höjning på 10 procent från 2019-01-01. Kunder 
som väljer fastighetsnära insamling (FNI) överförs till den nya taxan i 
samband med att tjänsten införs. 

Hushållstyp Taxa 2018 Tingsryd Taxa 2019 Tingsryd 
kommun inkl moms kommun inkl moms per 

år 

14-dagar 190 I 1924 kr 2139 kr 
FNI-taxa - 2672 kr 

Den höjning om 10 procent som föreslås för samtliga abonnemang utgör en 

höjning för den ambitionshöjning som kommunen vill åstadkomma genom 

samarbetet i avfallsbolaget. 

Övriga ändringar 

- Taxan baseras på ett taxedokument som är generellt för alla 
kommuner inom Södra Smålands avfall och Miljö AB. 

- Taxa för insamling av trädgårdsavfall och bottentömmande 
behållare föreslås införas. 

- I Taxans allmänna bestämmelser regleras att avgifter betalas till 
Södra Smålands avfall och Miljö AB from 2019-01-01. 

Beslutsunderlag 

1. Renhållningstaxa för Tingsryds kommun 2018 
2. Skrivelse från teknisk chef, 2018-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 23 3 fortsättning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut enligt beslutsunderlag. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 
Jeanssons (S) yrkande. 

I Otifragsbestyrkande 
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Förslag till renhållningstaxa år 2019 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/1199 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-09-27 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny renhållningstaxa för Tingsryds kommun 

enligt bilagda förslag till renhållningstaxa för Tingsryds kommun 2019. Avgifterna fö

reslås gälla from 2019-01-01. 

Bakgrund och sammanfattning 

Taxeförslag 2019 
För 2019 föreslås en total höjning på 10% från 2019-01-01. Kunder som väljer fastig

hetsnära insamling (FNI) överförs till den nya taxan i samband med att tjänsten införs. 

Hushållstyp Taxa 2018 Tingsryd Taxa 2019 Tingsryd kom-
kommun inkl moms mun inkl moms per år 

14-dagar 190 1 1924 kr 2139 kr 

FNI-taxa - 2672 kr 

Den höjning om 10% som föreslås för samtliga abonnemang utgör en höjning för den 

ambitionshöjning som kommunen vill åstadkomma genom samarbetet i avfallsbolaget. 

Övriga ändringar 

Taxan baseras på ett taxedokument som är generellt för alla kommuner inom Södra 

Smålands avfall och Miljö AB 

Taxa för insamling av trädgårdsavfall, bottentömmande behållare föreslås införas. 

I Taxans allmänna bestämmelser regleras att avgifter betalas till Södra Smålands avfall 

och Miljö AB from 2019-01-01 

Beslutsunderlag 
Renhållningstaxa för Tingsryds kommun 2019. Bilagd 

Beslutet expedieras till: 
Teknisk chef Tingsryd samt RenhållningschefVäxjö kommun. 

Jonas W eidenrnark 
Teknisk chef 

406 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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SÖDRA SMÅLANDS AVFALL & MILJÖ 

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2019 
Gäller from 2019-01-01 

Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras 
justeras avgiften i motsvarande grad. 

1. HUSHÅLLSSOPOR 

A Grundavgift / kr 

Byggnad med tre eller fler lägenheter 

Byggnad med upp till två lägenheter 

Byggnad med verksamhet/industri 

Fritidshus 

700 per lägenhet 

965 per byggnad 

785 per byggnad 

910 per byggnad 

1(8) 

Uttag av grundavgift utgår i de fall fastighet enligt lantmäteriets 
fastighetstaxering (typkod) är bebodd eller nyttjad för verksamhet. För 

byggnad som innehåller både verksamhet/industri samt tre eller fler 

lägenheter uttages grundavgift för verksamhet/industri och därtill grundavgift 

för antal lägenheter i byggnaden. För radhus/kedjehus där respektive lägenhet 

ägs av respektive hushåll erlägger varje hushåll grundavgift för byggnad med 

upp till två lägenheter. 
Grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter. Grundavgift debiteras även 

vid befrielse i sophämtningen samt vid uppehåll i sophämtningen. 

B Hämtningsavgift kärlinsamling från en- och tvåfamiljshus 

Generella regler för hämtning av kärl från en- och tvåfamiljshus: 

-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 

skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar. 

-Kärlet skall placeras med handtaget mot sophämtaren. 
-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering 

till närmaste godkända uppställningsplats för sophämtningsfordon. 

Bortersta kärlet får placeras maximalt det antal meter innanför 

tomtgränsen som ingår i abonnemanget (se exempelbild nedan). 
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.-Tomtgräns 

Maxavstånd = antalet 
meter enligt abonnemang 

□□□ 

2(8) 

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 

uppställningsplatsen efter tömning. Kärlet skall vara placerat vid 

uppställningsplatsen senast hämtdagen kl 06.00. Vid inkörning samband 

med tex helgdag skall kärlet vara placerat uppställningsplatsen på dag 

som meddelas av Södra Smålands avfall och miljö AB. 

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 

-För vissa hämtningsintervall krävs anmälan till miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 

-Kostnad för kärl ingår i abonnemang under denna punkt. Rengöring av 

kärl ansvarar abonnenten för. 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från byggnader med en eller två 

lägenheter (avgift för fritidshus gäller även verksamheter med tömning 

under fritidssäsongen) 

Taxa nedan gäller from att hushåll erbjudits Fastighetsnära hämtning, fram 

tills dess gäller taxor enligt bilaga A. För övergångstaxor gäller att kärl ska 

vara placerat vid tomtgräns. 

Total taxa kr per 

Abonnemang år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 370 liters kärl 26+ 13 tömningar 
per år 2672 

Året runt - Extra 190 I kärl 26 tömningar per år 

(kräver fyrfacksabonnemang) 940 

Året runt - 190 1 kärl 26 tömningar per år osorterat 

avfall 3646 

Året runt - 370 I kärl 26 tömningar per år osorterat 

avfall 4543 

Fritidshus -Fyrfack 370110 + 5 tömningar 1753 

Fritidshus -Extra 1901 kärl blöjor 10 tömningar 

(kräver fyrfacksabonnemang) 479 

Fritidshus 190 I kärl 10 tömningar osorterat avfall 1986 

Fritidshus 3 70 I kärl 10 tömningar osorterat avfall 2428 

I total taxa ovan ingår grundavgift 
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Möjlighet finns att välja 240 1 kärl för fyrfack i de fall där 370 1 kärl ej får 

plats. Avgift är densamma som för 370 1 kärl. 

Ovanstående taxor inkluderar dragavstånd 0-5 m. För utökat dragavstånd 5-

15 m utgår ett tillägg om 7 ,5 kr inkl moms per hämtningstillfälle och kärl. 

Vid särskilda byggnadstekniska förutsättningar som ej medger hämtning 

inom 15 m, kan efter beslut av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB, 

längre dragavstånd medges. För dessa dragavstånd uttages tillägg utöver 

avgift för dragavstång på 5-15 m om 0,25 kr per meter multiplicerat med 

antal årshämtningar. 

Ytterligare dragväg kan medges av medicinska skäl. Beslut om detta 

undantag fattas av VD för Södra Smålands avfall och miljö AB 

I abonnemang för fastighetsnära insamling ingår papperspåsar för hantering 

av matavfallet i köket. 

I de fall flera renhållningsabonnenter använder samma avfallsbehållare utgår 

grundavgift för respektive abonnent. Hämtningsavgift delas lika mellan 

abonnenterna. För handläggning av delning utgår avgift om 100 kr per 

abonnent. 

Abonnemang för osorterat avfall kan ej delas med annan abonnent. 

I de fall det utsorterade avfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig nämnd 

i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 

abonnemang för osorterat avfall, efter att kvalitetsproblemen påtalats 

skriftligt och ingen förbättring skett. Vid hemtagning av matavfallskärl pga 

dålig kvalitet utgår hemtagningsavgift om 300 kr per tillfälle. 

Hämtningsavgift reduceras med 156 kr i de fall hämtställe ligger mer än 400 

m från tomtgräns. Vid tömning var fjärde vecka eller glesare reduceras 

avgiften med 75 kr 

För områdeshämtning i Kvarnamåla utgår hämtningsavgift om 566 kr per år 

Generella avgifter för kärl på en- och tvåfamiljshus 

För separat utkörning av matavfallspåsar till en- och tvåfamiljshus uttages 

avgift om 100 kr per tillfälle. 

För handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår avgift om 

300 kr per ärende. Då uppehåll upphör, och om kunden inte har meddelat 

annat, så fastställer Södra Smålands avfall och miljö AB typ av abonnemang 

för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget. 

C Hämtningsavgift för samtliga abonnentkategorier för övrig insamling av 

hushållsavfall i säck, kärl och containers 

Generella regler avseende hämtning från samtliga abonnentkategorier 
för övrig insamling av hushållsavfall i säck, kärl och containers: 
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-Dragväg för kärl skall utgöras av hårdgjord yta och i övrigt uppfylla 

skriften Råd och rekommendationer för utrymmen och transportvägar. 

-Dragväg mäts för kärl som enkel gångväg från sopbehållarens placering till 

närmaste uppställningsplats för sophämtningsfordon. 

-Bestämd uppställningsplats skall finnas för kärl. Kärlet återplaceras till 

uppställningsplatsen efter tömning. 
-För vissa hämtningsintervall krävs tillstånd från miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i enlighet med avfallsföreskrift. 

-Från fritidshus sker hämtning under perioden maj-september. 

Taxa för fastighetsnära insamling (FNI) från mindre flerfamiljshus och 

verksamheter 

Total taxa kr per 

Abonnemang år inkl moms 

Året runt - Fyrfack 600 liters kärl 26+ 13 tömningar 

per år 3016 

Grundavgifter tillkommer 

Hämtningsavgifter för olika behållare, hämtningsintervall och 

dragavstånd framgår av bilaga A-D hämtningsavgifter 

Pris enligt bilaga A gäller för kunder i områden där kunderna ej erbjudits 

matavfallsinsamling. Pris enligt bilaga B-D gäller för kunder som erbjudits 

matavfallsinsamling. 

För verksamheter som erbjudits abonnemang för matavfall kan dispens från 

avgift för osorterat avfall enligt bilaga B medges i maximalt 12 månader efter 

erbjudande om matavfallsinsamling, i de fall ombyggnation krävs för att klara 

matavfallsinsamlingen. Efter dispenstiden överförs fastigheten automatiskt 

till abonnemang med osorterat avfall. 

I de fall de utsorterade matavfallet är av dålig kvalitet har avfallsansvarig 

nämnd i enlighet med gällande avfallsföreskrift rätt att överföra kunden till 

abonnemang för osorterat avfall enligt bilaga B, efter att kvalitetsproblemen 

kommunicerats skriftligen med kunden och ingen förbättring skett. Vid 

hemtagning av matavfallskärl pga dålig sortering uttages avgift om 300 kr per 

tillfälle. 

I abonnemang för matavfall ingår papperspåsar för hantering av matavfallet i 

köket. 

För insamling av matavfall från verksamheter med behov av tömning flera 

gånger i veckan utgår avgift motsvarande antal gånger per vecka gånger 

kostnaden för tömning en gång per vecka. 

Längsta dragavstånd för kärl är 15 m och för säck 20 m. Vid nybyggnation av 

avfallsutrymmen är längsta dragavstånd 1 Om. Längre dragavstånd medges för 

befintliga bygglovsprövade avfallsutrymmen samt om det av 

byggnadstekniska skäl inte går att placera avfallsbehållare på max 15 m för 

kärl alternativt 20 m för säck. 
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För dragavstånd utöver i bilagor A-D angivna avstånd uttages tillägg om 0,25 

kr per meter multiplicerat med antal årshämtningar. 

Vid upprepade fall av överfyllda kärl, där problemen påtalats skriftligen och 

ingen åtgärd vidtagits (tex utökning av antal kärl) utgår överfyllnadsavgift om 

300 kr per tillfälle med överfyllda kärl tills att åtgärd vidtagits. 

Kommunägda kärl skall vara hela och funktionella. Reparation eller utbyte av 

icke funktionellt kommunägt kärl sker inom tre dagar från anmälan utan 

kostnad för kunden. Om kunden förorsakat skada på kärlet skall kunden 

ersätta kärlet mot självkostnadspris för kärlet samt kärlutsättningsavgift. 

-För utkörning av kärl utgår avgift om 300 kr 

-Vid byte av kärlstorlek utgår kärlbytesavgift om 300 kr per tillfälle 

Bottentömmande behållare 

För bottentömmande behållare utgår avgift om 450 kr/tömning med tillägg av 

vägd mängd multiplicerat med gällande tonpris enligt behandlingsavgift för 

Häringetorps avfallsanläggning. Tömning sker på fastställda dagar 26 eller 52 

gånger per år. Vid extra tömning utanför fastställda dagar utgår gällande 

timpris. 

Rengöring av bottentömmande behållare kan ske mot gällande timpris för 

slamsugningsfordon med spolmöjlighet. 

2. LATRIN 
Taxor se bilaga A 

Latrinkärl placeras bredvid sopkärl. Byte av latrinkärl utförs av abonnenten. 

Längsta dragavstånd är 15 m och underlaget i dragvägen skall vara hårdgjort 

och medge hantering med hjulförsedd kärra. 

För samtliga latrinabonnemang gäller att max två kärl hämtas per 

hämtningstillfälle. Totalt sett får antalet hämtade kärl per säsong inte 

överstiga antalet hämtningstillfällen enligt beställt abonnemang. Avgift för 

budning utgår för de kärl som överstiger antal hämtningar enligt 

abonnemang. 

3. BUDNINGSTAXA 
Budad tömning utförs inom tre dagar från beställning eller i samband med 

ordinarie hämtning. Avgifter för olika former av budning finns i bilaga A. 

Hämtning från badplatser, fritidsområden, byggnadsplatser och tillfälliga 

arrangemang debiteras efter budningstaxa. 

Avgift för Grovavfallshämtning 

Mot avgift om 250 kr hämtas efter budning max 3 enheter grovavfall. För 

ytterligare enhet tillkommer 45 kr per enhet. Hämtningen utförs en gång per 

månad vecka på fast dag i veckan. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen 

innan annonserad hämtdag. 
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Avgift för hämtning av farligt avfall 

Mot avgift om 100 kr per tillfälle hämtas efter budning farligt avfall från 

hushåll. Hämtningen omfattar farligt avfall från hushåll inkl småbatterier, 

lysrör och kvicksilverhaltiga ljuskällor. Bil- och båtbatterier hämtas ej. 

Avfallet skall vara förpackat i originalförpackning eller på annat lämpligt sätt 

märkt med upplysning om innehållet. Förpackningar med farligt avfall skall i 

sin tur vara emballerat i öppningsbar behållare avpassad efter de 

väderförhållanden som råder vid hämtningstillfället. A vfallslämnare i 

villafastighet håller själv med lämplig behållare. Behållare med farligt avfall 

skall inför hämtning vara placerad på överenskommet ställe på 

villafastighetens tomt. 

Hämtningen samordnas med hämtning av grovavfall. Hämtning sker således 

med samma intervall. Hämtning anmäles senast kl 12.00 dagen innan 

annonserad hämtdag. 
Per tillfälle hämtas max 10 kilo farligt avfall som ryms i två påsar (upp till en 

papperskasses storlek) och/eller max 10 kilo elavfall med måttbegränsningen 

cirka mikrovågsugns storlek. Förpackningar, utan läckage, ska vara uppmärkta 

med tydligt läsbart innehåll. 

4. SLAMA VSKILJARE 

För obligatorisk körtursplanerad tömning (1 gång/år) av slamavskiljare utgår 

en avgift per brunn enligt följande: 

Max 5 kbm 
5-10 kbm 

650 kr per tömning 
935 kr per tömning 

För tömning av köks/rensbrunn utgår avgift per tömning enligt följande: 

Tömning samtidigt med slambrunn/tank 
Ej samtidigt med slambrunn/tank 

273 kr per tömning 
650 kr per tömning 

Vid budningstömning av slambrunnar eller motsvarande debiteras beroende 

på brunnens volym, avgift per brunn enligt följande: 

Mellantömning brunn max 5 kbm 
Mellantömning brunn max 5-10 kbm 
Extra tömning brunn max 5 kbm 
Extra tömning brunn 5-10 kbm 

935 kr per tömning 
1275 kr per tömning 
1300 kr per tömning 
1493 kr per tömning 

Avgiften för extra tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs 

inom 3 arbetsdagar efter beställning. ' 

Vid akut tömning samma dag även jourtid utgår avgift om 3640 kr per 

tömning. Vid tidsbeställd utgår avgift om 150 kr per tömning. Beställning 

skall ske senast kl 12.00 arbetsdagen innan tömning ska utföras 

För närliggande brunn utgår avgift om 428 kr per tömning 
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Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 

358 kr per brunn 

För enskilda anläggningar överstigande 10 kbm uttas avgift per kubikmeter 

utöver 10 kbm om 219 kr per kubikmeter. 

Tömning av kemtoa 
Tömning av tillkommande kemtoa 
Extratömning av kemtoa 
Extratömning tillkommande kemtoa 

5. Trädgårdsavfall i kärl 

650 kr per tömningstillfälle och toa 
344 kr per tömningstillfälle och toa 
1300 kr per tömningstillfälle och toa 
689 kr per tömningstillfälle och toa 

För abonnemang med 3701 kärl och tömning 17 gånger (tömning varannan 

vecka) under perioden april-november uttages avgift om 600 kr. För 

bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns möjlighet till tömning 34 

gånger (tömning varje vecka) under perioden april-november mot en avgift 

om 1300 kr per kärl. I avgifterna ingår kärlhyra. Kärl skall på tömningsdagen 

placeras med dragavstånd 0-5 m eller så nära närmaste uppställningsplats för 

hämtningsfordon som möjligt. Vid budning uttages avgift enligt bilaga A. 

Budning utföres endast de dagar då trädgårdsavfall hämtas på tur. 

6. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

6.1 Avbrott och ändringar 

Avbrott eller ändringar i hämtningsförhållandena för kortare tid än 6 månader 

medför inte avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa. 

Vid ny- och avbeställning räknas påbörjad kalendermånad som hel 

debiteringsmånad. 

6.2 Ersättning 

Ersättning enligt denna taxa erläggs i enlighet med av Södra Smålands avfall 

och miljö AB utfärdade föreskrifter. Ingår i belopp som ska betalas öretal ska 

detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsifforna ett till och med 

fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Betalas inte 

debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt 

6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett. Betalas inte debiterat 

belopp inom tid som anges i räkningen utgår även påminnelse- och 

inkassoavgift i enlighet med Södra Smålands avfall och miljö AB riktlinjer 

för fakturering och kravverksamhet. 

6.3 Ändring av abonnemang 

Det åligger fastighetsägare att till Södra Småland avfall och miljö AB anmäla 

när abonnemang skall upphöra samt adressändring o dyl. 

6.4 Ändringsavgift 
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Vid ändring av abonnemang utgår avgift med 60 kr per tillfälle. Avgiften 

debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. 

Ändringsavgift uttages ej vid :flyttning. 

6.5 A vgiftsskyldighet 

I denna taxa under punkter 1-4 angivna avgifter skall betalas av fastighetens 

ägare, eller den som enligt 1 kapitel 5 § fastighetstaxeringslagen (1979: 1152), 

skall anses som ägare. 
Faktura kan dock efter godkännande av Södra Smålands avfall och miljö AB 

skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder 

avseende avfallstjänster. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom 

föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är 

betalningsansvarig. Avgifter under övriga punkter skall betalas av respektive 

beställare. 

Vid överlåtelse av fastighet erlägger den, till vilken fastigheten har överlåtits, 

avgiften som belöper sig på tiden efter tillträdesdagen. 

Inbetalning av avgifter skall ske till Södra Smålands avfall och miljö AB. 

Om behållare inte har använts eller inte är tillgänglig vid hämtningstillfället, 

uttages likväl avgift som om hämtning skett. 

6.6 Avvikande hämtningsförhållanden och oförutsedd tjänst 

Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger Södra Smålands avfall och 

miljö AB rätt att fastställa avgifter, dels för behållare som inte förekommer i 

taxan, dels i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de 

förutsättningar som taxan grundats på. 

6.7 Abonnentens åliggande 

Abonnentens åliggande i övrigt regleras av avfallsföreskrift. 

6.8 Bemyndigande angående vissa taxebeslut 

Om staten beslutar om införande av sk förbränningsskatt, så ges Södra 

Smålands avfall och miljö AB bemyndigande att fatta beslut om justering av 

renhållningstaxan motsvarande kostnad för förbränningsskatten. 
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Tingsryd Bilaga A Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling eller fastighetsnära hämtning (övergångstaxa), samt säckar, latrin oct~) 

bud from 2019-01-01 

Sophämtning 370 I kärl aret runt 26 Kärl och ar TIHV370K26 

140-1 kärl månadshämtning 13 Kärl och år TIHV140K13 

190 I kärl månadshämtning 13 Kärl och år TIHV190K13 700 kr 

190 I kärl kvartalshämtning 4 Kärl och år TIHV190K4 370 kr 

140 I kärl året runt tömning 26 Kärl och år TIHV140K26 850 kr 

190 190 I kärl året runt tömning 26 Kärl och år TIHV190K26 1 149 kr 

370 370 I kärl veckotömning 52 Kärl och år Verksamhet TIHN370K52 4 500 kr 

660 660 I kärl veckotömning 52 Kärl och år Verksamhet TIHN600K52 8 373 kr 

190 190 I kärl veckotömning 52 Kärl och år Verksamhet ngstaxa TIHN190K52 2 425 kr 

660 660 I kärl året runt tömning 26 Kärl och år Verksamhet Overgångstaxa TIHN600K26 3 980 kr 

370 Sophämtning 370 I kärl sommar 10 Kärl och år Fritidshus Overgångstaxa TIF370K10 1 200 kr 

140 140 I kärl sommartömning 10 Kärl och år Fritidshus Overgångstaxa TIF140K10 569 kr 

660 660 I kärl sommartömning 10 Kärl och år Fritidshus Overgångstaxa TIF600K10 2 711 kr 

190 190 I kärl sommartömning 10 Kärl och år Fritidshus Overgångstaxa TIF190K10 767 kr 

3000 Kommunägd container 156 Container och år Permanent boende ö gstaxa TIH03C156K 83 640 kr 

3000 Kommunägd container 104 Container och år Permanent boende gstaxa TIH03C104K 56 300 kr 

3000 Kommunägd container 52 Container och år Permanent boende Over gstaxa TIH03C52K 28 965 kr 

3000 Kommunägd container 26 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH03C26K 15295kr 

6000 Kommunägd container 156 Container och år Permanent boende Over gstaxa TIH06C156K 132025kr 

6000 Kommunägd container 104 Container och år Permanent boende gstaxa TIH06C104K 88 725 kr 

6000 Kommunägd container 52 Container och år Permanent boende gstaxa TIH06C52K 45 425 kr 

6000 Kommunägd container 26 Container och år Permanent boende Over gstaxa TIH06C26K 23 775 kr 

8000 Kommunägd container 156 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH08C156K 166 075 kr 

8000 Kommunägd container 104 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH08C104K 111 595 kr 

8000 Kommunägd container 52 Container och år Permanent boende övergångstaxa TIH08C52K 57 110 kr 

8000 Kommunägd container 26 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH08C26K 29 870 kr 

10000 Kommunägd container 156 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH10C156K 199 875 kr 

10000 Kommunägd container 104 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH10C104K 134210kr 

10000 Kommunägd container 52 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH10C52K 68 545 kr 

10000 Kommunägd container 26 Container och år Permanent boende Overgångstaxa TIH10C26K 35 710 kr 

37 Latrin, vid sopkärl 26 år Permanent boende TIHLAT26A 4 160 kr 

37 Latrin, vid sopkärl 10 år Fritidshus TIFLAT10A 1 440 kr 

160 Säck i ställ, hämtning vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla Tl160bud 20 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga A Hämtningsavgifter avseende kunder som ej erbjudits matavfallsinsamling eller fastighetsnära hämtning (övergångstaxa), samt säckar, latrin o~) 

bud from 2019-01-01 

Behållare och gång Alla Tl190bud 

Behållare och gång Alla TILATEXTRA 30 kr 

37 Behållare och gång Alla TILATBUD 30 kr 

370-400 Behållare och gång Alla Tl400EXTRA 40 kr 

370-400 Behållare och gång Alla Tl400BUD 40 kr 

600-660 I samband med ordinarie hämtning Behållare och gång Alla Tl600EXTRA 60 kr 

600-660 Vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla Tl600BUD 60 kr 

400 Komprimerat kärl Bud Behållare och gång Alla Tl400XEXTR 140 kr 

400 Komprimerat kärl Bud Behållare och gång Alla Tl400XBUD 140 kr 

3000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC03BUD 280 kr 

6000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC06BUD 555 kr 

8000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC08BUD 740 kr 

10000 Container vid annat tillfälle Bud Behållare och gång Alla TIC10BUD 920 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2019-01-01 1(2) 

Hämt- Drag-

Behållar- ningar avstånd 

volym(!) Variant per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp m Taxekod Anmärkning 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO190K52KA 4 055 kr 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO190K52KB 5 045 kr 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO190K26KA 1 995 kr 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO190K26KB 2 215 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K260KA 28 500 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K260KB 32 830 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K208KA 22 780 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K208KB 26 250 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K156KA 17 070 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K156KB 19 670 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K104KA 11350kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K104KB 13 085 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K52KA 5 720 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K52KB 6 585 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO400K26KA 2 860 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO400K26KB 3 295 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K260KA 35 570 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K260KB 41 550 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K208KA 28 435 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K208KB 33 220 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K156KA 21 300 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K156KB 24 890 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K104KA 14 170 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K104KB 16 560 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K52KA 7 135 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K52KB 8 335 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNO600K26KA 3 570 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt osorterat 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNO600K26KB 4 170 kr 

3000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C156K 106 855 kr 

3000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C104K 72 025 kr 

3000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C52K 37 190 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga B Hämtningsavgifter Osorterat avfall from 2019-01-01 2(2) 

Hämt- Drag-

Behållar- ningar avstånd 

volym(!) Variant per år Avgift uttas per Bebyggelsetyp m Taxekod Anmärkning 

3000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO03C26K 19775kr 

6000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C156K 162 595 kr 

6000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C104K 109 425 kr 

6000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C52K 56 255 kr 

6000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO06C26K 29 670 kr 

8000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C156K 202 355 kr 

8000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C104K 136 175 kr 

8000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C52K 69 990 kr 

8000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO08C26K 36 900 kr 

10000 Kommunägd container Osorterat 156 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C156K 241 750 kr 

10000 Kommunägd container Osorterat 104 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C104K 162 560 kr 

10000 Kommunägd container Osorterat 52 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C52K 83 365 kr 

10000 Kommunägd container Osorterat 26 Container och år Permanent boende 0 TIHNO10C26K 43 770 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2019-01-01 1(2) 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år TIHNS190K52KA 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år TIHNS190K52KB 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år TIHNS190K26KA 1 165 kr 

180-190 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS190K26KB 1 600 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K260KA 17 380 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K260KB 21 635 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K208KA 13945kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K208KB 17 345 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K156KA 10 505 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K156KB 13 055 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K104KA 7 065 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K104KB 8 765 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K52KA 3 565 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K52KB 4 415 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS400K26KA 1 910 kr 

370-400 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS400K26KB 2 335 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K260KA 25 500 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 260 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K260KB 31 250 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K208KA 20 465 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 208 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K208KB 25 065 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K156KA 15 425 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 156 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K156KB 18 875 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K104KA 10390kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 104 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K104KB 12 690 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K52KA 5 260 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 52 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K52KB 6 410 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 0-15 TIHNS600K26KA 2 740 kr 

600-660 Kärl verksamhet kommunägt restavfall 26 Kärl och år Permanent boende 15-30 TIHNS600K26KB 3 315 kr 

3000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHB03C156K 75 435 kr 

3000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHB03C104K 50 830 kr 

3000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHB03C52K 26 230 kr 

3000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHB03C26K 13 930 kr 

6000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHB06C156K 115615kr 

6000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHB06C104K 77 785 kr 

6000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHB06C52K 39 955 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga C Hämtningsavgifter restavfall from 2019-01-01 2(2) 

Kommunägd container restavfall 26 Container och år TIHB06C26K 

8000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år 0 TIHB08C156K 

8000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHB08C104K 

8000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHB08C52K 

8000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHB08C26K 26 220 kr 

10000 Kommunägd container restavfall 156 Container och år Permanent boende 0 TIHB10C156K 172 525 kr 

10000 Kommunägd container restavfall 104 Container och år Permanent boende 0 TIHB10C104K 115 975 kr 

10000 Kommunägd container restavfall 52 Container och år Permanent boende 0 TIHB10C52K 59 425 kr 

10000 Kommunägd container restavfall 26 Container och år Permanent boende 0 TIHB10C26K 31150 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2019-01-01 1(2) 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K26KA 920 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K26KB 1115 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K26KA 1 160 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 26 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K26KB 1 355 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K52KA 1 605 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K52KB 1 995 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärt 52 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K52KA 1 985 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 52 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K52KB 2 375 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K104KA 3 680 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K104KB 4 460 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K104KA 2 930 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K104KB 3 710 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM140K208KA 5 015 kr 

140 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 104 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM140K208KB 6 575 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K156KA 5 380 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 156 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K156KB 6 550 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K208KA 7 075 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 208 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K208KB 8 635 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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Tingsryd Bilaga D Hämtningsavgifter matavfall Verksamhet- from 2019-01-01 2(2) 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 0-5 TIHNM190K260KA 8 775 kr 

190 Matavfall verksamhet kommunägt kärl 260 Kärl och år Permanent boende 5-15 TIHNM190K260KB 10 725 kr 

Samtliga priser inkl. moms 
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~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-14 

Kommunstyrelsen 

Beslut om budgetmedel för projektet Torget i Ryd 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tilläggsbudgetering av 1 mkr för infrastruktur i 2019 års investeringsbudget av

seende Torget i Ryd godkänns. 

2. Finansiering sker genom anslag till fullmäktiges förfogande i 2019 års investe

ringsbudget. 

3. Torget skall vara slutfört till månadsskiftet maj/juni 

4. Återrapportering sker löpande till KSAU tills projektet är slutfört 

Beskrivning av ärendet 

I samband med upphandling för ombyggnad av torget i Ryd har anbud kommit in som 

överskrider budgeterade medel. För att kunna åstadkomma ett färdigt torg behövs ytter

ligare pengar. 
Projektet består av två delar; dels själva gatan och dels torgytan. Gatan finansieras av 

trafikverket medan kommunen står för torgytan. Gatan måste slutföras i år då trafikver

kets pengar bara är tillgängliga i år. Delen som avser torgytan måste handlas upp igen 

för att åstadkomma ett projekt som går att genomföra. 

Ärendets beredning 

I samband med information om projektet Torget i Ryd och upphandlingen för KSAU:s 

sammanträde 2018-10-08, gav utskottet tekniska chefen i uppdrag att äska mer pengar 

för projektet samt att slutföra det. 

Besluts underlag 

Budgetunderlag för 2019 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Fullmäktige, chefkommunledningsförvaltningen, teknisk chef, utredningsingeajör 

Jonas Weidenmark 
Tekniska avdelningen 
Kommunledningsförvaltningen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

k 

§ 256 

Torget i Ryd 
Dnr2018/637 311 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger teknisk chef i uppdrag att ta fram 

underlag gällande finansiering utifrån antagande av befintligt anbud till 

kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-22. 

Beskrivning av ärendet 

Teknisk chef informerar att upphandlad entreprenör inte är intresserad att 

genomföra uppdraget för ombyggnation av torget i Ryd då deras anbud låg 

över kommunens budgeterade medel. Teknisk chef informerar att 

trafikverkets del av arbetet kan genomföras. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 § 184 att upphandla entreprenör 

för ombyggnad av torget i Ryd och att tillsätta 3 800 tlcr i investeringsbudget 

2018 för infrastruktur till torget i Ryd. Vägombyggnaden vid länsväg 648 

finansieras av trafikverket. 

Beslutsunderlag 

1. Information vid sammanträdet 
2. Kommunstyrelsen 2018-06-18 § 184 

Förslag till beslut på sammanträde 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ger teknisk 

chef i uppdrag att ta :fram underlag gällande finansiering utifrån antagande 

av befintligt anbud till kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-22. 

Besluts gång 

Ordförenade finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 

Ståhlgrens (M) yrkande. 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 

~··· 

I Utdragsbestydiande 
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~Tiru!sryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

§ 184 

Torget i Ryd 
Dnr 2018/637 311 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (41) 

2018-06-18 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphandla entreprenör för ombyggnad 

av torget i Ryd baserat på bifogad illustration, budgetuppskattning 

och synpunkter från allmänheten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att 3 800 tkr i investeringsbudget 2018 

för infrastrnktur används till torget i Ryd. 

Beskrivning av ärendet 

Ett utfonnningsförslag och en kostnadsberäkning har tagits fram för torget i 

Ryd. Allmänheten har getts möjlighet att påverka förslaget och dess 

synpunkter tillsammans med tjänstemannens kommentar bifogas skrivelsen. 

Tillkommer gör kostnader för framtagning av handling och byggledning 

som bedöms hamna strax under 1 MK.r. Totalkostnaden för projektet 

bedöms således hamna kring 5,5 MKr, vilket är under projektets totalbudget 

på 5,8 MKr (Trafikverket bidrar med 2 MKr för ombyggnad av vägen). 

Finansiering 
Torget i Ryd, kommunens del, finansieras genom investeringsbudgeten för 

infrastruktur. Belopp 3 800 tkr. Vägombyggnaden, länsväg 648, finansieras 

av trafikverket. 

Äterrapportering 
Åtenapportering sker löpande under projektets gång samt i månads och 

delårsrapport 

Tidplan 
Projektet skall vara slutfört vid årsskiftet 2018/19. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från teknisk avdelning, 2018-05-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-04 § 189 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut angivna i 

tjänsteskrivelse. 

Justerare 

l~ I 



44

~Tiru?sryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-18 

§ 184 forts. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Utredningsingenj ör 

33 (41) 



�rende 7 

Remissvar samordning aJi 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 235 

Remissvar samordning av pappersarkiv- Analogt slutarkiv 
Dnr 2017 /677 004 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta remissvaret som Tingsryds kommuns avsiktsförldaring 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet, med 
inriktningen att 

a. teckna avtal om gemensam analog slutarkivering 
b. överlämna arkivmyndigheten till Sydarkivera 
c. förbereda arkivhandlingar för överlämnande 

3. Finansiering beslutas i flera steg med start i budget 2020. 

4. Tidplan för anslutning till gemensamt analogt slutarkiv beräknas till 
2021. 

5. Återkoppling ska ske löpande till kommunstyrelsen och minst två 
gånger per år till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärende 

Sydarkivera har fått i uppdrag att utreda frågan om samordning av 
pappersarkiv, så kallad analog slutarkivering. Tingsryds kommun har 
tillsammans med tio andra kommuner och en räddningstjänst, anmält 
intresse att delta, KS beslut 2018-01-22 § 11. KS Au gav 2018-08-06 § 215 
kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet för vidare politisk hantering. 

Utredningen Analoga arkiv- beslutsunderlagför anslutande tjänst, 
föredrogs för Sydarkiveras styrelse 2018-06-08 och mottogs positivt. 
Utredningen är nu utsänd på remiss till samtliga Sydarkiveras medlemmar. 
Svar ska lämnas Sydarkivera senast 2018-11-30. Om intresse finns att nyttja 
Sydarkivera för analog slutarkivering tecknas avtal med respektive 
intressent i januari-februari 2019. Därefter påbörjas projektering och 
byggnation av ett arkivcentrum, vilket utredningen föreslår ska lokaliseras 
till Bräkne-Hoby. 

Beslutet innebär följande 
1. Tingsryds kommun ser positivt på att Sydarkivera utökar sin 

verksamhet genom bildande av analogt arkivcentrum. 
2. Tingsryds kommun är intresserad av att leverera till arkivcentrumet 

från år2021 

I Otdmgsbeslydiande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

fortsättning § 23 5 

2018-10-08 

Justerare 

3. Tingsryds kommun bekräftar att uppgifterna som lämnats i 

förbindelse med genomförd inventering stämmer och kan användas i 

fortsatt planering. 

Beslutsunderlag 

1. Utredningen Analoga arkiv-Beslutsunderlagför anslutande tjänst, 

Sydarkivera, 2018-05-29 
2. Skrivelse Remiss: Analogt slutarldv Sydarkivera 2018-06-19 

3. Projektförslag "Arkiv för framtiden" från 
kommunledningsförvaltningen, 2018-09-24 

4. Skrivelse "Arkiv för framtiden" från kommunledningsförvaltningen, 

2018-09-24 
5. Förslag remissvar från kommunledningsförvaltningen, 2018-09-24 

I Otdiagsbestyckande 
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r.lTingsryds 
\:!;)kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-09-26 

Till kommunfullmäktige 

Samordning av papperarkiv - Analogt slutarkiv 
Dnr 2017/667 004 

Remissvar - Sydarkiveras rapport "Analogt slutarkiv" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att 
1. Anta remissvaret som Tingsryds kommuns avsiktsförklaring 

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet, med inriktningen att 

a. teckna av avtal om gemensam analog slutarkivering 

b. överlämna arkivmyndigheten till Sydarkivera 

c. förbereda arkivhandlingar för överlämnande 
3. Finansiering beslutas i flera steg med start i budget 2020. 

4. Tidplan för anslutning till gemensamt analogt slutarkiv beräknas till 2021. 

5. Rapportering/Återkoppling ska ske löpande till kommunstyrelsen och minst två gånger per 

år till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Sydarkivera har fått i uppdrag att utreda frågan om samordning av pappersarkiv, så kallad ana

log slutarkivering. Tingsryds kommun har tillsammans med tio andra kommuner och en rädd

ningstj änst, anmält intresse att delta, KS beslut 2018-01-22 § 11. KS Au gav 2018-08-06 § 215 

kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet för vidare politisk hantering. 

Utredningen Analoga arkiv - beslutsunderlag för anslutande tjänst, föredrogs för Sydarkiveras 

styrelse 2018-06-08 och mottogs positivt. Utredningen är nu utsänd på remiss till samtliga Syd

arkiveras medlemmar. Svar ska lämnas Sydarkivera senast 2018-11-30. Om intresse finns att 

nyttja Sydarkivera för analog slutarkivering tecknas avtal med respektive intressent i januari

februari 2019. Därefter påbörjas projektering och byggnation av ett arkivcentrum, vilket utred

ningen föreslår ska lokaliseras till Bräkne-Hoby. 

Beslutet innebär att 
1. Tingsryds kommun ser positivt på att Sydarkivera utökar sin verksamhet genom bildande 

av analogt arkivcentrum. 
2. Tingsryds kommun är intresserad av att leverera till arkivcentrumet från år 2021 

3. Tingsryds kommun bekräftar att uppgifterna som lämnats i förbindelse med genomförd 

inventering stämmer och kan användas i fortsatt planering. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Utredningen Analoga arkiv - Beslutsunderlagför anslutande tjänst, Sydarkivera SARK 

2017 .88, 2018-05-29 
Skrivelse Remiss: Analogt slutarkiv, Sydarkivera SARK 2018.88, 2018-06-19 

Projektförslag "Arkiv för framtiden", KS 2018-10-08 § XX 

Remissvar, förslag, Kommunledningsförvaltningen 2018-09-24 

1 (2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sydarkivera 

2(2) 

Kommunerna Alvesta, Lessebo, Markaryd, Osby, Oskarshamn, Vellinge, Östra Göinge, 

Bromölla, Åtvidaberg och Karlskrona samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

Eva Palmer 
Utredare 
Kommunledningsförvaltningen 

fax 
0477 313 00 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-09-26 

Samordning av pappersarkiv - Analogt slutarkiv 
Dnr 2017/667 004 

Remissvar - Sydarkiveras rapport "Analogt s/utarkiv" 

Bakgrund och sammanfattning 
Sydarkivera har fått i uppdrag att utreda frågan om samordning av pappersarkiv, så 

kallad analog slutarkivering. Tingsryds kommun har tillsammans med tio andra kom

muner och en räddningstjänst, anmält intresse att delta, KS beslut 2018-01-22, § 11. 

KS Au gav 2018-08-06, § 215, kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet för vidare 

politisk hantering. 

Utredningen Analoga arkiv - beslutsunderlag för anslutande tjänst, föredrogs för Syd

arkiveras styrelse 2018-06-08 och mottogs där positivt. Utredningen är nu utsänd på 

remiss till samtliga Sydarkiveras medlemmar. Svar ska lämnas Sydarkivera senast 

2018-11-30. Om intresse finns att nyttja Sydarkivera för analog slutarkivering tecknas 

avtal med respektive intressent i januari-februari 2019. Därefter påbörjas projektering 

och byggnation av ett arkivcentrum, vilket utredningen föreslår ska lokaliseras till 

Bräkne-Hoby. 

Sydarkivera önskar svar på tre frågor: 

1. Hur ser kommunen på att Sydarkivera utökar sin verksamhet genom att bild ett 

analogt arkivcentrum för intresserade kommuner? 

Svar: Tingsryds kommun ser positivt på att Sydarkivera utökar sin verksamhet ge

nom bildande av analogt arkivcentrum. 

2. Är kommunen intresserad av att leverera år 2021 till arkivcentrumet? 

Svar: Tingsryds kommun är intresserad av att leverera till arkivcentrumet från år 

2021. 

3. Om kommunen önskar leverera handlingar har en inventering genomförts. Sydarki

vera vill få bekräftat att inventeringen stämmer och kan användas i fortsatt plane

ring. 

Svar: Tingsryds kommun bekräftar att uppgifterna som lämnats i förbindelse med 

genomförd inventering stämmer och kan användas i fortsatt planering. 

Avsiktsförklaring och konsekvenser 

Noteras att svaren på frågorna är att betrakta som en avsiktsförklaring, vilken innebär 

att Tingsryds kommun ställer sig positiv till gemensam analog slutarkivering och till att 

efter remissomgången fatta beslut om att teckna avtal. Det innebär också att kommu

nen ställer sig positiv till att överlämna hela arkivmyndigheten till Sydarkivera. 

Kommunen har idag arkivhandlingar som i princip är färdiga att lämnas till gemensam 

slutarkivering. Det finns emellertid också ett relativt omfattande material som behöver 

åtgärdas, oavsett om kommunen beslutar teckna avtal om gemensam slutarkivering 

1(4) 
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eller ej. Då detta arbete behöver genomföras endast en gång, föreslås det ske i pro

jektform. Ett projektförslag, kallat "Arkiv för framtiden", har tagits fram och är en förut

sättning för att år 2021 kunna lämna över arkivhandlingar för slutarkivering till Sydarki

vera. Om kommunen väljer att inte teckna avtal med Sydarkivera om analog slutarkive

ring, kan projektet genomföras över en något längre tidsperiod. 

En förutsättning för att Sydarkivera ska låta bygga ett nytt arkivcentrum är att tillräckligt 

många kommuner och organisationer är intresserade av att leverera arkivhandlingar 

motsvarande 10 000 hyllmeter. 

Kostnads bedömning 

Kostnaden för Tingsryds kommun bedöms, i enlighet med den inventering som gjorts, 

till ca 735 000 kr per år, exklusive medlemsavgiften i Sydarkivera. Då kommunens lo

kala arkivverksamhet inte kan avskaffas helt tillkommer löne- och materialkostnader för 

detta, beräknad till ca 200 000 kr - 450 000 kr per år. Dagens kostnad är ca 450 000 kr 

per år men omfattar även annan service som inte är direkt relaterad till arkivet. 

Gemensam analog slutarkivering Beräknad kostnad Nuvarande kost-
per år (från 2021) nad per år (ca) 

Avtal "hyllmeter" med Sydarkivera Ca 735 000 kr 

Årsavgift Kommunalförbundet Ca 304 000 kr 304 000 kr 

Sydarkivera 

Lokalt arkiv / närarkiv Ca 200 000 - 450 000 kr 500 000 kr 

Summa Ca 1 239 000 - 1 489 000 kr 804 000 kr 

Engångskostnad projekt 
fördelat över ca 2 år Ca 1 420 000 kr 

Nyttar kontra kostnad 

Genom att ansluta Tingsryds kommun till ett gemensamt analogt slutarkiv kommer 

kostnaden totalt sett att bli högre än dagens arkivverksamhet. Det innebär emellertid 

inte nödvändigtvis att det blir dyrare, sett till de nyttar det skulle medföra. Kommunen 

har här möjlighet att fullt ut säkerställa en modern ärendehanteringsprocess, från in

kommen handling till slutarkivering. Det innebär också att tillgång till kvalitetssäkring 

och kompetens som en liten kommun som Tingsryd har svårt att tillgodose på egen 

hand. Samverkan kring analog slutarkivering ligger också väl i linje med kommunens 

strävan att samverka med andra där så är möjligt. 

Sydarkiveras rapport Analoga arkiv - Beslutsunderlag för anslutande tjänst 

Rapporten konstaterar att det finns stora effektivitetsvinster med samordning av de 

analoga arkiven. De två viktigaste orsakerna som anges är kommunernas bristande 

arkivlokaler och svårigheten att finna utbildad personal. Genom samordning kan Syd

arkiveras befintliga organisation utvecklas och därmed erbjuda tillgång till arkivveten

skapligt utbildade medarbetare. Tillgängligheten för medborgarna ökar och genom digi

talisering och e-tjänster upplevs arkivet som nära, även vid en centralisering. 
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Rapporten har identifierat två tänkbara placeringar för ett arkivcentrum, Ljungby och 

Bräkne-Hoby i Ronneby kommun, där det redan finns ett arkivcentrum som kan byggas 

ut. Sydarkivera förordar en lokalisering till Bräkne-Hoby, där Ronneby kommun är be

redd att driva och genomföra en utbyggnad. Under förutsättning att tillräckligt många 

kommuner/organisationer ansluter sig, kan Sydarkivera agera beställare. 

Motiv till satsningen 

När kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 var utgångspunkten att med

lemmarna hade en fungerande arkivverksam het för analoga medier varför verksam

heten fokuserades kring behovet av arkivering av digitala medier samt råd, stöd och 

tillsyn. Bedömningen var då att behov av en gemensam organisation för att förvalta de 

traditionella arkiven skulle uppkomma först på längre sikt, omkring år 2025. 

Nuläge och framtid - kommunens perspektiv 

Tingsryds kommun befinner sig för närvarande mitt i en omfattande utvecklingsprocess 

avseende administration kring ärendehantering, från inkommande handling, via hand

läggning, beslut och verkställighet, och fram till arkivering, antingen i närarkiv eller slut

arkiv. 

Digitaliseringen av fullmäktige står i startgroparna och genomförs under vintern och 

våren 2019. En ny nämndprocess är införd och ett nytt, modernt ärende- och diariesy

stem har upphandlats och håller på att implementeras. Arbetet är komplext och långt 

ifrån enkelt, det kommer att ta tid och påverka en lång rad administrativa rutiner och 

processer i kommunens samtliga verksamheter, inklusive bolagen. 

Syftet är att kvalitetssäkra så väl den politiska processen som den övergripande verk

ställigheten av fattade beslut samt de löpande ärenden som kommunen varje dag har 

att hantera på tjänstepersonnivå. Med hjälp av nya verktyg och rutiner är målsättningen 

att få en effektiv, enhetlig och korrekt administration. 

Den största vinsten är dock att på sikt kunna erbjuda medborgarna en betydligt större 

transparens och tillgänglighet till hur det kommunala ansvaret verkställs. Den på

gående processen är också en viktig grund för fortsatt utveckling av e-tjänster, vilket 

kommer att ytterligare förstärka medborgarnas access till kommunens ansvarsområ

den. 

Arbetet är långsiktigt och kräver en rad förändringar och uppdateringar genom hela 

processen, från inkommen handling till korrekt och lagenlig slutarkivering. 

Arkivverksam het 

Kommunens arkivfunktion är en viktig del i den administrativa processen och med be

aktande av dagens resurssättning, råder det överlag god ordning. Det finns emellertid 

områden som behöver åtgärdas för att uppfylla de lagkrav som finns. 

Tingsryds kommun är medlem i Sydarkivera sedan kommunalförbundet startade år 

2014. Vi har en så kallad delad arkivmyndighet mellan kommunstyrelsen och Sydarki

vera. Den digitala arkiveringen är sedan ett par år helt överlämnad till Sydarkivera, som 

också utövar tillsyn över kommunens analoga arkiv. I de bastjänster som ingår i avtalet 

ingår även allmän rådgivning, utbildning mm. Sydarkivera arbetar också med att säker

ställa att äldre material, tex disketter i olika format, kan läsas. 

Kommunens gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 30 

och omfattar kommunens samlade verksamhet, således även bolagen. 
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Slutarkivering 

Slutarkivering innebär att handlingar och dokument som inte längre är nödvändiga i 

den dagliga verksamheten men som enligt lag måste arkiveras mer eller mindre till 
tidens ände, arkiveras för slutgiltigt bevarande. Dokument och handlingar, analoga och 

digitala, ska bevaras säkert men fortfarande kunna vara tillgängliga. 

Handlingar och dokument som behöver vara enkelt tillgängliga finns i kommunens nä

rarkiv, vilket respektive nämnd ansvarar för. 

Samordning analog slutarkivering 

Beslut om gemensam analog slutarkivering tas i flera steg. Det innebär också att kom

munen överlämnar hela ansvaret som arkivmyndighet till Sydarkivera. Detta innebär 

dock inte att kommunen kan avskaffa sin arkivverksamhet helt då respektive nämnd 

fortfarande kommer att ha ansvar för sitt närarkiv. Det finns också handlingar och do
kument som ska bevaras under begränsad tid, t ex verifikationer, och som gallras lö

pande. 

Det har tidigare konstaterats att konsekvenserna för Tingsryds kommun behöver un

dersökas närmare (KS Au 2018-08-06, § 215). Det handlar bland annat om vilka möj
ligheter kommunen har att på sikt säkra lokaler och verktyg men framförallt kompetens, 

för att i framtiden uppfylla kraven på godkänd analog och digital slutarkivering. 

Genomförd konsekvensanalys konstaterar att det finns material som i princip är klara 

för slutarkivering redan nu. Det finns även material som är i behov av relativt omfat
tande åtgärder, alldeles oavsett var och i vilken regi slutarkivering ska ske. Insatserna 

ryms inte inom ramen för det löpande arbetet. Då detta arbete behöver göras en gång 

föreslås det genomföras i projektform. Ett projektförslag har tagits fram och redovisas 

för kommunstyrelsen under hösten. 

Eva Palmer 
Utredare 
Kommunledningsförvaltningen 
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~Tingsryds 
t!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 253 

Information om utredning gällande pappersarkiv 

Dm 2017/667 004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Sammanfattning 

Oskarshamns kommun skickade i juni 2017 ut en förfrågan till samtliga 

medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera rörande intresse av att utreda 

frågan om samordning av pappersarkiv. Tingsryds kommun anmälde sitt 

intresse. Efter en sammanställning per den 30 september hade även Alvesta 

kommun, Lessebo kommun, Markaryds kommun, Osby kommun, 

Oskarshamns kommun, Vellinge kommun, Östra Göinge kommun samt 

Räddningstjänsten Östra Blekinge anmält intresse. 

Dessa medlemmar har med bifogad skrivelse bett Sydarldvera att initiera ett 

arbete med att ta fram en uppdragsbeskrivning för ett utredningsuppdrag, i 

samråd med intresserade medlemmar. Uppdragsbeskrivningen ska också 

adressera finansieringen av en utredning och bör därefter gå ut till samtliga 

medlemmar med en förfrågan om de önskar delta i utredningen. 

Besluts underlag 

Skrivelse från Oskarshamns kommun, 2017-10-17 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-20 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

I 
I Otdragsbestyrkande 

2017-11-29 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-08 

usterare 

§8 

Utredning om samordning av pappersarkiv 
Dnr 2017/667 004 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

delta i Sydarkiveras "utredning om samordning av pappersarkiv" 

2. Utredningen återkopplas till Kommunstyrelsen i juni 2018 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott mottog vid sitt sammanträde 2017-11-20 § 

253 dnr 2017/667 004, information att ett antal kommuner, däribland 

Tingsryd, bett Sydarkivera initiera ett utredningsuppdrag avseende 

samordning av pappersarkiv. Till dags dato har Alvesta kommun, Lessebo 

kommun, Markaryds kommun, Osby kommun, Oskarshamns kommun, 

Vellinge kommun, Östra Göinge kommun, Räddningstjänsten Östra 

Blekinge samt kommunalförbundet Sydarkivera anmält intresse. 

Sydarkivera har nu tagit fram förslag till projektdirektiv samt avtal avseende 

genomförande av utredningen. Målet med projektet är att sammanställa ett 

beslutsunderlag för analoga arkiv som anslutande tjänst hos Sydarkivera 

samt eventuell samlokalisering av dessa. Deltagande i utredningen innebär 

en möjlighet men ingen förpliktelse att gå vidare med samordning av 

pappersarkiv. 

Finansiering 

Varje deltagande kommun betalar sin andel om 20 000 kr samt resurser i 

form av arbetstid. Tingsryds del finansieras inom 

kommunledningsförvaltningens befintliga ram. Den totala projektkostnaden 

är beräknad till 200 000 kr. 

Tidplan 
Projektet genomförs januari till april 2018 och ska rapporteras i maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Bifogat brev, projektdirektiv samt avtalsförslag 

Skrivelse från kanslichefen, 2018-01-08 

J_()/ 8-0I - // 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 
Kommunstyrelsen 

Just~eare . 'D 
----

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-22 

§ 11 

Utredning om samordning av pappersarkiv 
Dm 2017 /667 004 

Beslut 

15 (54) 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i Sydarkiveras "utredning om 

samordning av pappersarkiv" 

2. Utredningen återkopplas till Kommunstyrelsen i juni 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott mottog vid sitt sammanträde 2017-11-20 § 

253 dnr 2017/667 004, information att ett antal kommuner, däribland 
Tingsryd, bett Sydarkivera initiera ett utredningsuppdrag avseende 

samordning av pappersarkiv. Till dags dato har Alvesta kommun, Lessebo 

kommun, Markaryds kommun, Osby kommun, Oskarshamns kommun, 

Vellinge kommun, Östra Göinge kommun, Räddningstjänsten Östra 

Blekinge samt kommunalförbundet Syc;l_arkivera anmält intresse. 

Sydarkivera har nu tagit fram förslag till projektdirektiv samt avtal avseende 

genomförande av utredningen. Målet med projektet är att sammanställa ett 

beslutsunderlag för analoga arkiv som anslutande tjänst hos Sydarkivera 

samt eventuell samlokalisering av dessa. Deltagande i utredningen innebär 

en möjlighet men ingen förpliktelse att gå vidare med samordning av 

pappersarkiv. 

Finansiering 

Varje deltagande kommun betalar sin andel om 20 000 kr samt resurser i 

form av arbetstid. Tingsryds del finansieras inom 
kommunledningsförvaltningens befintliga ram. Den totala projektkostnaden 

är beräknad till 200 000 kr. 

Tidplan 
Projektet genomförs januari till april 2018 och ska rapp01teras i maj 2018. 

Beslutsunderlag 
Bifogat brev, projektdirektiv samt avtalsförslag 
Skrivelse från kanslichefen, 2018-01-08 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 

Justerare 

L 

§ 215 

Utredning om samordning av pappersarkiv 
Dnr 2017/667 004 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot info1mationen 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att 

bereda ärendet för vidare politisk hantering 
3. Remissvar ska lämnas till Sydarkivera senast 30 november och 

således behandlas av kommunfullmäktige senast 2018-11-12. 

4. Ärendet rapporteras till KS Au 2018-10-08 för vidare politisk 

hantering. 

Beskrivning av ärendet 

Sydarkivera har fått i uppdrag att utreda frågan om samordning av 

pappersarldv. Tingsryds kommun har tillsammans med tio andra kommuner 

och en räddningstjänst, anmält intresse att delta (KS 2018-01-22 §11). 

Utredningen Analoga arkiv - beslutsunderlagför anslutande tjänst, 
föredrogs för Sydarkiveras styrelse 2018-06-08 och mottogs positivt. 

Utredningen är nu utsänd på remiss till samtliga Sydarkiveras medlemmar. 

Svar ska lämnas Sydarkivera senast 2018-11-30. Om intresse finns att nyttja 

Sydarkivera för analog slutarkivering tecknas avtal med respektive 

intressent ijanuari-febrnari 2019. Därefter påbörjas projektering och 

byggnation av ett arkivcentrum, vilket utredningen föreslår ska lokaliseras 

till Bräkne-Hoby. 

För att besvara remissen och ta ställning till ett eventuellt avtal om analog 

slutarkivering i Sydarkiveras regi, behöver konsekvenserna för Tingsryds 

kommun undersökas närmare. Det handlar bland annat om vilka möjligheter 

kommunen har att på sikt säkra kompetens för att i framtiden uppfylla 

kraven på en godkänd analog slutarkivering. 

Beslutsunderlag 

1. Utredningen Analoga arkiv-Beslutsunderlagför anslutande tjänst, 
Sydarkivera SARK2017.88, 2018-05-29 

2. Skrivelse Remiss: Analogt slutarkiv, Sydarkivera SARK 2018.88, 

2018-06-19 
3. Skrivelse från kanslichefen och ekonomichefen, 2018-07-03 

I ~ I I Otdragsbestydrande 
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RAPPORT 

DATU M 2018-05-29 
DNR SARK.2017.88 
HANDLÄGGARE Bernhard Neuman 

Analoga arkiv 
Beslutsunderlag för anslutande tjänst 

~ SYDARKIVERA. 

SYDARKIVERA.SE I 0472-39 10 00 I Box 182 1342 22 Alvesta , Sverige 

SIDAN 1 (40) 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Bernhard Neuman Svdarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 
Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 3 

1 Sammanfattning 
Utredningen redovisar att det finns stora effektivitetsvinster med samordning av de 

analoga arkiven. Kommunernas bristande arkivlokaler och svårigheter att finna utbildad 

personal kan lösas genom samordning. Kommuner utan egna arkivorganisationer kan 

öka tillgängliggörandet till medborgarna genom centralisering. Genom digitalisering och 

e-tjänster kan upplevelsen av närheten till arkiv ändå uppnås trots att arkiven 

centraliseras. Störst effekt får samverkan om arkiven samlokaliseras till gemensamma 

arkivcentra. 

Sydarkiveras befintliga organisation med områdesansvariga inom råd och stöd kan 

utvecklas och därmed erbjuda samtliga kommuner tillgång till arkivvetenskapligt 

utbildade medarbetare. 

Utredningen har identifierat två tänkbara placeringar för ett arkivcentrum. Båda med sina 

för- och nackdelar. 

I Ronneby kommun finns i Bräkne-Hoby ett befintligt arkivcentrum som lämpar sig att 

bygga vidare på. I Bräkne-Hoby finns idag ett förenings- och företagsarkiv samt Ronneby 

kommun har även placerat sitt kommunarkiv i Bräkne-Hoby. Tekniska förvaltningen på 

Ronneby kommun har en projektorganisation på plats som är intresserade av att driva 

projektet framåt. Sydarkivera kan anta rollen som beställare och tekniska förvaltningen 

kommer med en lösning.' 

Ljungby tillhandahåller industrimark där vi kan bygga och skapa ett nytt arkivcentrum. 

Kommunens egna arkiv kommer inte samlokaliseras med Sydarkivera. För att lyckas att 

själva bygga en fastighet krävs konsultstöd inom flera områden som måste upphandlas. 

Med därtill följande fördyrningar och förseningar. Kraven på Sydarkivera beträffande 

projektering, upphandling och byggledning ökar. 

Utredningen föreslår därmed att Sydarkivera tillsammans med Ronneby kommun bygger 

ut den redan befintliga lösningen i Bräkne-Hoby. 

Intresserade kommuner inom Sydarkivera erbjuds härmed att ansluta sig till ett 

gemensamt centralarkiv. 
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Dokumentansvarig I Organisat ion Telefon Datum 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 
Ärende Diarienummer 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 
Version I Sida 
1.0 4 

2 Inledning 
1.1 Uppdrag 
Sydarkiveras förvaltningschef har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra utredning 

avseende samordning och samlokalisering av analoga arkiv. Utredningen genomfördes 

som anslutande tjänst och finansierades i överenskommelse med deltagande kommuner. 

Sydarkiveras förbundsstyrelse har informerats om projektet. 

1. 2 Tidsperiod 
Utredningen utfördes från och med 2018-01-02 till och med 2018-05-30. Avrapportering 

ska ske i juni 2018. I de fall det finns samordningsvinster kommer intresserade 

kommuner avge avsiktsförklaring efter genomförd avrapportering. 

1.3 Bakgrund 
I en skrivelse daterad 2017-10-17 från Oskarshamns kommun (dnr. KS2017/916) har en 

fråga inkommit om att Sydarkivera ska initiera att arbete med att utreda frågan om 

samordning av pappersarkiv. Oskarshamns kommun har utrymmesbrist och ser möjliga 

synergier i en samordning i Sydarkiveras regi. De kommuner som meddelat intresse av 

att delta är: Alvesta, Lessebo, Markaryd, Osby, Oskarshamn, Tingsryd, Vellinge, Östra 

Göinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Ljungby, Bromölla, Åtvidaberg och 

Karlskrona. 

I samband med projektet Sydarkiveras utveckling har ett arbete påbörjats med att 

identifiera och specificera nyttor med analoga arkiv som anslutande tjänst. Sydarkiveras 

förbundsstyrelse beslutade 2017-06-02, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag att driva 

projektet tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftade till att uppnå en 

samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och omfattning/avgränsning 

av bastjänster och anslutande tjänster. 

Sydarkivera har från och med 2017 ansvarat för driften av de centrala arkiven i 

kommunerna Oskarshamn, Östra Göinge och Vadstena. 

Bestämmelser om anslutande tjänster finns i Sydarkiveras förbundsordning. Utdrag är 

hämtade ur förbundsordningen gällande från och med 2017-04-01: 

§ 3.10 Förbundsmedlem fär överlämna uppgifter som inte ingär i 

Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sädana särskilt överlämnade 

uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för 

kommunalförbundets ändam!!JI [. .. ] Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 

villkoren för utförande av sf!Jdana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom 

denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. 

§ 10.5 När kommunalförbundet p!!, begäran utför särskilt överlämnade 

uppgifter[ ... ] till n!!Jgon eller n/!Jgra av förbundsmedlemmarna ska sf!Jdana 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 
Ärende Diarienummer 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 

särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt 

självkostnadsprincipen). 

Datum 
2018-05-29 
Version I Sida 
1.0 5 

Koncept för Sydarkiveras organisation och verksamhet arbetades fram i ett 

samverkansprojekt i Blekinge och Kronoberg 2013-2014. Frågan om samverkan även 

när det gäller de analoga arkiven utreddes inte. Vid tidpunkten fanns inte något intresse 

från de förbundsmedlemmar som bildade förbundet att låta även de analoga arkiven ingå 

i arkivsamarbetet. 

1.4 Om dokumentet 
Alla inkomna och upprättade dokument är allmän handling. Dokumentationen förväntas 

inte innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Allmänna handlingar publiceras eller 

lämnas ut på begäran. 

1. 5 Vers ionshantering 
Utgåva Datum Kommentarer 

0.1 2017-10-11 Mall för rapport förberedd (EJ) 

0.2 2018-01-08 Fortsätter skriva (BN) 

0.3 2018-05-29 Version inför utskick till 
förbundsstyrelsen (BN och EJ) 

1.0 2018-06-19 Klart för remiss (BN) 
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Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 
Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 6 

2 Motiv till satsning 

Förbundsmedlemmarna har sedan 1860-talet samlat arkiv från kommunala verksamheter 

i centralarkiv/kommunarkiv. När kommunalförbundet Sydarkivera startade 2015 var 

utgångspunkten att förbundsmedlemmarna redan hade en fungerade arkivverksamhet 

för hantering av handlingar på analoga medier, framför allt på papper. Av den 

anledningen delades depåansvaret mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna. En 

annan anledning var att förutsättningar att praktiskt, tekniskt och ekonomiskt hantera 

depåansvaret skiljer sig beroende på om det handlar om analoga eller digitala arkiv. I 

Sydarkiveras bastjänster ingår råd och stöd samt tillsyn för såväl analoga som digitala 

arkiv. 

Bedömningen var 2014 att behov av en gemensam organisation för att förvalta de 

traditionella arkiven skulle uppkomma först på längre sikt, omkring år 2025. I den 

långsiktiga versionen beskrivs också att om pappersarkiv börjar samlas in kommer det 

att finnas ett behov, och också förutsättningar för, att göra alltmer information tillgänglig 

digitalt. 1 

Efter att Sydarkivera startade 2015 uppkom en diskussion om lagligheten i att dela på 

arkivmyndighetsfunktioner. 2 Detta resulterade i att det var flera förbundsmedlemmar 

som tvekade att ta beslut om nytt arkivreglemente. Hösten 2017 genomfördes ett 

gemensamt projekt, Sydarkiveras utveckling, vilken resulterade i förslag att förbundets 

tidigare ställningstagande om att bedriva verksamheten med gemensam arkivmyndighet 

och att varje medlem tar ställning till hel eller delad arkivmyndighet ligger fast. 

De första förfrågningarna om att avtala om förvaltning av analoga arkiv i 

centralarkiv/kommunarkiv och helt arkivmyndighetsansvar kom redan 2016. I dagsläget 

(2018) är det tre kommuner som har beslutat att överlåta hela arkivmyndighetsansvaret 

till Sydarkivera. Förutom arkivmyndighetsfrågan är det svårigheter att rekrytera personal 

som har motiverat förbundsmedlemmarna att ta detta steg. I och med denna utredning 

är det 14 organisationer som är intresserade av att utreda samordning och 

samlokalisering till arkiv. 

Detta innebär sammantaget att behovet av att överlämna även de analoga arkiven till 

Sydarkivera har uppkommit betydligt tidigare än förväntat . Initiativet att utreda frågan 

om samordning och samlokalisering har kommit från förbundsmedlemmarna. 

2.1 Strategisk betydelse 
Samordning och samlokalisering av analoga arkiv är en förväntad utveckling, även om 

förfrågan kommit tidigare än vad som förutsetts. Genom att så många organisationer 

visat ett intresse för att samordna de analoga arkiven finns det en möjlighet att redan nu 

1 Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation - beslutsunderlag till avsiktsförklaring, 

Konceptstudie gemensamt e-arkiv, Växjö kommun (dnr KS/2013:550), 2014-04-02, s. 40. 
2 eArkiv Kalmar län Komplettering till slutrapport, Version 2.0, Regionförbundet i Kalmar län, 

Kalmar 2016-01-15. 
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skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna erbjuda förbundsmedlemmarna en väl 

fungerande lösning för även de analoga arkiv och hel arkivmyndighet. 

Digitaliseringen ute hos kommunerna börjar ta fart på allvar. I samband med tillsyn, 

nätverkande och utbildningar märks ett ökande intresse för helt digital ärendehantering. 

Detta innebär att de analoga arkiven blir ett "system" som allt färre förstår och kan 

hantera. Den infrastruktur som tidigare funnits hos förbundsmedlemmarna, med kunskap 

och förutsättningar för att bevara analoga arkiv, riskerar att försvinna över tid. Genom 

att skapa en gemensam verksamhet för analoga arkiv finns en förutsättning för att 

åstadkomma en effektiv och hållbar hantering. 

I samband med utvecklandet av Dataskyddsombud har kontakter förts med 

Datainspektionen. GDPR började gälla den 25 maj och omfattar all hantering av 

personuppgifter. Kommunerna omfattas av lagstiftningen och all behandling av 

personuppgifter som en kommun utför måste ha ett ändamål och en rättslig grund. 

Arkivlagen och offentlighetsprincipen väger över GDPR och allmänna handlingar som ska 

bevaras för arkivändamål strider inte mot finalitetsprincipen i GDPR. Det finns inget krav 

att handlingarna måste överlämnas till en arkivmyndighet för att bevara 

arkivhandlingarna. Kravet är dock att de arkiverade handlingarna kan särskiljas från de 

personuppgifter som används i daglig verksamhet. Kravet kommer även vara att 

arkiverade personuppgifter inte är lätt tillgängliga av anställda i den vanliga 

verksamheten. För att upprätthålla den rollfördelning som efterfrågas behöver 

kommunerna en fungerande arkivverksamhet där endast ett fåtal medarbetare har 

tillgång till materialet. 

Vart den juridiska gränsen mellan verksamhetsnytta och arkivmaterial kommer att dras 

är ännu inte definierat. De kommuner som inte har en fungerande arkivhantering där 

handlingarna särskiljs från verksamheten kommer behöva satsa på att bygga upp en 

fungerande organisation. 

Som beskrivs i utredningen är det svårt att rekrytera personal för att hantera arkiven. 

Även om kravet att leverera till en arkivmyndighet inte finns uppfyller Sydarkiveras 

lösning kravet på att särskilja handlingarna från verksamheten. Tolkningen är att 

lagstiftningen talar för behovet av att löpande kunna leverera arkiverade handlingar till 

en funktion som kan hantera dessa. En roll som Sydarkivera kan fylla. 

Utöver detta skapar en tydligare rollfördelning mellan verksamhet och arkiv att det blir 

lättare att upprätthålla sekretessen när kommunens medarbetare inte har direkt tillgång 

till arkiverade handlingar. 
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2.2 Effektkedja 

Möjliggörare Utvecklings- Förändringar Nyttar Effektmål 

insatser 

God service till 

Arkivredo- Gemensam medborgare 

visningssystem servicenivå 

Kravställa och 
Handläggnings-

upphandla 
tider utlämnade 

Ärende- Förbättrad 
systemstöd hanteringssystem tillgänglighet 

Kommunal- Efterlevnad 

förbund Projektering och sekretess 

upphandling Bygga 
arkivdepåer 

Delade resurser 

Kanaler för 
information och 

GDPR -
följsamhet 

kommunikation Formalisera 
rutiner och mallar Anställa personal 

Effektivt resurs-
utnyttjande 

Mandat och Effektivt 

investerings- personal-

beslut Utbilda 
utnyttjande 

medarbetare Gemensamma Kompetens/ 
styrdokument specialisering 

Hög kompetens i 
personalgrupp 

Gemensamt Minskat 
arbetssätt personberoende Effektiv 

handläggning 

2.3 Antagande 
Ett antagande är att det effektivaste sättet att bevara analoga handlingar är bevarande i 

ursprungligt skick på traditionellt vis. Tekniker och metoder är väl beprövade och 

etablerade. Det finns tillgång till personer med lämpliga kompetenser för att förvalta 

analoga arkiv. Utöver det blir kostnaderna för att digitalisera samtliga analoga arkiv 

alltför stora för att ens överväga massiv digitalisering som ett alternativ. 

2.4 Intressenter och målgrupper 
De primära intressenterna som påverkas allra mest av samordning och samlokalisering 

av de analoga arkiven är arkivarier, arkivassistenter och arkivföreståndare som idag har 

hand om de centrala arkiven hos förbundsmedlemmarna. Andra viktiga intressenter är 

kommunledningarna, både politiker och tjänstemän, särskilt i de fall då förbundsmedlem 

avser att överlämna helt arkivmyndighetsansvar till Sydarkivera. 
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a, "1J "O "1J Involveras i 
< a,o a,o QJo arbetet -< -< o, ro o, ro med att ta l/l ..... l/l ..... 
::i 7' ::i 7' fram -· a, -· a, 
::i l/l ::i ::i 

lösnings-lO lO 

förslag 

r 3: I r 3: I a,o ro o, ~o ro o, 
f.O 0. lO 0. lO Beskriv hur förankring och 

# Identifierade intressenter ~ ~ Ja Nej avstämning genomförts 

1 Förtroendevalda, Sydarkivera X X X Information i samband med 
sammanträden, rapportering. 

2 Sydarkiveras förvaltning X X X Deltagande i utredning. 
Information i samband med 
arbetsplatsträffar. 

3 Förtroendevalda, X X X Via kontaktpersoner eller 

förbundsmedlem ledamöter. Rapport och förslag 
expedii:ras. 

4 Kommunchef X X X Genom informationsbrev och 
besök av Sydarkiveras 
förvaltningschef. 

5 Kontaktpersoner (kanslichef/ X X X Skype~möten för avstämning. 

administrativ chef eller annan 
särskilt utsedd person) 

6 Central arkivfunktion X X X Information på nätverksträffar 

(arkivarie, arkivföreståndare, och via Yammer. 

arkivassistenter) 

7 Registrator (sekreterare, X X X Information via Yammer. 

administratörer) 

8 Kommunikatörer X X X Information via Yammer. 

9 FörvaltnJngschefer, X X X Information via 

a rkiva nsva riga kontaktpersoner. 

10 Arkivombud, förvaltning X X X Information via Yammer. 

11 Enhetschefer, avdelningschefer X X X 

12 Enhetschefer och handläggare X X X 

13 Anslutande kommuner X X X Information uncter 
anslutningsprocessen. 

14 Nätverk och intresse- X X X Information via extern webb 

organisationer, 
arkivprofessionen 

15 Allmänheten X X X Information via extern webb 

16 Forskare X X X Information via extern webb 

17 Media X X X Information via extern webb 
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3 Lösningsförslag 
3.1 Politisk organisation 
Varje myndighet, nämnd eller styrelse, hos förbundsmedlem är arkivansvarig för sin 

verksamhetsinformation. Ansvaret för att vårda handlingar och bevara information kan 

överlämnas till arkivmyndighet. Sydarkiveras förbundsstyrelse är i dagsläget gemensam 

arkivmyndighet för flertalet förbundsmedlemmar och har även i förekommande fall 

övertagit depåansvaret för digital information. Det är tre förbundsmedlemmar som utsett 

Sydarkivera till hel arkivmyndighet. 

Förbundschefen för Sydarkivera har delegation på att ingå avtal med förbundsmedlem

marna vad gäller anslutande tjänster. Information om ingångna avtal lämnas löpande till 

Sydarkiveras förbundsstyrelse. 

3.2 Hel arkivmyndighet 
Varje kommun, landsting eller regionförbund är som utgångsläge sin egen 

arkivmyndighet. Om inte någon annan nämnd eller styrelse utsetts är det 

kommunstyrelsen eller landstingsstyrelsen som har uppdraget som arkivmyndighet 

(arkivlagen § 8). 

Förslag är att de förbundsmedlemmar som önskar samordna och samlokalisera analoga 

arkiv väljer Sydarkivera som hel arkivmyndighet. Det innebär en tydlig uppdelning av 

ansvar mellan förbundsmedlemmarna och Sydarkivera. Genom att utse Sydarkivera som 

hel arkivmyndighet så finns det redan i dagsläget lagstöd för samverkan genom 

kommunalförbund med gemensam arkivmyndighet. 

Samverkan genom gemensam arkivmyndighet ger också förutsättningar för att använda 

gemensam personal även för att hantera menprövning och handlingar som innehåller 

sekretessuppgilter. Det innebär att förbundsmedlemmarna helt kan fokusera på sin 

verksamhetsinformation och kärnverksamheterna i kommunen. 

Detta sätt att organisera arkivverksamheten liknar det sätt som statliga arkiv organiseras 

i dag med Riksarkivet som gemensam arkivmyndighet. För kommunalförbundet 

Sydarkivera innebär lösningen med ett helhetsansvar en större tydlighet och möjlighet till 

mer effektivt resursutnyttjande, vilket också gynnar förbundsmedlemmarna. 

Rättigheter och skyldigheter som arkivmyndighet framgår av arkivlagen. 

Arkivmyndigheten ansvarar för att bevara de arkiv som av olika skäl överlämnats från en 

myndighet. Det kan bero på att en myndighet eller verksamhet upphört, särskilda 

överenskommelser eller att myndigheten inte sköter sitt arkiv. Enligt 9 § i arkivlagen 

övergår hela ansvaret för det material som överlämnas till arkivmyndigheten. 

Överlämnande av allmänna handlingar till bolag regleras i Lagen (1994: 1383) om 

överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. 
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En del arbetsuppgifter räknas som myndighetsutövning . Det innebär att det finns 

särskilda bestämmelser när det gäller till exempel hur kommunerna kan samverka inom 

området. 

överlämnandet av arkiverade handlingar innebär att ansvar för informationen 

överlämnas från kommun/landsting eller region till Sydarkivera som då fungerar som 

arkivmynd ighet enligt bestämmelserna i arkivlagen. 

De bestämmelser om sekretess som finns i offentl ighets- och sekretesslagen gäller för 

handlingar som överlämnas til l arkivmyndighet. Sekretessen gäller även i förhållande till 

den avlämnande verksamheten . 

I pra ktiken innebär ett överlämnande att Sydarkivera ta r över allt juridiskt ansvar för 

handlingarna. 

Din organisation Sydarkivera 

Kommunfullmlktige Anlllr /'I.. Utser F6rbundsfullmlldige ... -
Förbundsordnino 

Faststiilleo Utse 

ArkivreQlemente 
Arkivrmnvlin,... Förbundsstyrme 

Riktlinjer~ ► 

Nämnd/styrelse 

Informationsplan ◄ ► Ti lls ynspl1111 ◄ ► 

Cenlnllarl<iv/ 
förvaltn ing kommunanåY 

(arkivfunktion hos (hos medlem eller hos -- Syda rkiveras forvalmg 

myndighet) gemensamt 
arkivcentnm) 

. . 

Bilden visar en principskiss över hel arkivmyndighet 
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3.3 Loka l organisation hos förbundsmedlem 
Varje myndighet ska enligt bestämmelser i arkivlagen ansvara för vården av sitt arkiv. 

Arkivansvariga och arkivombud utses på förvaltningarna med kunskap om verksamheten 

och informationshanteringen. Dessa roller är viktiga bland annat i arbetet med att 

uppdatera informationsplaner, arkivbeskrivningar samt för att delta i arbetet med såväl 

digitala som analoga arkivleveranser. 

Viktiga roller är: 
• Ledamot och ersättare i Sydarkiveras fullmäktige, utses av kommunfullmäktige. 

• Kontaktperson, utses av kommunchefen och är ofta kanslichef/administrativ chef. 

• Arkivansvariga och arkivombud (arkivredogörare) hos förvaltning och kommunala 

bolag. 

3.4 Samverkan 
Sydarkivera har etablerat noder och regionala nätverk för att kunna erbjuda en råd- och 

stödverksamhet nära förbundsmedlemmarna. Denna infrastruktur kan återanvändas, och 

vidareutvecklas, för att även samordna analoga arkivleveranser. Därmed kan de 

kommuner som behöver få den rådgivning som behövs. 

Arbetet med analoga arkivleveranser förutsätter ett nära samarbete mellan den lokala 

arkivorganisationen och Sydarkivera . 

3.5 Systemstöd 
Arkivredovisningssystem behöver upphandlas. Iden är att använda samma 

arkivredovisningssystem både för Sydarkiveras bastjänster och tilläggstjänster för de 

analoga arkiven. Förberedande arbete har skett genom en förstudie och en 

marknadskartläggning när det gäller arkivredovisn ingssystem. 

För diarieföring, registrering av ärenden och allmänna handlingar används Sydarkiveras 

diarium. 

För att effektivisera utlämnandet och skapa ett bättre beslutsunderlag inför fortsatt 

utveckling av centralarkivet behöver ett systemstöd tas fram. Systemet ska stödja 

prioriteringen av utlämnandet och även mäta antal, nedlagd tid samt typ av efterfrågat 

handlingstyp. Systemet kommer även kommunicera med arkivredovisningssystemet för 

att förenkla redovisning och ekonomiska frågor. 

I de fall att information som omfattas av sekretess behöver skickas digitalt har 

Sydarkivera programvara för säker meddelandehantering som kan användas. Denna 

förutsätter att förbundsmedlemen har samma programvara. Licenskostnaderna är 

försumbara och det är enkelt att komma igång med lösningen. 

För information och kommunikation med förbundsmedlemmarna använder Sydarkivera 

Office 365 med Skype, SharePoint, Yammer med flera tjänster. Dessa tjänster kan 
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användas för information och kommunikation som är allmän och offentlig. Extra licenser 

behöver köpas in för ny personal. Det blir inga licenskostnader för förbundsmedlem . Om 

förbundsmedlem använder Office 365 kan befintliga licenser nyttjas. 

När det gäller information via extern webb läggs information om tjänsten upp på 

Sydarkiveras hemsida www.sydarkivera.se . Det är en enkel webbsida och det handlar om 

lite arbetstid för att publicera information. Inga större anpassningar behöver göras för att 

komma igång . 

3.6 Arkivcentrum, Bräkne-Hoby 
I Bräkne-Hoby har Ronneby kommun byggt arkivlokaler för kommunarkivet och 

Blekingearkivet. Tillsammans har de en arkivdepå i två plan med en byggyta på 600kvm. 

Området är ett kulturhistoriskt intressant område. För att depåerna ska passa in i 

området bör storlek och utseende följa befintlig arkitektur. Bifogat finns förslag på 

placering av de nya arkivdepåerna i förhållande till nuvarande. 

Om samtliga intressenter går in i lösningen kommer det behöva byggas två arkivdepåer 

redan från början. 

En fördel med Arkivcentrum är att arbetsplatsen blir mera lockande på en arbetsmarknad 

där det råder brist på kompetenta arkivarier. Redundans går att skapa vilket enklare kan 

hantera personalomsättningen. 
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3.6.1 Genomförande 

Ett gemensamt arkivcentrum beräknas vara klart tidigast halvårsskiftet 2021.. Följande 

beslutspunkter finns: 

RcmlS'i 

Beslut 

Avt.11 

ProJektcnn,ll' 

Upphandhn 
g 

Bygg11d 

lnnyttning 

•Samtliga kommuner får utredningen på remiss 

• Svar senast 30 november 

• Förslag till avtal skickas ut under hösten 

• Extra förbundsmöte den 7 december för beslut 

•Sydarkivera tecknar avtal med intressersade kommuner jan-feb 2019. 

I I - I '" 

] 

Riskerna för förskjutning i tidschemat är påtagliga. Tidsåtgången för de politiska besluten 

som ska tas bör inte underskattas. För att etapp 1 ska kunna byggas måste tillräckligt 

många kommuner vara intresserade för att Sydarkivera ska kunna ta den ekonomiska 

risk som det innebär att finansiera ett bygge. 

För att bygga arkivlokalerna kommer mark från Landstinget i Blekinge att behöva köpas. 

Om etapp 2 och 3 ska byggas behöver även en fastighetsägare köpas ut. Utköpet och 

överklagat bygglov kan leda till att tidsplanen förskjuts. 

Upphandling är nästa kritiska utmaning. Det finns alltid en risk att upphandlingen 

överklagas. Det kan då resultera i det tar tid innan byggnationen kan komma igång. 

3. 7 Arkivcentrum Ljungby 
Om Sydarkivera är intresserade finns det möjlighet att köpa industrimark i kommunen. 

Marken ligger i närheten till Ljungbys kommunarkiv. Om Sydarkivera själva ska bygga en 
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fastighet innehållande arkivlokaler och kontorslokaler kommer flera olika kompetenser 

behöva upphandlas. Det kommer behövas en arkitekt, byggprojektledare samt konsulter 

inom el och tele, ventilation och vatten och avlopp. 

Om kommunarkivet och Sydarkiveras centralarkiv ska samlokaliseras för att skapa 

synergieffekter verksamheterna för båda parter vill Ljungby kommun leda verksamheten. 

3.7.1 Genomförande 

Sydarkivera kommer behöva ta ett mycket större ansvar i projektering och projekt

ledning. Tidsplan för genomförande är beroende av att erforderliga resurser är 

upphandlade. 

Kostnaderna för dessa resurser är inte beräknade men bör kosta åtminstone 2 miljoner 

kr, kanske mer. Det är kostnader som medverkande kommuner kommer att få betala. 

Kostnaderna kommer fördelas per hyllmeter och bedöms hamna runt 5 kr/hm och år. 

3.8 Alternativa förslag 
Det alternativa lösningsförslaget är ett □ -alternativ. Dvs att kommunarkiven och ansvaret 

för dessa ligger kvar på kommunerna. Svårigheter med lokaler och personal hanteras av 

respektive kommun. Även om Sydarkivera lämnar råd och stöd har kommunerna ett 

större ansvar att bygga upp en lokal arkivorganisation. De alternativa lösningsförslagen 

redovisas under rubriken analys, olika driftförhållanden för de kommunala arkiven. Då 

förvaltning av analoga arkiv är en anslutande tjänst hos Sydarkivera, så beslutar varje 

förbundsmedlem för sig vilket lösningsförslag som fungerar bäst för den egna 

kommunen. Det mest fördelaktiga lösningsförslaget organisatoriskt och ekonomiskt sett 

är att samordna och samlokalisera de analoga arkiven, men flera andra lösningar är 

möjliga . 

3. 9 Identifierade beroenden 
Ett gemensamt Arkivcentrum bygger på ett samarbete mellan flera kommuner. 

Kostnadsmodellen är uppbyggd för att rättvisa ska uppnås kommunerna emellan. I den 

takt som leveranser sker till arkivcentrumet ökar respektive kommuns kostnader. 

Stora arkivleveranser eller för den delen återkommande mindre under flera år kommer 

innebära att kostnaderna ökar för respektive kommun. Kommunala arkiv innehåller 

handlingar som har direkt påverkan på medborgarna och stora arkivsamlingar kommer 

kräva personal för att tillgängliggöra materialet. 

För att projektet ska kunna drivas framåt krävs det att samtliga deltagande kommuner 

godtar modellen. 

4 Kostnader och nyttar 
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4.1 Kostnader 
Deltagande organisationer delar på kostnaden för driften av ett arkivcentrum. Den nedan 

redovisade kostnaden innehåller samtliga kostnader dvs. lokal, personal och drift. 

Kostnaden för arkivhyllor förväntas inte öka över tid. Däremot om stora leveranser sker 

från kommunerna kommer fler medarbetare krävas och kostnaderna kommer därmed 

öka. 

Lådor Total kostnad/ 

kommun antal hm ritningar kommun och år 

Östra-Göinge 550 455 000 

Markaryd 925 66 705 000 

Oskarshamn 1179 825 000 

Osby 60 60000 

Tingsryd 900 74 735 000 

Alvesta 664 515 000 

Vellinge 900 685 000 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 200 80 000 

Åtvidaberg 826 39 . 645 000 

Bromölla 780 535 000 

Lessebo 520 455 000 

Region Blekinge (gamla) 200 80 000 

Karlskrona 5500 1400 3 675 000 

Accesionsutrymme -3794 

Enligt behovsinventeringen är behoven större än antalet hyllmeter som ryms i en 

fastighet. För att få plats med allt material samt har tillgång till utrymme att växa i 

behöver två arkivdepåer byggas i ett första skede. 

Samtliga kommuner, förutom Karlskrona (som har redovisat behovet på förvaltningar 

och kommunala bolag), har stora mängder arkivhandlingar i närarkiven. Utan 

accesionsutrymme kan efterleveranser inte ske och ett leveransstopp måste införas 

direkt efter första inleveranserna. 

Då arkivcentrumtanken drivs enligt principen självkostnadspris är kostnaderna fördelade 

efter att samtliga deltagare går in i lösningen. Om flera kommuner drar sig ur 

samarbetet kommer kostnaderna att räknas om. 

Om flera kommuner går in i lösningen kommer de övriga kostnaderna att minska. 

Intresse av andra har visats och den slutgiltiga kostnadsbilden kan först redovisas efter 

att intresserade kommuner bundits upp slutgiltigt. 

En årlig uppräkning av lönekostnaderna med det årliga märket är att räkna med. 
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4.2 Nyttar 

4.2.1 Gemensam servicenivå 

Kvalitativ nytta av samordning, och framför allt samlokalisering, är att samtliga 

kommuner, stora som små, kan få samma möjligheter till en professionell 

arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv. I dagsläget varierar arbetssätt och 

servicenivå i hög grad mellan förbundsmedlemmarna. Samordning och samlokalisering 

ger bättre möjlighet att skapa förutsättningar för en bra arkivvård till en rimlig kostnad. 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

• Handläggningstid för utlämnande 

• Överklagade beslut där överinstans ändrat beslutet 

4.2.2 Förbättrad tillgänglighet 

Att samordna/samlokalisera analoga arkiv kan innebära att arkiven förläggs med större 

geografiskt avstånd, dvs längre bort från kommunen där de bildades. Genom att 

samordna/samlokalisera analoga arkiv finns däremot möjlighet att skapa en bättre 

tillgänglighet genom framför allt en bättre bemanning och tillgång till gemensamma 

forskarsalar. Med dagen teknik finns också goda möjligheter att skanna och 

tillgängliggöra handlingar vid förfrågan. 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

• Statistik på besök 
• Statistik på utlämnanden 
• Nöjdhet - service till allmänheten 

4.2.3 Delade resurser 

Att välja Sydarkivera som hel arkivmyndighet är en satsning som inte behöver innebära 

ökande kostnader för de förbundsmedlemmar som väljer denna lösning. Flera av de 

intresserade kommunerna har stora problem med sina arkivlokaler som kräver 

kostsamma renoveringar. Därutöver har flera kommuner svårt att hitta utbildade 

medarbetare. Genom att sammanföra de lokala kommunarkiven till en gemensam 

satsning kan lokal- och medarbetarfrågan hanteras effektivare. 

Ekonomisk nytta är minskade kostnader jämfört med att anställa egen personal, särskilt 

om specialistkompetenser ännu inte finns inom den egna organisationen. Den 

ekonomiska nyttan blir inte lika synlig för de förbundsmedlemmar som idag har en väl 

fungerande arkivverksamhet. Hos de förbundsmedlemmar som har utmaningar i form av 

arkivlokaler som inte är godkända eller inte har tillgång till arkivarier blir den ekonomiska 

nyttan extra tydlig. 

En annan ekonomisk nytta är ett effektivt personalutnyttjande genom att det finns en 

gemensam verksamhet med flera resurser som på ett ändamålsenligt sätt kan planera 
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och fördela sin tid. Det blir också samordningsvinster då till exempel utbildningstillfällen 

kan samordnas. 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

• Statistik kostnader för drift och förvaltning av arkiven 

• Resursplanering och utvärdering 

4.2.4 Effektivt resursutnyttjande 

Ekonomisk nytta är möjligheten att effektivt utnyttja plats i arkivdepåer. Kostnaderna för 

förvaring fördelas mellan kommunerna genom att en kostnad tas ut per hyllmeter. Även 

om stora delar av en kommuns pappersarkiv levereras har kommunerna fortsatt stora 

mängder pappershandlingar i närarkiven. Genom leveranser kan arkivplats lokalt 

friställas. 

De förbundsmedlemmar som i dagsläget inte har godkända arkivlokaler eller platsbrist -

ekonomisk nytta är att dela på kostnader för att bygga arkivlokaler. 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

• Statistik tillväxt av arkiven 
• Effektivt utnyttjande av plats i arkiv (antal hyllmeter per kvadratmeter) 

4.2.5 Kompetens/specialisering 

Genom att samarbeta med en gemensam organisation för analoga arkiv blir det möjligt 

att rekrytera personal med bred kompetens fördelad på flera individer. I flera fall är det 

möjligt att föra över personal från befintliga centralarkiv/kommunarkiv. Det blir även 

möjlighet till kompetensspridning inom gruppen och intern utbildning för övriga 

medarbetare och ett professionellt arbetssätt. Det blir möjligt att återvinna kunskap och 

bättre kvalitet i verksamheten. Handläggningen blir mer effektiv med tillgång till olika 

kompetenser inom organisationen. 

För att konkurrera framför allt om att kunna rekrytera arkivarier är det viktigt att kunna 

erbjuda en bra arbetsmiljö och en arbetsgrupp. Hos flertalet förbundsmedlemmar är 

rollen arkivföreståndare/arkivassistent endast del av en heltidstjänst, vilket gör det svårt 

att få tag på kvalificerad personal. 

Effektmål kan formuleras med utgångspunkt från: 

• Kompetenser och kvalifikationer som finns inom verksamheten 

• Vakanser, tid för rekrytering, krav/resultat av rekrytering 

4.2.6 Minskat personberoende 

Minskad personberoende är en viktig nytta med samordning och framför allt samlokalis

ering av analoga arkiv. En gemensam arkivmyndighet, med personal placerad på ett 

gemensamt arkivcentrum, underlättar personalplanering i samband med ledigheter, 
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nyrekrytering, pensionsavgångar med mera. Detta innebär också bättre kontinuitet i 

handläggningen. 

f k 
O O 0 

E fe tmal kan formuleras med utgangspunkt fran: 

• Handläggningstider och väntetider för utlämnande av allmän handling. 

• Ledtider i samband med att personal byts ut 

4.2.7 Ökad kvalite 

I det analoga arkivet samlas ofta olika medier som är resurskrävande att omhänderta. 

Exempelvis foton, glasplåtar, diabilder, negativ m.m. Ofta är vården och tillgänglig

görande kraftigt eftersatt då tidsåtgången inte kan försvaras för att omhänderta 

materialet på ett strukturerat sätt. 

Många kommuner har haft kommunfotografer och/eller köpt in stora mängder bilder. Ett 

fotografi blir en allmän handling varje gång en bild tas. Detta medför stora mängder 

bilder med många gånger stort historiskt intresse. 

Med bra arkivlokaler skyddas inte bara handlingarna utan även kan en bra arbetsmiljö 

skapas. 

f 
O O 0 

E fektmal kan formuleras med utgangspunkt fran: 

• Omhändertagande av avvikande medier 

• Nöjdhet medarbetare 

5 Finansiering 

Kostnaderna för att driva ett centralarkiv har fördelats mellan deltagande organisationer. 

De deltagande 11 kommunerna bär lejonparten av kostnaderna. Två deltagande 

organisationer betalar sina delar av hyran för hyllor samt personalkostnader. Kostnaden 

är uppdelad inom tre områden. 

1. Kostnaderna för arkivlokal och hyllsystem fördelas enligt följande 115kr/hm, 

kostnaden för en låda ritningar är 135 kr. 

2. Personalkostnaderna fördelas enligt antal levererade hyllmeter pappershandlingar. 

Bakgrunden till antal beräkningen finns nedan. 

Kostnaden för en tjänst ligger på ca 750 000kr, i denna kostnad ryms det OH 

kostnader samt utvecklingskostnader. Totalt beräknas arkivcentrummet innehålla 

9.5 tjänster. 

Fördelningsnyckeln redovisas nedan. 



77

Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 
Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 20 



78

Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 

Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 21 

Fördel ni ngsnyckel 

nivå kostnadstrappa 

hyllmeter tjänst 

1 0-50 0,035 

2 51-100 0,070 

3 101-150 0,105 

4 150-200 0,140 

5 201-250 0,175 

6 251-300 0,210 

7 301-350 0,245 

8 351-400 0,280 

9 401-450 0,315 

10 451-500 0,350 

11 501-550 0,385 

12 551-600 0,420 

13 601-650 0,455 

14 651-700 0,490 

15 701-750 0,525 

16 751-800 0,560 

17 801-850 0,595 

18 851-900 0,630 

19 901-950 0,665 

20 951-1000 0,700 

21 1001-1050 0,735 

22 1051-1100 0,770 

23 1101-1150 0,805 

24 1151-1200 0,840 

25 1201-1250 0,875 

26 1251-1300 0,910 

27 1301-1350 0,945 

28 1351-1400 0,980 

29 1401-1450 1,015 

30 1451-1500 1,050 

31 1501-1550 1,085 

32 1551-1600 1,120 

33 1601-1650 1,155 

34 1651-1700 1,190 

35 1701-1750 1,225 

36 1751-1800 1,260 

37 1801-1850 1,295 

38 1851-1900 1,330 

39 1901-1950 1,365 

40 1951-2000 1,400 
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3. Tillkommer gör övriga kostnader såsom kostnader för IT-arbetsplats med licenser, 

hyra av scannrar, förbrukningsmateriel, stöd samt möbelinköp. inom ramen för 

den övriga kostnaden ligger även kostnaden för accessutrymme dvs. tomma 

hyllor. Kostnaden ligger på ca 100 000kr/deltagande kommun. 
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6 Analys 
Ett övertagande av arkivhandlingar är mer än en försändelse av arkivhandlingar 

(leverans). I begreppet övertagande ligger ett ansvar från arkivmyndighetens sida för 

arkivets fortsatta bevarande och vård. Övertagandet är förenat med vissa 

myndighetsuppgifter. Utlämnande och sekretessprövningen är viktiga delar i 

myndighetsutövningen. Sydarkiveras valda organisationsform med förbundsfullmäktige 

och förbundsstyrelse som gemensam arkivmyndighet möjliggör övertagande även av 

analoga arkiv. 

För att beräkningarna ska hålla är det av vikt att arkivmaterialet som levereras håller en 

viss standard . Bemanningen och ytorna förutsätter att innan materialet levereras är 

handlingarna ordnade och box- lagda. Hur respektive handlingsslag ska hanteras och när 

de ska levereras redovisas i dokumenthanteringsplan (kallas också arkivbildningsplan 

eller informationsplan). 

6.1 så har andra gjort 
Arkivverksamheten hos kommuner och statliga myndigheter kan organiseras olika 

beroende på olika faktorer som omfattn ing eller myndighetens storlek, behov av 

arkivlokaler och kostnader som det medför. 

6.1.1 Arkivcentrum Syd 

I maj 2012 öppnade Arkivcentrum syd. Ett samarbete mellan tre huvudmän, landsarkivet 

i Lund, Lunds universitet, och Region Skåne . Även lunds stadsarkiv, Skånes arkivförbund, 

Lunds biologiska museer, folklivsarkivet, institutet för språk och folkminnen, 

folklivsarkivet och länspolismästaren i Skåne samt släktforskningsorganisationerna DIS 

syd och Skånes Genealogiska förbund ryms inom väggarna. 

Tillsammans Rymmer arkivcentrum Syd 44 hyllmil handlingar. I de gemensamma 

lokalerna finns läsesalar med sammanlagt 50 platser, konferens- och möteslokaler, 

referensbibliotek, reception och pausrum. Som gemensam resurs finns även ett 

klimatarkiv. 

6.1.2 Arkivcentrum Blekinge 

Blekingearkivet är ett förenings- och företagare arkiv . Intresserade föreningar eller 

företagare tecknar medlemskap och köper sedan hyllplats i nybyggda arkivlokaler. 

Verksamheten har full kostnadstäckning för sina personal och lokalkostnader. Hyran för 

en hyllmeter täcker därmed inte kostnaden för personal och lokaler. 

6.1.3 Skatteverket 
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Skatteverket har sitt centralarkiv i Östersund och förvarar det inskannade materialet på 

pall. Vid manuell framtagning beställs rätt pall fram av logistikföretaget som förvarar 

pallarna. Beställningen tar 2-3 dagar att ta fram. Skatteverkets arkivarier öppnar pallen 

och söka reda på pappershandlingen. Framtagandet tar därför ca 2-4 dagar att 

effektuera. JK har än så länge ingen att kritisera angående hur arkivet är organiserat. 

Skatteverkets lösning kräver att levererande verksamhet har hög digital mognad då 

handlingarna förvaras i datumföljd . Det vill säga att handlingarna normalt finns i digitalt 

format i dokument- och ärendehanteringssystem och endast behöver tas fram i 

undantagsfall. 

6.1.4 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen har efter sammanslagningarna samlat all arkivverksamhet på gamla 

flygflottiljen i Söderhamn. Förvaring sker i traditionella arkivhyllor i arkivlokaler. 

Centralarkivet är även närarkiv för personalhandlingar. Vid behov kan handlingar 

beställas via e-post eller telefon. Handlingarna scannas då och kan skickas till 

handläggare under optimal förhållande kan handlingarna levereras under sittande möte. 

Lösningen kräver fast personal som kan besvara förfrågningar. Centralarkivet har hög 

servicenivå. Lösningen lämpar sig för verksamheter där pappershandlingar enkelt 

behöver plockas fram och lämnas ut. 

6.2 Ol ika driftsförhållande för de kommunala arkiven 
De flesta förbundsmedlemmarna har idag ett delat arkivansvar. Sydarkivera ansvarar för 

de digitala allmänna handlingar som överlämnas för digital arkivering. 

Förbundsmedlemmarna ansvar för de traditionella arkiven som oftast finns kvar i 

kommunen . Förbundsmedlemmarna ansvarar för lokaler och personal samt alla 

tillkommande arbetsuppgifter runt arkiven. Oskarshamn, Vadstena och Östra Göinge har 

överlämnat helt arkivansvar till Sydarkivera där Sydarkivera ansvarar för att bemanna 

arkivfunktionen hos kommunen. Karlskrona har tagit ett inriktningsbeslut om hel 

arkivmyndighet. 

Utredningen har identifierat 4 ol ika modeller för att organisera arbetet med 

pappersarkiven: 

1. Slutarkiv i egen regi, 
2. Egna arkiv med Sydarkivera som konsult 

3. Helt arkivreglemente men i förbundsmedlemmens lokaler 

4. Helt arkivreglemente med centralarkiv 

Oberoende av modell har Sydarkivera redan idag i uppdrag tillhandahålla följande 

tjänster till förbundsmedlemmarna: 

• Rådgivning i frågor som rör arkiv och informationshantering (digitalt som analogt) 
• Tillsyn med inspektionsbesök (planerad och händelsestyrd tillsyn) 
• Granskning av förslag till gallringsbeslut 
• Gemensamma rutiner och riktlinjer 
• Utbildningar om arkiv- och informationshantering 
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• Nätverksträffar för olika intressentgrupper 
• Gemensamma workshopar för informationskartläggning 

• Mallar för dokumenthanteringsplaner, klassificeringsschema mm. 

• Handböcker och lathundar 
• Stöd vid kravställning, migrering, införande och förvaltning av 

verksamhetssystem. 
• Digitala arkivleveranser 

Datum 

2018-05-29 
Version I Sida 
1.0 25 

• Gemensamt digitalt slutarkiv och vård av överlämnade digitala handlingar. 

Oberoende av lösning får förbundsmedlemmarna samma stöd. 

Sydarkiveras 
bastjänst 
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6.2.1 Slutarkiv i egen regi 

Flera kommuner har ett fungerande slutarkiv med anställd personal som arbetar med att 

tillgängliggöra materialet med godkända arkivlokaler. Lösningen är fullgod och behovet 

av samordning saknas. 

Samtliga kostnader förknippade med arkivarbetet belastar kommunen såsom personal, 

förbrukningsmateriel och lokaler. 

Helt eller delad arkivmyndighet är utredd sedan tidigare och kommer inte närmare 

beskrivas i denna utredning. 
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Riskanalys 

Riskområde Sannolik Konse-

( organisation; 
-het kvens 

teknisk 
lösning; ni ni 
leverantörer; 

0~ 

cl :g °j 
cl :8 Q) Q) 

intressenter) Beskrivning av identifierad risk 
::;: :c ::;: :c Hantering och ansvarig 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad X X Ansvaret ligger på respektive 

personal myndighet. 

Teknisk Gamla arkivlokaler som behöver X X Ansvaret ligger på respektive 

lösning rustas.upp myndighet. 

Komplexitet 
Ur Sydarkiveras perspektiv är denna lösning den som innehåller minst komplexitet och 

risker. Kommunen ansvarar för att anställa personal samt att säkerställa att 

arkivlokalerna uppfyller kraven för goda arkivlokaler. 

6.2.2 Egna arkiv med Sydarkivera som konsult 

Kommuner och organisationer som önskar fortsättningsvis ta hand om arkiven men 

behöver hjälp kan ta in personal från Sydarkivera. Personalen är anställd hos Sydarkivera 

men arbetar i verksamhetens lokaler och arkiv. 

Personalkostnaderna är den post som tydligt går att redovisa. För att personal- och 

löneadministration behöver OH-utgifter faktureras utöver personalkostnaden. 

Riskanalys 

Riskområde Sannolik Konse-

( organisation; 
-het kvens 

teknisk 
lösning; ni ni 
leverantörer; .g cl ,g .g cl ,g Q) Q) 

intressenter) Beskrivning av identifierad risk ...J ::;: :c ...J ::;: :c Hantering och ansvarig 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad X X Ansvaret ligger på Sydarkivera 

personal, ryckigheten i behovet att rekrytera. 
av konsultpersonal kan bidra till 
svårigheten att behåll11 utbildad 
personal 

Tekniks Gamla arkivlokaler som behöver X X Ansvaret ligger på· respektive 

lösning rustas upp myndighet 

Risken är att vi får svårt att erbjuda attraktiva tjänster och arbetsplats. 

Komplexitetsanalys 
Högre grad av komplexitet med en geografiskt spridd organisation. Särskilt för att kunna 

täcka upp vid frånvaro samt handledning på plats i arkivet. 
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Parametrar för 
karaktärisering 

Politiska 
förhållanden 
Antal intressenter 

Förändringar 

Beskrivning av låg 
komplexitet 

Hög grad överenskommelse, 
enkel besluts rocess 
Få, välkända och förutsägbara 

arter intressenter relationer 
Leder till minimala förändringar 
Internt externt 

Välkänd funktion, 
förutsä bar/definierbar 

Ett enskilt sammanhängande 
s stem 
Generösa - möjliggör sekventiell 
hanterin 

Satsnin ens resurser och or anisation 
Resursomfång Enstaka manmånader insats 

och/eller bl sam investerin 
Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelnin 
Fysiskt placerade nära varandra 

Telefon Datum 
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Utvärdering 
av 

Beskrivning av hög 
komplexitet 

kom lexitet (l=icke, 2=1åg, 3=komplext, 
4=m cket kom lext) 1. 2. 3. 4. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vital betydelse för kund/parter 

Många motsättningar, krävande 
besluts rocess 

x Många och delvis 
svårförutsä bara arter villkor 
Medför viktiga/stora 
förändrin ar internt externt 

Mycket sammansatt, 
svå rförutsä bar 
Delvis okänd e· rutinmässi a 

x En rad olika system/resultat 

Mycket strama - kräver parallell 
hanterin 

x Många manår och/eller mycket 
stor investerin 

x Många och mycket blandade -
professionsmässigt och 
kulturellt 

x Många enheter - tvärs över 
verksamheter leverantörer 

x Stort avstånd 

6.2.3 Helt arkivreglemente men i förbundsmedlemmens lokaler 

Hanteringen av kommunernas pappersarkiv kommer troligen de första åren att finnas 

kvar i kommunernas befintliga arkivlokaler. Troligtvis kommer det finnas fler centralarkiv 

än arkivcentra. Som beskrivit ovan kommer arbetet att karakteriseras av 

tillhandahållande och inte att tillgängliggöra. 

Arbetsledningen från Sydarkivera kommer framför allt ske operativt. Dvs säkerställa att 

arkivarier och arkivassistenter följer gällande regler och rutiner. Närmaste chef kommer 

finnas på distans och kontakterna vara teknikberoende. Dvs att chefen via ex. 

Lync/Skype arbetsleder och stöttar i vardagen. Arkivchefen kommer även att genomföra 

ett antal besök på plats för att säkerställa leveranskvaliten samt arbetsplatsförlagd 

handledning. Medarbetarens sociala sammanhang kommer finnas i kommunens 

arbetsgrupp, förslagsvis diariet. 

En gång per halvår kommer det att genomföras gemensamma samlingar. Förslagsvis 

från lunch till lunch där tex gemensamma utvecklingsfrågor samt utbildning kommer att 

kunna genomföras. 
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De praktiska arrangemangen kring arkivlokal, kontorsarbetsplats och förbrukningsartiklar 

bestäms i avtalet för den anslutande tjänsten. Avtalet reglerar också vad som ska gälla 

om för ändamålet anpassad utrustning behöver införskaffas. Sydarkivera tillhandahåller 

dator med uppkoppling till Sydarkiveras nätverk. 

Lösningen är sårbar och saknar redundans. Ex kommer sjukdomar, semester och 

nyrekrytering skapa avbrott i leveranserna som måste överbryggas. Längre tids frånvaro 

kan överbryggas av tillfälliga inhyrningar alt. att närliggande medarbetare hanterar 

utlämning av allmänna handlingar. Kravprofilen är vanligtvis arkivassistent alternativt 

nyexaminerade arkivarier. 

För en redundant verksamhet där tillgängliggörande är syftet bör därför Sydarkivera 

arbeta för arkivcentrumlösning. Centralisering innebär att det blir enklare att rekrytera 

rätt kompetenser. En arkivarie kan arbetsleda flera arkivhandläggare. Verksamheten blir 

även mindre sårbar då personalomsättning inte innebär att verksamheten under en 

anställningsperiod helt blir lidande. 

Riskanalys 

Ris kom råde Sannolik Konse-

( arga nisation; 
-het kvens 

teknisk 
lösning; äi äi 

leverantörer; 'j 
"Cl ,g 'j 

"Cl ,g ., ., 
intressenter) Beskrivning av identifierad risk 

:;: :r: :;: :r: Hantering och ansvarig 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad X X Ansvaret ligger på Sydarkivera 

personal 

Organisation Sjukskrivningar och/eller X X Ansvaret ligger på Sydarkivera 

uppsägning på egen begäran, 
svårt att rekrytera utbildad 
personal alt. Svårt att täcka upp 
vid frånvaro. 

Teknisk Gamla arkivlokaler som behöver X X Ansvaret ligger på respektive 

lösning rustas upp myndighet. 

Komplexitetsanalys 
Högre grad av komplexitet med en geografiskt spridd organisation. Särskilt för att kunna 

täcka upp vid frånvaro samt handledning på plats i arkivet. 

Parametrar för Beskrivning av låg Utvärdering Beskrivning av hög 

karaktärisering komplexitet av komplexitet 
komplexitet (l=icke, 2=1åg, 3=komplext, 

1. 2. 3. 4. 4=mycket komplext) 

Satsninaens omaivnina 
Betydelse Liten betydelse för kund/parter X Vital betydelse för kund/parter 

som helhet 
Politiska Hög grad överenskommelse, X Många motsättningar, krävande 

förhållanden enkel beslutsorocess beslutsorocess 
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Antal intressenter Få, välkända och förutsägbara 
arter intressenter/relationer 

Förändringar Leder till minimala förändringar 

Lösnin eknolo 
Resultatets 
struktur 
Tidsramar 

Internt externt 

Ett enskilt sammanhängande 
s stem 
Generösa - möjliggör sekventiell 
hanterin 

Satsnin ens resurser och or anisation 
Resursomfång Enstaka manmånader insats 

och eller bl sam investerin 
Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelnin 
Fysiskt placerade nära varandra 

X 
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x Många och delvis 
svårförutsä bara arter villkor 

x Medför viktiga/stora 
förändrin ar internt externt 

x Mycket sammansatt, 
svårförutsä bar 
Delvis okänd e· rutinmässi a 

x En rad olika system/resultat 

x Mycket strama - kräver parallell 
hanterin 

x Många manår och/eller mycket 
stor investerin 

x Många och mycket blandade -
professionsmässigt och 
kulturellt 

x Många enheter - tvärs över 
verksamheter leverantörer 

x Stort avstånd 

6.2.4 Helt arkivreglemente med centralarkiv i Sydarkiveras regi 

För att kunna utvecklas från tillhandahållande till tillgängliggörande kommer fler krav 

behöva mötas. Lokaler, personalresurser och kunnande behöver utökas. För att kunna nå 

hög nivå av tillgängliggörande utan att kostnaderna för den enskilda kommunen skenar 

kan arkiven centraliseras dvs. fler kommuners arkiv flyttas till en och samma plats. En 

förutsättning är att kommunen överlämnar helt arkivansvar till Sydarkivera. Som 

beskrivits ovan är centraliseringstanken inte ny utan är prövad hos myndigheter med 

goda resultat. 

Den löpande verksamheten styrs av arkivchefen som sätter mål tillsammans med 

arkivarierna. Utvecklingssamtal och lönesamtal sker i samförstånd mellan förbundschefen 

och arkivchefen. Vid ett centraliserat arkiv står Sydarkivera för arkivlokaler, 

förbrukningsmateriel samt fysisk arbetsmiljö. Kommuner vars materiel levereras till ett 

arkivcentrum måste därför bidra till driftkostnaderna. 

Riskanalys 

Riskområde Sannolik Konse-

(organisation; 
-het kvens 

teknisk 
lösning; ni ni 

leverantörer; "j 
"O :g og "O ,g Q) Q) 

intressenter) Beskrivning av identifierad risk 
:;: :c ...J :;: :c Hantering och ansvarig 

Organisation Svårighet att rekrytera utbildad X X Ansv.aret ligger på Sydarkivera 

personal 

Organisation Sjukskrivningar och/eller X X Ansvaret ligger på Sydarkivera 

uppsägning på egen begäran, 
svårt att rekrytera utbildad 
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personal alt. Svårt att täcka upp 
vid frånvaro. 

Teknisk Gamla arkivlokaler som behöver X X Ansvaret ligger på respektive 

lösning rustas upp myndighet. 

Sydarkivera övertar pappershandlingarna när de levereras från verksamheten till 

Sydarkivera. Det arkiverade materialet är i det närmaste klart. Dvs ordnat och 

kartonglagt. Styrning för hur materialet ska vara ordnat och med vilken periodicitet 

materialet ska levereras står i Dokument- och Arkivbildningsplanen. Vid ankomst till 

centralarkivet ankomst registreras arkivboxarna och förs in i arkivförteckningen. 

Kvittensunderlag överlämnas till inlämnande myndighet. 

Komplexitetsanalys 
Mindre grad av komplexitet med en geografiskt sammanhållen organisation. Redundans 

byggs in i lösningen vilket minskar sårbarheten. 

Parametrar för 
karaktärisering 

Beskrivning av låg 
komplexitet 

Politiska Hög grad överenskommelse, 
förhållanden enkel besluts rocess 
Antal intressenter Få, välkända och förutsägbara 

arter intressenter relationer 

Förändringar Leder till minimala förändringar 
Internt externt 

Välkänd funktion, 
förutsä bar definierbar 
Välkända rutinmässi a 
Ett enskilt sammanhängande 
s stem 

Tidsramar Generösa - möjliggör sekventiell 
hanterin 

Satsnin ens resurser och or anisation 
Resursomfång Enstaka manmånader insats 

och eller bl sam investerin 

Deltagarnas 
kompetens 

Homogen professionell och/eller 
kulturell bakgrund 

Projektorganisation Mindre grupp inom samma 
avdelnin 
Fysiskt placerade nära varandra 

Utvärdering 
av 

Beskrivning av hög 
komplexitet 

kom lexitet (!=icke, 2=1åg, 3=komplext, 
4=mycket komplext) 1. 2. 3. 4. 

X Vital betydelse för kund/parter 

x Många motsättningar, krävande 
besluts rocess 

x Många och delvis 
svårförutsä bara arter villkor 

x Medför viktiga/stora 
förändrin ar internt externt 

x Mycket sammansatt, 
svårförutsä bar 

x Delvis okänd e· rutinmässi a 
x En rad olika system/resultat 

X 

X 

x Mycket strama - kräver parallell 
hanterin 

X 

X 

Många manår och/eller mycket 
stor investerin 
Många och mycket blandade -
professionsmässigt och 
kulturellt 
Många enheter - tvärs över 
verksamheter leverantörer 
Stort avstånd 
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6.3 Förutsättninga r för levera ns 
Det arkivmaterialet som levereras bör endast vara av bevarande karaktär. Arbetet med 

D/A-planer och Informationsplaner är av central vikt för att identifiera vilket material 

som ska bevaras och vilket material som ska gallras. I dessa ska det anges med vilken 

periodicitet som materialet ska sändas in. Småsnuttar eller återkommande leveranser 

kan svårligen hanteras inom ramenför ett centralarkiv utan att resurser tillförs. Om 

behovet uppstår av småleveranser eller gallringsbart material kommer särskilda 

kostnader att utgå per leverans. 

Om centralarkivet ska dimensioneras för gallringsbara handlingar behöver kostnaderna 

dimensioners högre. Gallringsbart material fluktuerar i antal hyllmeter vilket gör att 

hyllmeterkostnaden blir högre för att täcka kostnaderna när hyllorna inte är fyllda. 

Arbetsbelastningen är mycket högre då material ska ställas upp, lämnas ut och när det 

gallras manuellt slängas. Beroende på gallringstider kan omflyttningar i arkiven behöva 

ske vilket är kostnadskrävande. 

Uppdelningen mellan kommunerna och centralarkivet föreslås därmed i första hand vara 

att endast bevarandematerial levereras till slutarkivet. Gallringsbart behålls på 

kommunen. Endast i undantagsfall kan gallringsbart material tas emot. 

6.3.1 Leveranstrappa 

Färdiga arkivkartonger prydligt uppställda i att slutarkiv är oftast sinnebilden av ett arkiv 

i ordning. Vägen dit innehåller en hel del arbete och varje producerad arkivkartong 

medför arbete. Under utredningen har fyra olika faser i leverans av arkivmaterial in till 

arkivmyndigheten identifierats. 

6.3.2 Skapa överblick 

Efterleverans 

Inleverans 

Ordna och förteckna 

Skapa överblick 

Arkivmaterialet i kommunens centralarkiv eller hos de olika verksamheterna kan vara i 

oordning vilket medför att innan leverans kan ske måste materialet grovsorteras. 

Material kan ligga i högar utan att följa logiska röda trådar, ett resultat av att 

arkivmaterial ställs ned från verksamheten huller om buller. Ute i verksamheterna kan 

bevarande materiel även vara uppblandad med gallringsbar materiel. 

För att över huvud taget kunna leverera måste materialet grovsorteras. En bra och 

fungerande dokumenthantering inom verksamheten är en förutsättning för att minimera 
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verksamhetens leveranskostnader. Om verksamheten önskar leverera ett material i detta 

stadium innebär det mer kostnader. Sydarkivera tillhandahåller stöd och råd tillsammans 

med VerkSAM dokument- och arkivbildningsplaner. Arbetet sker inom ramen för 

bastjänsterna. Vid rena ordna- och förtecknauppdrag kan Sydarkivera tillhandahålla 

personal. Kostnader avgörs för respektive tillfälle. 

All kostnad som tas ut sker enligt självkostnadsprincipen enligt löpande räkning. 

6.3.3 Ordna arkiv 

Grovsorterat material som är i iordningsställt och uppställt enligt logiska principer kan nu 

ordnas och förtecknas. Att ordna och förteckna en halv hyllmeter tar ca 8 timmar att 

genomföra. Grundarbetet bör ske ute på verksamheterna. Tjänsten att ordna arkiv går 

att avropa. Sker arbetet i Sydarkiveras lokaler utgår kostnader för förvaring och 

förbrukningsmateriel utöver arbetskostnaden. 

Arbetet belastar kommunen enligt följande formel. (lhm*16h)*350kr/h3 

6.3.4 Inleverans 

Inlevererat material som nu står prydligt i hyllsystem och ska tillhandahållas har en 

mycket lägre kostnad i form av förvaring, förbrukningsartiklar och personalkostnader. 

Kostnaderna redovisas i modellen nedan. Inlevererat material förtecknas i Sydarkiveras 

förteckningssystem. Verksamheten ansvarar för inleveranser till arkivcentrummet. 

6.3.5 Efterleveranser 

Hur ordningsamma en kommun än är kommer det alltid finnas efterleveranser. Rester 

som dyker upp då medarbetare slutar eller går i pension. Beroende på omfång kan 

arbetet bli omfattande med att sortera in handling för handling i ett redan ordnat och 

förtecknat arkiv. 

Efterleveranser och insortering av enskilda akter är oftast tidsödande och kan komma att 

innebära kostnader. 

Efterleveranser i form av ordnat arkivmaterial i form av arkivboxar som ska tillföras 

arkivet registreras och kvittens överlämnas till avlämnande myndighet. Arkivboxen 

tillförs arkivet. 

3 Timkostnaden bygger på 2018 års löneläge. 
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6.4 Leveransprocess 
6.4.1 Första leveranstillfället 

Vid uppstart av arkivcentrummet kommer stora leveranser av arkivmaterial att 

genomföras. För att hantera dessa mängder och säkerställa att materialet snabbt och 

enkelt återfinns i arkivcentrum behöver en leveransprocess arbetas fram. 

Processen kommer inte djupanalysernas utan enbart beskrivas övergripande. I god tid 

innan själva inflyttningen sker kommer en djupare analys att ske. 

1. Leverans av arkivförteckning. 

Innan arkivmaterialet levereras överlämnar kommunen de digitala 

arkivförteckningar som finns. Dessa överförs till Sydarkiveras 

arkivförteckningssystem. 

Detta bör ske ca 1 månad innan själva leveransen. 

2. Innan leverans sker tecknas en leveransöverenskommelse. Beroende på arkivets 

skick kommer olika kostnader att belasta kommunen/landsting. 

Fullständiga leveransrutiner behöver arbetas fram i god tid innan arkivcentrumet 

står klar. 

3. Leverans av handlingarna 

En flyttfirma används för att leverera handlingarn. Flyttfirman ansvarar för att 

packa arkivhandlingarna i flyttkartonger, stapla dessa på pall. Kör över materialet 

för att sedan ställa upp dessa på anvisad plats. 

För att underlätta packning och uppackning behöver flyttfirman vara noggranna 

och packa bilen på rätt sätt. Packning sker på följande sätt. 

Om bilen lastar 12 pallar och varje pall fylls med 6 flyttkartonger tar varje bil 72 

hyllmeter/ körning. Antalet hyllmeter märks ut i arkivet och bilen packas där hylla 

67-72 körs in först i bilen. Resterande hyllor packas bakifrån. Pallarna lastas 

bakifrån och fram. Längts fram på första pallen lastas hylla 1-6. Vid avlastning 

lossas pall nrl där hylla 1-6 finns. Pall för pall ställs upp i samma ordning som i 

hyllor som materialet stod innan leverans. 

Planering och samordning måste ske beroende på format och placering i nya 

arkivet. 

Kommunen bekostar leveranserna av arkivmaterialet till depån. 

När materialet är uppställt ansvarar medarbetare på arkivcentrum att föra in 

hyllplaceringen i arkivredovisningsprogrammet. Äldre arkivbildare utan digitala 
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arkivredovisningar får digitaliseras manuellt allt efter som . Vid behov av 

praktikplatser är digitaliseringen av arkivredovisningar en bra sysselsättning. 

För arkivleveranser som innehåller både ordnat och oordnat material kommer en 

avgift tas ut för att ordna upp arkivet. Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan. 

6 .4.2 Efterleveranser 

Årligen bör därefter regelbundna leveranser ske från kommunerna. Handlingarna ska då 

vara förpackade i arkivkartonger och levereras ordnat. Centralarkivet ansvarar för att 

passa in materialet i arkivförteckningen. För att strukturera leveranserna kommer 

leveransanvisningar arbetas fram och föras in i Dokument- och arkivbildningsplanerna. 

Oordnat material som levereras kan ordnas upp efter betalning enligt 

självkostnadsprincipen . Kostnader dokumenteras i en åtgärdsplan. 

6.5 Organ isation 
I en tänkt organisation behövs olika kompetenser beroende på arkivets storlek och 

målsättning. Ett litet kommunnära arkiv kan klara sig med en arkivassistent. En större 

kommun kräver en arkivarie. Oberoende av kompetens för att hantera pappersarkivet 

finns det centrala resurser inom Sydarkivera som hanterar digitalt bevarande samt Råd 

och stöd samt tillsyn. 

6.5.1 Befattningar och roller 

Arkivassistent - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning att 

arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt framtagning 

av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna sekretessbedömningar. 

Arbetsuppgifterna är oftast av enklare karaktär. Assistentrollen kan fyllas av 

medarbetare som står långt bort från arbetsmarknaden. Arbetspraktik eller språkpraktik. 

Arkivhandläggare - medarbetare utan formell kompetens som bedöms ha förutsättning 

att arbeta i ett arkiv där tyngdpunkten ligger på att ordna och förteckna samt 

framtagande av arkivmaterial. Arkivassistenten får inte göra egna 

sekretessbedömningar. Vid utlämnande och sekretessprövn ingar behöver kontakt tas 

med behörig beslutsfattare innan utlämnande kan ske. 

Arkivarie - medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års 

högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. 

Tyngdpunkten ligger vid att handleda och leda arbetet med att ordna och förteckna. 

Arkivarien kan förbereda sekretessärenden inför beslut, dvs maskera uppgifter som ska 

sekretessbeläggas. 

1.a arkivare - medarbetare med formell kompetens motsvarande minst tre års 

högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års heltidsstudier. 1.a 

Arkivarien skall ha flera års erfarenhet av arkivarbetet. Arbetsuppgifterna kan vara 

funktionsansvar, viss arbetsledande roll, avancerade sekretessbedömningar. 
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Arkivchef för de analoga arkiven - medarbetare med formell kompetens motsvarande 

mins tre års högskola/universitetsstudier där arkivvetenskap utgör minst ett års 

heltidsstudier samt flera års erfarenhet inom arkivområdet. Erfarenhet av arbetsledning. 

Arkivchefen har fullt personalansvar, budgetansvar och verksamhetsansvar och fattar 

egna sekretessbeslut. 

6.5.2 Bemanning 

Hur många medarbetare som kommer arbeta i arkivet är inte en enkel frågeställning. 

Arkivarbetet innehåller olika delar och vissa delar av arkivarieyrket ryms inom 

bastjänsten. Råd och stöd- samt tillsynsverksamheten är delar av bastjänsten. 

För att få fram ett nyckeltal har fler arkivinstitutioner fått frågan angående bemanning i 

förhållande till antalet hm. Resultatet redovisas nedan. Vi har även fått underlag från en 

utredning som Gävle kommun gjorde 2012 där antalet tjänster finns i förhållande till 

antalet invånare i kommunen. 

Genom att jämföra de uppgifter vi fått från olika kommuner med utredningen från Gävle 

kommun borde vi komma relativt nära en sanning. 

Antalet tjänster/hyllmeter 

• Växjö kommun med ca 5000hm har 2 arkivarier och 3 assistenter anställda i 

centralarkivet. Ca 1000hm/tjänst 

• Ljungby 1500hm 2 tjänster, 750 hm/tjänst. 

• Eskilstuna 4000hm 2 heltider 1 50%, ca 1600hm/tjänst 

• Jönköping 7000hm 5,5 heltidstjänster, ca 1300hm / tjänst. 

Antalet tjänster/invånarantal. 

Gävle 95055 5,25 18106 20857 

Borås 103294 3 34431 

Eskilstuna 96311 4,75 20276 

Gotland 57269 5,25 10908 

Göteborg 513751 53 9693 

Halmstad 97800 2,25 43467 

Helsingborg 129177 5 25835 

Huddinge 97453 1,75 55687 

Jönköping 127382 10 12738 

Kalmar 62815 2 31408 
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Karlskrona 64032 4 16008 

Karlstad 85753 4 21438 

Linköping 146416 6,5 22526 

Luleå 74178 2 37089 

Lund 110488 2 55244 

Norrköping 130050 6 21675 

Sandviken 36916 2,75 13424 

Sundsvall 95732 9 10637 

Södertälje 86246 2 43123 

Uppsala 197787 11 17981 

Västerås 137207 8,5 16142 

Örebro 135460 7 19351 

Värdena sträcker sig från 750 hm/tjänst till 1600hm/tjänst. Frågan blir vart i spannet 

Sydarkiveras centralarkiv ska ligga? Ljungby har två tjänster där kommunen har en hög 

målsättning. Del av arkivariens tjänst utgörs även av arbetsledning då Ljungby har ca 5-

7 medarbetare som arbetstränar på olika sätt. 

Jönköping och Eskilstuna är två större kommuner som visar på vinsterna med stordrift. 

Använder vi Gävle Kommuns sammanställning och ser medianvärdet som nyckeltal med 

ett sammanlagt antal invånare blir resultatet ca 11 tjänster på 236 000 invånare. Då råd 

och tillsynsverksamheten ingår i den sammanställningen bör ca 2 tjänster dras bort. 

Ett troligt nyckeltal ligger därför på 1400hm/tjänst. I detta ingår mottagande av 

arkivmaterial, infogande av arkivmaterial i arkivbildning, utlämnande och 

sekretessbedömning av arkivmaterial. 

För att fördela kostnaderna proportionerligt efter hur mycket som levereras har en 

fördelningsnyckel tagits fram. Beroende på omfång av material betalar kommunen sin del 

av personalkostnaderna. 

Beräkningarna är osäkra och bygger på en del beräkningar och en stor del 

uppskattningar. Förslagsvis genomförs en utvärdering efter tre år för att justera 

fördelningsnyckeln ang. personal. 

6.5.3 Övertagande av personal 

Vid flera utav kommunerna finns idag anställd personal som hanterar arkiven. Vid 

bildandet av ett centralarkiv och den verksamhetsövergång som beräknas ske, har 

medarbetare anställda vid kommunen företräde till tjänsterna. Vår bedömning är att alla 

anställda medarbetare kan tas över av Sydarkivera utan att uppsägningar behöver 

genomföras. 
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Målet med projektet är att sammanställa ett beslutsunderlag när det gäller analoga arkiv 

som anslutande tjänst hos Sydarkivera och samlokalisering av analoga arkiv. 

Beslutsunderlaget ska baseras på nyttorealiseringsmetodiken. Dokumentet ska 

konkretisera en gemensam målbild och en färdväg för att nå dit. 

Aktiviteter genomförs i form av till exempel enkäter eller gemensamma arbetsdagar 

under projektet för att : 

• Identifiera och specificera nyttar 

• Analysera intressenter 

• · Analysera komplexitet och risker 

• Analysera beroenden 

• Analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ 

• Analysera finansiering 

7 .2 Avgränsn ingar 
Denna utredning är del av konceptet för Sydarkivera och ska leva upp till den målbild 

som finns i stort. I denna utredning kommer endast frågan om förvaring av 

pappershandlingar och andra analoga informationsbärare att hanteras. Digitalt bevarande 

utgör grunden i Sydarkiveras verksamhet och vissa kopplingar mellan den digitala 

världen och pappersvälden behöver förtydligas. På grund av frågans komplexitet kommer 

inte analogt ljud och rörlig bild att innefattas av utredningen. Bevarandemetoder och 

kostnader behöver utredas i egen ordning. 

Många kommuner samlar även in arkiv från föreningar och organ isationer så kallade 

Enskilda arkivbildare. Arkivbilderna har ofta en stark anknytning till orten till exempel 

kända konstnärer, idrottsföreningar och liknade. Hur enskilda arkivbildare ska hanteras 

kommer inte beröras i utredningen. 

7.3 Ekonomi 
Kostnaden för utredningsprojektet är i huvudsak tid för Sydarkiveras anställda ut 

genomföra projektet. Förutom projektledare/utredare deltar nuvarande handledare för 

analoga arkiv, informationssäkerhetsspecialist, tillsynsarkivarie och bevarandestrateg i 

arbetet. Kostnaderna har finansierats genom att deltagande organisationer delat på 

kostnaderna för utredning. Utredningen har genomförts inom ramen för de kostnader 

som uppskattats. 

• Projektledare/utredare (ca 2 dagar i veckan, 40 % arbetstid) 150 tkr 

• Specialistkompetens, Sydarkivera (ca 4 tim./vecka) 40 tkr 

• Omkostnader (möten, materiel, resor) 10 tkr 

• Summa 200 tkr 
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7.4 Organisation och bemanning 
Utredningen har bedrivits av ansvarig handläggare på Sydarkivera. Deltagande 

organisationers arkivpersonal har givits utrymme att delta i utredningen. Kanslichefer har 

efter möjlighet att delta kommenterat den första övergripande bilden. Underlag från 

Ronneby kommun har inkommit sent vi lket har bidragit till att utredningen inte har 

dragits en andra gång i kanslichefsnätverket. Leverans har prioriterats före förankring. 

7.5 Genomförande 
En första rapportering skedde till kanslichefer och administrativa chefer från den 16 mars 

till den 29 mars. Under perioden genomfördes ett flertal redovisningar på ca 30 minuter/ 

gång. Den första redovisn ingen redogjorde för betalningsmodellen och en första inblick i 

vilka kostnader som ett centralarkiv skulle generera. För att närmare kunna precisera 

kostnaderna var utredningen i behov av att veta vilka informationsmängder som 

kommunerna var intresserade av att leverera. 

I samband med vårens nätverksträff för arkivarier ordnades ett t illfälle för deltagande 

organisationer arkivfunktioner att ställa frågor och få information om utredningen . 

Gemensamt avsattes ca 1,5 timmar till genomgång med frågor. Samma underlag som 

delgavs kanslicheferna delgavs vid arkivarieträffen. 

Inventeringsunderlag skickades ut för återredovisning i slutet av april. Underlag från 

samtliga kommuner har inkommit. 

Förfrågan angående möjlighet att bygga ett arkivcentrum har gått ut till Ronneby 

kommun och Ljungby kommun. Både Ronneby och Ljungby har svarat. Ronneby med ett 

underlag och förslag till lösning. I Ronneby har kontakten varit Tekniska förvaltningen 

som föreslås projektera och bygga fastigheten. I Ljungby har kanslichefen varit 

kontaktperson. Underlag från Ljungby inkom 2018-05-28. 

På grund av att underlaget från kommunerna har inkommit sent har ingen andra 

förankring skett i kanslichefsnätverket eller arkivarienätverk. Leverans enl igt tidsplan har 

prioriterats. 

7.6 Resultat 
Resultatet är en utredning som redovisar de kostnader som förknippas med 

samlokalisering av analoga arkiv och lämnar förslag på ort för placering av ett 

arkivcentrum. 

7. 7 Tidplan 
Utredningen presenterades vid förbundsstyrelsens sammanträde 1 juni 2018. 

7.8 Informationsspridning 
Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste 

framgå av varje dokument. Samtliga original registreras och arkiveras hos 

kommunalförbundet Sydarkivera. Digitala kopior av utkast finns tillgängliga via Yammer. 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 
Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 39 

Dokumentation gallras enligt dokumenthanteringsplan. Rapporterade dokument 

publiceras på webben www.sydarkivera.se . 

7.9 Utvärdering 
7.9.1 Fungerade bra - att rekommendera: 

Utredningen har i sin helhet flytit på bra. Medverkande kommuner har levererat 

efterfrågade inventeringar och har vid redovisningar visar ett positivt intresse. 

7.9.2 Fungerade mindre bra - bör förbättras till nästa gång: 

Våra medlemskommuner har fulla kalendrar vilket medför att det är svårt att prioritera 

och avsätta tid för inventeringar och deltagande på dragningar. 

7.9.3 Att tänka på: 

Verksamhetsförändrande utredningar tar tid och några underlag har kommit in i sista 

stund . Tyvärr är den fortsatta processen beroende av att ärendet drivs på. Avvägningen 

mellan effektivitet i processen och förankring är en svår avvägn ing. 

8 Förslag till fortsatt arbete 

8.1 Erbjudande till kommunerna 
Med stöd av utredningen bör arbetet med att med bygget av ett arkivcentrum drivas 

vidare. Innan projektering kan tas vid måste intresserade kommuner knytas till 

projektet. Genom ett bindande avtal om köp av viss mängd arkivhyllor kan Sydarkivera 

ta risken att teckna ett 50 årigt hyravtal och genomföra upphandling av hyllsystem. 

Om en kommun i ett senare skede väljer att kliva av projektet kommer avtalet innehålla 

ett tre årigt avvecklingsklausul, dvs att kommunen förbinder sig att köpa antalet angivna 

hyllmeter med en avvecklingstid på tre år. 

8.2 Upphandla förteckningsprogram 
Förtecknandet av förbundsmedlemmarnas arkiv utgör en viktig del i tillgängliggörandet 

av informationen till allmänheten. Förtecknade arkiv kan publiceras på NAD och göras 

sökbara för medborgarna. Arbete pågår redan. 

8.3 Arkivdepå till andra kommuner 
Riksarkivet får årligen flera förfrågningar från kommuner om att ta emot pappersarkiv till 

landsarkiven. Frågan bör utredas om vi kan ta emot arkivmaterial från icke anslutna 

förbundsmedlemmar. 
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Dokumentansvarig I Organisation Telefon Datum 

Bernhard Neuman Sydarkivera 0472-39 10 00 2018-05-29 

Ärende Diarienummer Version I Sida 

Utredning analoga arkiv SARK.2017.88 1.0 40 

8.4 Enskilda arkiv 
Frågan är hur de enskilda arkivbildare som förvaras i de kommunala arkiven ska 

hanteras behöver utredas. Hur påverkas kommunen och Sydarkivera i hanteringen av 

enskilda arkivbildare om Sydarkiveras medarbetare tagit över hanteringen av arkiven. 

8.5 Dokument- och ärendehanteringssystem 
För att öka tillgängligheten för medborgarna bör systemstöd utvecklas för att kunna 

tillhandahålla efterfrågat material via Mina meddelanden. Systemstödet behövs även för 

att utveckla stödet till återrapportering till medverkande kommuner. Verksamhetens 

utveckling ska bygga på kända data, dvs. hur lång tid tar respektive moment? Hur 

många förforskningsförfrågningar får arkivcentrummet, etc. 

8.6 Ljud- och bildarkiv 
I arkiven förekommer oftast omfattande material av negativ- och bilder. Nyare medier i 

form av rörliga bilder och ljud förekommer även det. Dessa format kräver oftast speciella 

insatser. Om vi ska ta emot rörliga bilder och ljud behöver frågan utredas i särskild 

ordning. 

9 Referenser 
För ytterligare frågor rörande proj ektet, kontakta: 

Bernhard Neuman, 
Bernhard. neuman@sydarkivera.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROJ:OKOLL 12 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 236 

Information samordning av pappersarkiv -
Projektplan Arkiv för framtiden 
Dnr 2017/667 004 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Ta emot informationen avseende projektförslaget Arkiv för framtiden. 

2. Projektets handlingsplan, kostnader och finansiering återrapporteras till 

kommunstyrelsen i november 2018. 

3. Finansiering är möjlig genom Pott för verksamhetsutveckling, i enlighet 

med beskrivning i 2019 års budget. 

4. Projektet kan planeras med befintliga resurser hösten 2018 med 

genomförande 2019-01-01 -2020-06-30. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun är en av uppdragsgivarna för Sydarkiveras utredning 

avseende gemensam slutarldvering av analogt material. Rapporten 
"Analogt slutarkiv" är nu ute på remiss svar ska lämnas senast i november 

2018. 

I förbindelse med detta har en konsekvensanalys avseende arkivets 

nuvarande status och kommande behov genomförts. Denna visar, oavsett 

om kommunen beslutar att ansluta sig till ett gemensamt analogt slutarkiv 

eller ej, att det krävs relativt omfattande insatser avseende delar av 

materialet i dagens arkiv. Respektive nämnd ansvarar för sitt arkiv fram till 

slutarkivering. Kommunens arkiv har begränsade resurser och behovet av 

insatser ryms inte inom ramen för det löpande arbetet. 

Då insatserna görs en gång och under en begränsad tid föreslås de 

genomföras i projektform. Resurssättning av projektet bedöms till 1 470 000 

kronor. 

Projektets handlingsplan, kostnader och finansiering återrapporteras till 

kommunstyrelsen i november 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Utredningen Analoga arkiv -Beslutsunderlag för anslutande tjänst, 
Sydarkivera, 2018-05-29 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

fortsättning§ 236 

2018-10-08 

Justerare 

2. Projektbeskrivning Arkiv för framtiden från kornmunlednings
förvaltningen, 2018-09-24 

3. Skrivelse information samordning av pappersarkiv-Projektplan 
Arkiv för framtiden från kornmunledningsförvaltningen, 2018-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael J eansson (S) 
yrkande. 

Beslut skickas till 
Kanslichef 
Utredningssamordnare 

I Utdragsbestydrande 
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r:;'ITingsryds 
\;!!}kommun 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2018-11-30 

Till Kommunstyrelsen 

Samordning av pappersarkiv - Analogt slutarkiv 

Information - Projektförslag "Arkiv för framtiden" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Ta emot informationen avseende projektförslaget Arkiv för framtiden 

2. Finansiering är möjlig genom Pott för verksamhetsutveckling, i enlighet med be

skrivning i 2019 års budget 

3. Tidplan - Projektet kan planeras med befintliga resurser hösten 2018 med genomfö

rande 2019-01-01-2020-06-30. 

4. Projektet styrgrupp planeras ansvara för återkoppling till kommunstyrelsen i sep-

tember 2019 samt i fcirbindelse med slutrapportering. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun är en av uppdragsgivarna för Sydarkiveras utredning avseende ge

mensam slutarkivering av analogt material. Rapporten "Analogt slutarkiv" är nu ute på 

remiss (se separat ärende), svar ska lämnas senast i november 2018. 

I förbindelse med detta har en konsekvensanalys avseende arkivets nuvarande status och 

kommande behov genomförts. Denna visar, oavsett om kommunen beslutar att ansluta 

sig till ett gemensamt analogt slutarkiv eller ej, att det krävs relativt omfattande insatser 

avseende delar av materialet i dagens arkiv. Respektive nämnd ansvarar för sitt arkiv 

fram till slutarkivering. Kommunens arkiv har begränsade resurser och behovet av in

satser ryms inte inom ramen för det löpande arbetet. 

Då insatserna görs en gång och under en begränsad tid föreslås de genomföras i projekt

form. Resurssättning av projektet bedöms till 1 4 70 000 kronor. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av en arbetsgrupp inom kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Projektbeskrivning "Arkiv för framtiden" samt Sydarkiveras rapport Analogt slutarkiv. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 

Eva Palmer 
Utredare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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r:;lTingsryds 
~kommun 

Projektförslag 

Arkiv för framtiden 
Projektbeskrivning 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun är, tillsammans med ett tiotal övriga kommuner, en av uppdragsgi

varna för Sydarkiveras utredning kring möjligheterna för gemensam slutarkivering av 

analogt material. Rapporten "Analogt slutarkiv" är nu ute på remiss och svar på ställda 

remissfrågor ska lämnas senast i november 2018. I förbindelse med detta har en kon

sekvensanalys avseende aktuell status på kommunens arkiv genomförts. Analysen 

visar att det krävs relativt omfattande insatser utöver löpande arbete, avseende delar 

av materialet i dagens arkiv. Insatserna krävs oavsett om kommunen beslutar att an

sluta sig till ett gemensamt analogt slutarkiv eller inte. 

Insatserna görs en gång och under en begränsad tid och föreslås därför genomföras i 

projektform. Möjlig finansiering är Pott för verksamhetsutveckling, i enlighet med be

skrivning i 2019 års budget. 

Bakgrund 

Tingsryds kommun befinner sig för närvarande mitt i en omfattande utvecklingsprocess 

avseende administration kring ärendehantering, från inkommande handling, via hand

läggning, beslut och verkställighet, och fram till arkivering, antingen i närarkiv eller slut

arkiv. 

Digitaliseringen av fullmäktige står i startgroparna och genomförs under vintern och 

våren 2019. En ny nämndprocess är införd och ett nytt, modernt ärende- och diariesy

stem har upphandlats och håller på att implementeras. Arbetet är komplext och långt 

ifrån enkelt, det kommer att ta tid och påverka en lång rad administrativa rutiner och 

processer i kommunens samtliga verksamheter, inklusive bolagen. 

Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av så väl den politiska processen som den 

övergripande verkställigheten av fattade beslut samt de löpande ärenden som kommu

nen varje dag har att hantera på tjänstepersonnivå. Med hjälp av nya verktyg och ruti

ner är målsättningen att få en effektiv, enhetlig och korrekt administration. Den största 

vinsten är dock att på sikt kunna erbjuda medborgarna en betydligt större transparens 

och tillgänglighet till hur det kommunala ansvaret verkställs. Den pågående processen 

är också en viktig grund för fortsatt utveckling av e-tjänster, vilket kommer att ytterligare 

förstärka medborgarnas access till kommunens ansvarsområden. 

Arbetet är långsiktigt och kräver en rad förändringar och uppdateringar genom hela 

processen, från inkommen handling till korrekt och lagenlig slutarkivering. 

Arkivverksam het 

Kommunens arkivfunktion är en viktig del i den administrativa processen och det råder 

överlag god ordning. Respektive nämnd ansvarar för sitt närarkiv. I förbindelse med 

bland annat senare års omorganisation har områden identifierats som behöver åtgär-

1(6) 
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das för att uppfylla de lagkrav som finns. Kommunens arkivverksamhet har begränsade 

resurser och har haft så under lång tid. 

Alla kommunala handlingar och dokument som ska arkiveras placeras först i ett närar

kiv vilket respektive nämnd ansvarar för. De handlingar som inte används i det dagliga 

arbetet men måste bevaras långsiktigt, lämnas över till kommunens arkivmyndighet för 

slutarkivering. En del material lämnas inte för slutarkivering utan stannar i kommunens 

närarkiv men gallras löpande. 

Tingsryds kommun är medlem i Sydarkivera sedan kommunalförbundet startade år 

2014. Vi har en så kallad delad arkivmyndighet mellan kommunstyrelsen och Sydarki

vera. Den digitala arkiveringen är sedan ett par år helt överlämnad till Sydarkivera, som 

också utövar tillsyn över kommunens analoga arkiv. I de bastjänster som ingår i avtalet 

ingår även allmän rådgivning, utbildning mm. Sydarkivera arbetar också med att säker

ställa att äldre material, tex disketter i olika format, kan läsas. 

Kommunens gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 30 

och omfattar kommunens samlade verksamhet, således även bolagen. 

Slutarkivering 

Slutarkivering innebär att handlingar och dokument som inte längre är nödvändiga i 

den dagliga verksamheten men som enligt lag måste arkiveras mer eller mindre till 

tidens ände, arkiveras för slutgiltigt bevarande. Dokument och handlingar ska bevaras 

säkert men fortfarande kunna vara tillgängliga. Benämningen analog står för pappers

format, till skillnad från digital slutarkivering. 

Handlingar och dokument som behöver vara enkelt tillgängliga finns i kommunens nä

rarkiv, vilket respektive nämnd ansvarar för. 

Samordning analog slutarkivering 
Sydarkivera har i uppdrag att utreda samordning av pappersarkiv. Tingsryds kommun 

har tillsammans med tio andra kommuner och en räddningstjänst, anmält intresse att 

delta (KS 2018-01-22 §11). 

Rapporten Analoga arkiv - beslutsunderlag för anslutande tjänst är utsänd på remiss 

och svar ska lämnas till Sydarkivera senast 2018-11-30. Utredningen redovisar stora 

effektivitetsvinster med samordning och centralisering av de analoga arkiven. Skäl som 

anges är bl a kommunernas bristfälliga arkivlokaler och svårigheter att hitta utbildad 

personal. Digitalisering och e-tjänster ökar också tillgängligheten för medborgarna. 

Om intresse finns att nyttja Sydarkivera för analog slutarkivering tecknas avtal med 

respektive intressent i januari-februari 2019. Är det tillräckligt många som tecknar avtal 

påbörjas projektering och byggnation av ett arkivcentrum, vilket utredningen föreslår 

ska lokaliseras till Bräkne-Hoby. 

Ett avtal om gemensam analog slutarkivering innebär också att kommunen överlämnar 

hela ansvaret som arkivmyndighet till Sydarkivera. Detta innebär inte att kommunen 

kan avskaffa sin arkivverksamhet helt då respektive nämnd fortfarande kommer att ha 

ansvar för sitt närarkiv. 

Det har tidigare konstaterats att konsekvenserna för Tingsryds kommun behöver un

dersökas närmare (KS Au 2018-08-06, § 215). Det handlar bland annat om vilka möj

ligheter kommunen har att på sikt säkra kompetens för att i framtiden uppfylla kraven 

på godkänd analog och digital slutarkivering. 
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Genomförd konsekvensanalys konstaterar att det finns material som i princip är klara 

för slutarkivering redan nu. Det finns emellertid material som är i behov av relativt om

fattande åtgärder alldeles oavsett var och i vilken regi slutarkivering ska ske. Otillräck

liga resurser under många år har medfört att äldre handlingar och dokument delvis har 

samlats på hög. 

Syfte 

Projektets syfte är att säkerställa en korrekt och lagenlig slutarkivering av kommunens 

handlingar och dokument samt att förbereda arkivet för framtida behov. 

Mål 

Projektets målsättning är att 

• Utgöra underlag för beslut om gemensam analog slutarkivering 

• Ta fram en handlingsplan och fastställa rutiner för framtidens arkivfunktion 

• Koppla arkivet till införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem ("Dia-

riet"). 
• Gallra/rensa material som ej behöver arkiveras, inklusive plan hur det ska hanteras 

• Färdigställa handlingar och dokument för slutarkivering 

Projektorganisation 

Arkivet ligger under kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Projektgrupp 
• Kanslichef (huvudansvar) 
• Projektledare 
• Arkivföreståndare 
• Projektpersonal 
• Ekonom (vid behov) 

Referensgrupp 
Syfte - att säkerställa koppling till övriga pågående utvecklingsprocesser. 

• Projektgruppen för införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem 

• Utvecklingsledare, Kommunledningsförvaltning 

Styrgrupp 
Syfte - att säkerställa övergripande implementering av framtida rutiner. 

• Kommunchef 
• Ekonomichef 
• Chef Bildningsförvaltningen 
• Chef Vård- och omsorgsförvaltningen 
• Chef Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Nuläge och Behov 

Nuläge 

Löpande arbetsuppgifter- Arkiv 

• Arkivering 
o Ta emot inkommande material från verksamheterna 
o Registrering i Klara (arkivsystem) 
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o Rensning gem, häftklamrar etc. 
o Gallring inkommande material - vid behov 
o "Boxning" - Packa i arkivboxar, etikettering etc. 
o Löpande gallring - t ex verifikationer mm 

• Ca 4 m3 gallras i början av varje år 

• Kopiering kallelser mm (försvinner delvis med digitaliseringen) 

Löpande arbetsuppgifter- Service 

Med dagens organisation utförs även en rad icke arkivrelaterade arbetsuppgifter av 

arkivets personal. 

• 

• 

• 
• 

Posthantering 
o Kräver personal på plats kl. 08.00 - 16.05 varje arbetsdag 
o Grovsortering inkommande post 
o Internpost, Torggatan 10 och 12, tre gånger per dag 

Sköta kaffemaskinerna och disk, Torggatan 12 
o Rengöring, påfyllning, beställning 
Handla och förbereda fikabeställningar till möten, Torggatan 1 O och 12 

Beställningar kontorsmaterial, frukt, fikabröd mm 
o Kontering fakturor 

Klart för slutarkivering (exempel, kan lämnas) 

• Samtliga dokument och handlingar, åren 1862 - 1970 

• Förmedlingsorganet (bygglov, VA mm) åren 1950-1995 

• Samtliga skolarkiv 
• Nämnder som upphört 

Närarkiv (exempel löpande arbete, lämnas ej till slutarkivering) 

• Planarkiv 
• Ekonomi, verifikationer (gallras löpande efter 10 år) 

• Personalarkiv 
• Protokoll - innevarande plus tre år bakåt 

Personal idag 

• 0, 7 tjänst Arkiv - Ordinarie tillsvidareanställning 
0,3 tjänst Service - Ordinarie tillsvidareanställning 
0,6 tjänst Service/Arkiv - Extratjänst (genom Arbetsmarknadsenheten) 

1,0 tjänst Service/Arkiv - Extratjänst (genom Arbetsmarknadsenheten) 

• Total 2,6 tjänst 

Behov 

Behöver göras - oavsett evt. gemensam analog slutarkivering 

• 

• 

"Tekniska", åren 1971-2010 
o Gallring inför slutarkivering 

• Kräver viss kompetens inom området, bedömning material etc. 
o "Boxning" - Packa i arkivboxar, etikettering etc. 

Övergripande material, från 1971 och framåt 
o Gallring före slutarkivering 

■ Syfte att inte betala för fler hyllmeter än nödvändigt 
■ T ex 30 år gamla statliga utredningar 

o Gallra bland övriga "hyllvärmare" som inte behöver arkiveras 

• Böcker 

4(6) 
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• Onödiga kopior på tjänsteskrivelser och beslut 
• Mm, mm ... 

• Bedömd arbetsinsats utöver dagens personalresurs 
o Ca 2-2,5 årsarbeten 

• En ansvarig med erforderlig kompetens 
• En assistent 

o Det bedöms som fördelaktigt och mest effektivt om projektet kan resurssättas 

med kompetens som redan finns i organisationen. 

Koppling till annan verksamhet 

• Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem 

• Utbildningsinsatser (Sydarkivera) för samtliga verksamheter 

o Syfte - skapa en enhetlig hantering 
■ Vad ska arkiveras? 
■ På vilket sätt? 
• När? 

Avgränsning 

5(6) 

Projektet är avgränsat till att iordningsställa arkivmaterial för framtida hantering. I för

bindelse med detta kan effektkedjor komma att identifieras, som ur ett arkivperspektiv 

kan påverka rutiner i övrig verksamhet. 

Kostnadsbedömning 

Aktivitet 2018 2019 2020 

Personal Befintlig ram 800 000 kr 400 000 kr 2-2,5 årsarbete 

OH-kostnader Befintlig ram 80 000 kr 40 000 kr 

Material Befintlig ram 70 000 kr 30 000 kr Boxar, etc 

Summa 0kr 950 000 kr 470 000 kr 

Finansiering 

Möjlig finansiering är Pott för verksamhetsutveckling, i enlighet med beskrivning i 2019 

års budget. 

Tidplan 

Aktivitet 
Formera projektorganisation 
Handlingsplan genomförande 
Genomförande 
Avslut och uppföljning 

Uppföljning 

Start 
Hösten 2018 
Hösten 2018 
2019-01-01 
2020-04-01 

Klart 
2018-12-31 
2018-12-31 
2020-03-31 
2020-06-30 

Projektet ska föra en löpande dialog med referensgruppen och återrapportera till styr

gruppen vid tre tillfällen under projektperioden. 

Styrgruppen ansvarar för återrapportering till CCG samt vid behov till politiken. 



107

Tingsryd 2018-09-19 

Eva Palmer 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 237 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2019 inom intern 

kontroll för Tingsryds kommun 
Dnr 2018/1218 007 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen fastställer följande kommungemensamma kontrollmål för 

granskning i Tingsryds kommuns interna kontroll 2019, gällande samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser: 

Kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad (GDP R) 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglementet för 

Tingsryds kommuns interna kontroll. Av reglementet framgår att 

kommunstyrelsen ansvarar för att årligen fastställa kommunövergripande 

kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. Centrala chefsgruppen 

(CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemensamma 

kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Kommunstyrelsen har tidigare antagit nedanstående kommunövergripande 

kontrollmål: 

2013 - Kontrollera ifall personal använder kommunens egendom för privat 

bruk. 
2014 - Kontrollera så att kommunens användning av sociala medier följer 

gällande riktlinjer. 
2015 - Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal vad gäller 

upphandling av varor och tjänster, eller om det förekommer otillåten 

upphandling. 
2016 - Kontrollera hur det säkerställs att kommunens tjänstegarantier 

uppfylls. 
2017 - Kontrollera rutiner för utlämning och återlämning av nycklar, 

passerkort/id-kort, inloggning etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller 

uppdrag inom kommunen samt utlämning av sådant till utomstående. 

2018 - Kontrollera att rutinerna för att möta hot och våld mot kommunens 

anställda och politiker efterlevs. 

Ärendets beredning 

Förvaltningar och bolag gör som en del av interna kontrollen för år 2019 

risk- och väsentlighetsanalyser (ROV-analyser) där tänkbara kontrollmål har 

I Otikagsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

fortsättning§ 237 

identifieras. Kommunens centrala chefsgrupp har vid sitt möte 2018-10-04, 

utifrån gjorda ROV-analyser, valt ut och föreslagit att kommunstyrelsen 
beslutar om ovanstående kommunövergripande kontrollmål för 2019 års 
interna kontroll. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från säkerhetssamordnare, 2018-10-04 

I Otdragsbestyrkande 
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l':.:lTingsryds 
\V kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2019-10-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunövergripande kontrollmål för år 2019 inom intern kontroll för 
Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande kommungemensamma kontrollmål för 

granskning i Tingsryds kommuns interna kontroll 2019, gällande samtliga nämnder, bo

lag och stiftelser: 

Kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad (GDPR) 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut 2012-05-31 fastställt reglementet för Tingsryds kom

muns interna kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att år

ligen fastställa kommunövergripande kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser. 

Centrala chefsgruppen (CCG) har som uppgift att välja ut lämpliga förslag till gemen

samma kontrollmål som kommunstyrelsen kan besluta om. 

Kommunstyrelsen har tidigare antagit nedanstående kommunövergripande kontrollmål: 

2013 -Kontrollera ifall personal använder kommunens egendom för privat bruk. 

2014 -Kontrollera så att kommunens användning av sociala medier följer gällande rikt

linjer. 
2015 -Kontrollera att kommunen följer ingångna avtal vad gäller upphandling av varor 

och tjänster, eller om det förekommer otillåten upphandling. 
2016 -Kontrollera hur det säkerställs att kommunens tjänstegarantier uppfylls. 
2017 -Kontrollera rutiner för utlämning och återlämning av nycklar, passerkort/id-kort, 

inloggning etc. vid upphörande eller byte av tjänst eller uppdrag inom kommunen samt 

utlämning av sådant till utomstående. 
2018 -Kontrollera att rutinerna för att möta hot och våld mot kommunens anställda och 

politiker efterlevs. 

Ärendets beredning 

Förvaltningar och bolag gör som en del av interna kontrollen för år 2019 risk- och vä

sentlighetsanalyser (ROV-analyser) där tänkbara kontrollmål har identifieras. CCG har 
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2(2) 

vid sitt möte 2018-10-08, utifrån gjorda ROV-analyser, valt ut och föreslagit att kom

munstyrelsen beslutar om ovanstående kommunövergripande kontrollmål för 2019 års 

interna kontroll. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser i kommunen 
Säkerhetssamordnaren 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Motion om att skolan ska vara 

en trygg plats för arbetsplats 

för elever och personal 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 238 

Motion om att skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever 
och personal 
Dm 2018/142 610 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Bildningschef och säkerhetsamordnare bjuds in till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-22. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens beslut 2018-08-28 § 81. 

3. Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för säkerhetssamordning. 

4. Återapportering i ärendet ska ske till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Cecilia Cato (C) lämnade 2018-02-09 in en motion Skolan ska vara en trygg 

arbetsplats för elever och personal. Ärendet remitterades till 
bildningsnämnden. Bildningsnämnden överlämnade följande yttrande till 

kommunstyrelsen (BN 2018-08-28 § 81); 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av att 

trygga kommunens skolor för både elever och personal. Frågan är dock 
komplex och kräver flera olika nivåers samarbete för att förbättras på ett 
tillfredställande sätt. På verksamhetsnivå har bildningsförvaltningen ett 

ansvar att upprätta goda rutiner, höja kompetensen och upprätta goda 
kommunikationskanaler i händelse av risk för våldsdåd på kommunens 
skolor. I dagsläget finns både rutiner för mottagande av besök och 
grundläggande kompetens kring agerande vid olika krissituationer. Dessa 
behöver dock förbättras och förtydligas för att möta förändringar i 

samhället. 

Konkret kommer bildningsförvaltningen att fortsätta arbetet kring hot och 
våld, som inleddes med rektorerna, under läsåret 2017/2018 och under 
kommande läsår förtydliga förvaltningens rutiner ut i verksamheten. Bland 
annat kommer ledningsgruppen på Wasaskolan åka på utbildning i 
Stockholm gällande detta tema. De interna kommunikationskanalerna har 
också förstärkts och förtydligats på Wasaskolan inför detta läsår. En ökad 

I 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

fortsättning§ 238 

närvaro av skolledning kommer vara markant påtaglig under kommande år, 

och i samarbete med polisen kommer lokalsäkerhet, in- och 
utrymningsrutiner samt fortbildning med personalen genomföras. 

Ytterligare arbete behöver också göras, på övergripande kommunal nivå i 
samarbete med säkerhetssamordnare, där man överblickar kommunens olika 

verksamheter gällande skalskydd, bevakning, låssystem och 
kommunikationskanaler med mera. 

Nämndens övertygelse är att vi kommer arbeta fram rutiner som gör att våra 

barn, elever och medarbetare känner en större trygghet och förberedelse för 

eventuella händelser, men ändå förblir den öppna och demokratiska 

verksamhet som vi önskar vara. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från centerpmtiet Skolan ska vara en trygg arbetsplats för 

elever och personal, 2018-02-09. 
2. Yttrande bildningsnämnden § 22, 2018-08-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

bjuda in bildningschef och säkerhetssamordnare till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-22. 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. att anse motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens beslut 2018-08-28 § 81 

2 .. Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för säkerhetssamordning. 

3. Aterapportering i ärendet ska ske till kommunstyrelsen. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 

Jeanssons (S) yrkande. 

I OtdragsbeStyd<ande 
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~Tingsryds 
~kommun 

· Bildningsnämnden 

Justerare 

Dnr: 2018/142 610 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-28 

§ 81 

Motion om att skolan ska vara en trygg arbetsplats för 
elever och personal 
Dnr 2018/33 609 

Beslut 

14(27) 

1. Bildningsnämnden överlämnar följ ande yttrande över motionen om att 

skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal till 

kommunstyrelsen: · · 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av 

att trygga kommunens skolor för både elever och personal. Frågan är 

dock komplex och kräver flera olika nivåers samarbete för att förbättras 

på ett tillfredställande sätt. På verksamhetsnivå har 

bildningsförvaltningen ett ansvar att upprätta goda rutiner, höja 

kompetensen och upprätta goda kommunikationskanaler i händelse av 

risk för våldsdåd på kommunens skolor. I dagsläget finns både mtiner 

för mottagande av besök och grundläggande kompetens kring agerande 

vid olika krissituationer. Dessa behöver dock förbättras och förtydligas 

för att möta förändringar i samhället. 

Konkret kommer bildningsförvaltningen att fortsätta arbetet kring hot 

och våld, som inleddes med rektorerna, under läsåret 201712018 och 

under kommande läsår förtydliga förvaltningens rutiner ut i 

verksamheten. Bland annat kommer ledningsgruppen på Wasaskolan ålca 

på utbildning i Stockholm gällande detta tema. De interna 

kommunikationskanalema har också förstärkts och förtydligats på 

Wasaskolan inför detta läsår. En ökad närvaro av skolledning kommer 

vara markant påtaglig under kommande år, och i samarbete med polisen 

kommer lokalsäkerhet, in- och utrymningsrutiner samt fortbildning med 

personalen genomföras. 

Ytterligare arbete behöver också göras, på övergripande kommunal nivå 

i samarbete med säkerhetssamordnare, där man överblickar kommunens 

olika verksamheter gällande skalskydd, bevakning, låssystem och 

kommunikationskanaler med mera. 

Nämndens övertygelse är att vi kommer arbeta fram mtiner som gör att 

våra barn, elever och medarbetare känner en större trygghet och 

förberedelse för eventuella händelser, men ändå förblir den öppna och 

demokratiska verksamhet som vi önskar vara. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(27) 

2018-08-28 

§ 81 fortsättning 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om att skolan ska vara en trygg 
arbetsplats för elever och personal på remiss från kommunstyrelsen. 
Motionen är inlämnad av Centerpartiet och för att elever och personal ska få 
en tryggare arbetsplats föreslår Centerpartiet att skyndsamt genomföra 
omvärlds bevakning i jämförbara kommuner om vilka tekniska lösningar 
som behövs, att skyndsamt införa det som behövs och att resurser till detta 
prioriteras och inte fördröjs, och att personal och elever på var sina nivåer 
rar kunskap om och strategier för nödläge och krishantering. 
Bildningsnämnden förväntas yttra sig över motionen senast den 31 augusti 
2018. Bildningsförvaltningen har arbetat fram följande förslag till yttrande 
över motionen; 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av att 
trygga kommunens skolor för både elever och personal. Frågan är dock 
komplex och kräver flera olika nivåers samarbete för att förbättras på ett 
tillfredställande sätt. På verksamhetsnivå har bildningsförvaltningen ett 
ansvar att upprätta goda mtiner, höja kompetensen och upprätta goda 
kommunikationskanaler i händelse av risk för våldsdåd på kommunens 
skolor. I dagsläget finns både rutiner för mottagande av besök och 
grundläggande kompetens kring agerande vid olika krissituationer. Dessa 
behöver dock förbättras och förtydligas för att möta förändringar i samhället. 

Konkret kommer bildningsförvaltningen att fortsätta arbetet kring hot och 
våld, som inleddes med rektorerna, under läsåret 2017/2018 och under 
kommande läsår förtydliga förvaltningens rutiner ut i verksamheten. Bland 
annatkommer ledningsgruppen på Wasaskolan åka på utbildning i 
Stockholm gällande detta tema. De interna kommunikationskanalerna har 
också förstärkts och förtydligats på Wasaskolan i.mår detta läsår. En ökad 
närvaro av skolledning kommer vara markant påtaglig under kommande år, 
och i samarbete med polisen kommer lokalsäkerhet, in- och 
utrymningsmtiner samt fortbildning med personalen genomföras. 

Ytterligare arbete behöver också göras, på övergripande kommunal nivå i 
samarbete med säkerhetssamordnare, där man överblickar kommunens olika 
verksamheter gällande skalskydd, bevakning, låssystem och 
kommunikationskanaler med mera. 
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~f.ingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(27) 

2018-08-28 

§ 81 fortsättning 

Nämndens övertygelse är att vi kommer arbeta fram rutiner som gör att våra 

barn, elever och medarbetare känner en stö1Te trygghet och förberedelse för 

eventuella händelser, men ändå förblir den öppna och demokratiska 

verksamhet som vi önskar vara. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-08-15. 
2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-04-24 § 40, 

Inkomna motioner. 
3. Remiss från kommunstyrelsen, Motion om att skolan ska vara en trygg 

arbetsplats för elever och personal, 2018-03-14. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 2018/142 610 

Motion till Kommunfullmäktige i Tingsryd 

TINGSRYDS lWMMLlr~ 

2018 -02· 0 9 

nn, 

2018-02-05 

Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal 
Hösten 2015 skedde ett förfärande våldsdåd i en skola i Trollhättan med flera döda 

som följd . I vår process kring Hållbar ekonomi i Tingsryds kommun användes detta 

dåd som motivering varför fyra integrerade folkbibliotek stängdes för allmänheten. 

Detta gjordes i ett enda klubbslag. 

Men vad har egentligen gjorts för att trygga skolorna i vår kommun som arbetsplats 

sedan 2015? Detta gäller kanske särskilt högstadie- och gymnasieskolorna, där 

vuxna obehöriga lättare kan smälta in i miljön. 

Verkligheten har kommit ifatt oss. Vi är inte förskonade från försök till intrång, från 

uppgörelser. Men vad har vi för strategi? Vad har vi för hjälpmedel och skydd? Vet 

alla vad som ska göras i ett krisläge? Har vi ens möjlighet att kommunicera till alla i 

ett nödläge? 

För att elever och personal ska få en tryggare arbetsplats föreslår Centerpartiet 

att skyndsamt genomföra omvärldsbevakning i jämförbara kommuner om 

vilka tekniska lösningar som behövs, 

att skyndsamt införa det som behövs och att resurser till detta prioriteras 

och inte fördröjs, 

att personal och elever på var sina nivåer får kunskap om och strategier för 

nödläge och krishantering. 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

L~-x~ 
Cecilia Cato 

Mikael Andersson 

Maria Petersen 

Annika Hägg Johansson 

NÄRODLAD 
POLITIK 

- .i_,. 
CENTER P.A RT I E T 
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~Tingsryds 
\!)kommun 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-05 

§ 15 

Inkomna motioner 
Dru-2017/834 059, 2018/116 819, 2018/142 610, 2018/56 734, 
2018/55 133 

Kommunfullmäktiges beslut 

23 (26) 

Kommunfullmäktige godkänner att motionema får ställas och remitterar 
dem till kommunstyrelsen för behandling. 

Besluts underlag 

I. Revidera kommunens inköpspolicy inklusive riktli-njer/anvisningar -
Anna Johansson (C) m.fl., 2017-12-20 

2. Angående möjlighet för personal på kommunala gruppboenden att 
nyttja kommunens leasade bilar-Eva Hagelberg (C), 2018-01-13 

3. Mötesplats/träffpunkt i Urs hult - Ann-Christin Johansson (C), 2018-
01-29 

4. Angående praktikplatser för kommunens nyanlända - Eva Hagelberg 
(C) och Mikael Andersson (C), 2018-02-05 

5. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal -
Cecilia Cato (C) m.fl., 2018-02-05 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerare 

l~ I I Otdragsbestyrkande 



Ärende 11 

Medborgarförslag om 
ifilialbibliotek på Lindegården 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 239 

Medborgarförslag om filialbibliotek på Lindegården 
Dm 2017/791 882 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag om filialbibliotek på Lindegården lämnades 2017-11-

12 till Tingsryds kommun. Ärendet remitterades till bildningsnämnden. 

Bildningsnämnden överlämnade följande yttrande till kommunstyrelsen 

(BN 2018-08-28 § 82); 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och stödjer 

tanken på att tillgodose bra service för medborgarna gällande 

biblioteksverksamhet. Nämnden har dock flera riktlinjer och beslut att 

förhålla sig till, inte minst utifrån de gällande besluten i Hållbar 

ekonomi, där filialbib liotek avvecklades. För att fortsätta ge god service i 

kommunen har nämnden tagit fram alternativ som kommer att bö1ja 

gälla från och med september 2018 på de orter som inte har 

filialbibliotek. I samarbete med hemtjänstens lokaler och personal 

kommer nämnden att erbjuda utlämningsställen för böcker via 

hemtjänstens lokaler, samt utkörning av material till de medborgare som 

har hemtjänst i kommunen. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag om filial bibliotek på Lindegården, 2017-12-11. 

2. Yttrande bildningsnämnden § 82 2018-08-28. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott 

överlämnar ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Besluts gång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Mikael 

Jeanssons yrkande. 

I Otdragsbestyckande 
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~Tingsryds 
\:!:)kommun 

Bildningsnämnden 

§ 82 

Dnr: 2017/791 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-08-28 

Medborgarförslag om filialbibliotek på Lindegården 
Dnr 2018/51 889 

Beslut 

882 

17(27) 

1. Bildningsnämnden överlämnar följande yttrande över medborgatförslag 
om filialbibliotek på Lindegården till kommunstyrelsen: 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och stödjer 
tanken på att tillgodose bra service för medborgarna gällande 
biblioteksverksamhet. Nämnden har dock flera riktlinjer och beslut att 
förhålla sig till, inte minst utifrån de gällande besluten i Hållbar 
ekonomi, där filialbibliotek avvecklades. För att fortsätta ge god service 
i kommunen har nämnden tagit fram alternativ som kommer att börja 
gälla från och med september 2018 på de orter som inte har 
filialbibliotek. I samarbete med hemtjänstens lokaler och personal 
kommer nämnden att erbjuda utlämningsställen för böcker via 
hemtjänstens lokaler, samt utkörning av material till de medborgare som 
har hemtjänst i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått ett medborgarförslag om fi.lialbibliotek på 
Lindegården på remiss från kommunstyrelsen. Medborgarens förslag är att 
öppna ett litet fi.lialbibliotek på Lindegården. Bildningsnämnden förväntas 
yttra sig över motionen senast den 31 augusti 2018. Bildningsförvaltningen 

har arbetat fram följande förslag till yttrande över motionen; 

Bildningsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och stödjer tanken på 
att tillgodose bra service för medborgarna gällande biblioteksverksamhet. 
Nämnden har dock flera riktlinjer och beslut att förhålla sig till, inte minst 
utifrån de gällande besluten i Hållbar ekonomi, där fi.lialbibliotek 
avvecklades. För att fortsätta ge god service i kommunen har nämnden tagit 

fram alternativ som kommer att börja gälla från och med september 2018 på 

de orter som inte har filialbibliotek. I samarbete med hemtjänstens lokaler 
och personal kommer nämnden att erbjuda utlämningsställen för böcker via 

hemtjänstens lokaler, samt utkörning av material till de medborgare som har 
hemtjänst i kommunen. 

rtdrn;g,be,fymnde 
i0l3, 09-06 ~C 



124

~'fingsryds 
~kommun 
Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 

2018-08-28 

§ 82 fortsättning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-08-15. 
2. Remiss från kommunstyrelsen, Medborgarförslag om filialbibliotek på 

Lindegården, 2018-04-12. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunkansliet 

Box88 

36222 Tingsryd 

---------··- ···- ·--
Medborgarkr•" · :~1 r.Jl 

. ;\ · 2011 ·.-,2~ .11 
·, ·~ . 

L------- -- ·-·· -· -- ---· 

Medborgarförslag. 

Öppna ett litet filialbibliotek på Lindegården. Regeringen har avsatt medel för filialbibliotek. Efter 
2018 fortsätter regeringens satsning i ytterligare två år. 

Biblioteket kunde också tjänstgöra som mötesplats. Där skulle finnas en anslagstavla med 
samhällsinformation och en dator för utlåning samt lite böcker på annat språk än svenska och en 
utländsk dagstidning. 

Filialbiblioteket skulle också tjäna som utlämningsställe för beställda böcker. 

För att minimera kostnaderna kan man undersök om det finns frivilliga krafter som kan sköta 
biblioteket. Annars finns elektroniska lösningar. 

Inredning kan eventuellt tas från biblioteket i Tingsryd när detta renoveras. 

Tingsrydsbostäder får in lite hyresintäkter om filialbiblioteket blir verklighet. 

Linneryd den 11 december 2017. 

Med vänliga hälsn~ pr. 
~ ~i!-- -

Kenneth Enelund 

Rönnvägen 34 

36024 Linneryd 

Tel: 0470-34215 

076 7946144 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunfullmäktige 

us erare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-12-18 

§ 205 

Inkomna medborgarförslag 
Dnr2017/759 512,2017/792 512,2017/791 882,2017/393 312 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot medborgarförslagen och 

överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Beski-ivning av ärendet 

21 (23) 

Kenneth Enelund önskar att det öppnas ett filialbibliotek på Lindegården. 

Detta bibliotek kunde även tjänstgöra som en mötesplats och det kunde 

finansieras helt eller delvis av medel som regeringen har avsatt för 

filialbibliotek. 

Kenneth Enelund har även lämnat in ett medborgarförslag angående trafiken 

i Linneryd. Förslagsställaren önskar att det anläggs farthinder som får ner 

hastigheterna på vägen genom Linneryd. Det kanske även kan installeras 

fartkameror. 

Bengt Strandh önskar att kommunen underhåller och utför ytterligare 

säkerhetsåtgärder längs med Sydostleden fra.mf'örallt på sträckan Ryd -

Urshult. 

Avslutningsvis har en fråga från Eva Ulesko g angående ett tidigare 

medborgarförslag inkommit. 

Bilaga 

1. Medborgarförslag angående filialbibliotek på Lindegården, 2017-12-11 

2. Medborgarförslag angående trafiken i Linneryd, 2017-12-11 

3. Medborgarförslag angående Sydostleden, 2017-11-27 

4. Uppföljningsfråga kring tidigare medborgarförslag, 2017-12-18 

Protokollet skickas till 
Kommunstyrelsen 

J(J/} - /)_ - ) L -tuk 
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Försäljning av fastigheten 

Rävemåla 1:158 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 240 

Försäljning Rävemåla 1:158 
Dnr 2018/17 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Rävemåla 1: 158 i enlighet 

med upprättat köpekontrakt. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder beslutade 2018-09-10 att godkänna försäljning 

av Rävemåla 1:158. Köpekontraktet Rävemåla 1:158 översändes till 

kommunfullmäktige för godkännande. 

Tingsryds bostäders VD översände 2018-10-05 en kompletterande skrivelse 

inför kommunfullmälctiges behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Beslut Stiftelsen Tingsryds bostäder, 2018-09-10 § 34 

2. Kopia på köpekontrakt 
3. Skrivelse Tingsrydsbostäders VD, 2018-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlg:ren yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna försäljning av Rävemåla 1: 15 8 Rävemåla i enlighet med 

upprättat köpekontrakt. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 

Ståhlgrens yrkande. 

I Otdragsbeszyrkande 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-10 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 
plats och tid 

Under

Skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesrummet "Korrö", Skyttegatan 4B, Tingsryd 

Måndagen den 10 september 2018, 13.00 - 14.30 

Pattick Ståhlgren 
Britt-Louise Bemdtsson 
Gunnar Fransson 
Lennart Karlsson 
Tomas Blomster 

Victoria Magnesson 
Björn Davidsson 

Lennart Karlsson 

Stiftelsen Tingsryds bostäder kontor i Tingsryd, 2018-09-11 

Bj 

D /_ ~ .. u /~~~~~---.... ............................................... / .. ~ 
P,triok Ståblgren J J L---' 

~ : l:.t!f)/4J:.v. 
Lennart Karlsson 

Paragrafer 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdaturn 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2018-09-10 

Datum då 
anslaget tas ned 

Stiftelsen Tingsryds bostäder kontor i Tingsryd 

Utdrags bestyrkande 

§ 34-41 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 34 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2018-09-10 

Köpekontrakt Rävemåla 1:158, Rävemåla 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna försäljning av Rävemåla 1:158, Rävemåla enligt bifogat 
köpekontrakt. 

1(8) 

2. Ge ordförande Patrick Ståhlgren och VD Victoria Magnesson i uppdrag 
att underteckna köpekontrakt Rävemåla 1 : 15 8, Rävemåla. 

3. ÖversändaköpekontraktRävemåla 1:158, Rävemåla till Tingsryds 
kommunfullmäktige för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

VD Victoria Magnesson informerar om försäljning och köpekontrakt av 
fastigheten Rävemåla 1: 15 8, Rävemåla till CJ V årdfastigheter 2 AB. (bil. 1) 

Beslutslinderlag 

Köpekontrakt Rävemåla 1: 15 8, Rävemåla 

Exp: Tingsryds kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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Säljare 

Köpare 

Fastighet 

Överlåtelse
förklaring 

KÖPEKONTRAKT 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder, 829500-1534 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

CJ Vårdfastigheter 2 AB, 559166-4619 
Kyrkogatan 9 
362 98 Älmeboda 

Tingsryd Rävemåla 1 :158, nedan benämnd fastigheten 

Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda 
fastighet till köparen för en överenskommen köpeskilling av: 
Tremiljoner (3 000 000) kronor. 

ill. 7 

Tillträdesdag Fastigheten skall tillträdas enligt överenskommelse dock senast 2018-12-01. 

§ 1 Köp~skillingens erläggande 
Köpeskillingen skall betalas på följande sätt: 

Köparen betalar kontant på tillträdesdagen 

Summa 

På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. 

§2 Köpebrev 

3 000 000 kr 

3 000 000 kl' 

När köparen betalat hela köpeskillingen enligt klausulen om betalning av köpeskillingen i detta avtal, 
skall köpebrev upprättas, 

§ 3 Inteckningsbelastning 
Sälj aren garanterar, att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad till högre belopp än 1 923 600 
krqnor. · 
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2(3) 

§ 4 Byggnaden 
Sälj aren garanterar, att byggnaden är uppförd med bygglov. 

§5 Fastigheten 
Fastigheten har en areal av 9 058 kvadratmeter. 

§ 6 Tvist 
Säljaren garanterar att rättslig tvist om fastigheten inte befaras. 

§ 7 Åläggande 
Säljaren garanterar, att hågot åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte 
föreligger som inskränker köparens rådighet över fastigheten eller som medför särskilda förpliktelser 
eller inskränkningar avseende fastigheten. Säljaren garanterar vidare att några föroreningar av något slag 
inte finns på fastigheten. 

§ 8 Fastighetens skick 
Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen. 

Köparen har beretts tillfälle att besiktiga fastigheten. 

§ 9 Försäkringar 
Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad intill tillträdesdagen. 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. 

§ 10 Faran för fastigheten 
Säljaren står faran för att fastigheten skadas eller försämras under tiden mellan kontraktsdagen och 
tidpu:nkten för köparens tillträde. 

Ansvaret för fastigheten övergår på köparen, om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål. 

§ 11 Äganderättens övergång 
Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen. 

§ 12 Fördelning av intäkter och kostnader 
Kostnader för och intäkter av fastigheten som belöper på tiden intill tillträdesdagen skall betalas 
respektive uppbäras av säljaren. Köparen skall stå för ko~tnader och uppbära intäkter som belöper på 
tiden efter tillträdet. Vad avser kommunal fastighetsavgift/skatt är parterna införstådda med 
betalningsskyldighet belastar den som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är 
överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/skatten sb ske parterna emellan på 
tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. 

§ 13 Lagfartskostnader- och lånekostnader 
Med köpet förenade lagfartskostnader inklusive stämpelskatt och inteckningskostnader betalas av 
köparen, Expeditions- och uppläggningskostnader för upptagande av nya lån betalas av köparen, 
Kostnader vid lösen av säljarens lån, vilka ej skall övertagas av köparen, betalas av säljaren. 
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§ 14 Kontraktsbrott 
Skulle någon av parterna inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig 
ersättning. Är kontrakts brottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. 

§ 15 Energideklaration 
Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år 
sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och har överlämnats i 
samband med undertecknandet av detta avtal. 

§ 16 Lös egendom 
Senast på tillträdesdagen ska säljaren ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.• 

§ 17 Överlämnande av handlingar 
Sedan köpeskillingen erlagts enligt § 1 skall säljaren till köparen för hans undertecknande överlämna 
kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som errordras för att köparen skall få 
lagfart. Säljaren skall vidare till köparen överlämna nytt gravationsbevis eller nytt utdrag ur 
fastighetsregistret, eventuellt obelånade inteckningar/pantbrev, gällande tomtkarta och andra handlingar 
rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. 

§ 18 Övriga villkor 
Detta kontrakt är för sin giltighet beroende av godkännande från Stiftelsen Tingsrydsbo~täders styrelse 
och godkännande från Kommunalfullmäktige samt att Kommunalfullmäktiges beslut måste vinna laga 
kraft, annars är detta avtal till alla delar ogiltigt. 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav säljare och köpare 'tagit var sitt 

Tingsryd den 

Säljare 

I 2018 

Stiftelsen Tingsryds bostäder 

Ovanstående säljares namnteckning bevittnas 
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~ 
Tingsrv.ds 
bostääer 

Beslutsunderlag till Kommunfullmäktige 

2018-10-05 

Bakgrund och syfte: fastigheten Rävemåla 1:158 består av 12 stycken lägenheter varav 11 

av dessa hyrs ut till Rosenhills verksamhet. Rosenhill hyr med bostadskontrakt, vilket 

innebär att de har besittningsskydd och att lägenheterna kan sägas upp med 3 månaders 

uppsägningstid. Det är nuvarande kontraktsinnehavare som bedriver verksamheten i dessa 

lägenheter som är köparen. Fastigheten är i relativt stort underhållsbehov och värms idag 

upp med direktverkande el. 

Ärendets beredning: besiktning och värdering har gjorts på plats. Diskussion har förts i 

Styrelsen om lämpligt försäljningspris. Prisförhandlingar har genomförts och Stiftelsen 

Tingsrydsbostäders begärda pris har accepterats. Processen har avslutats med 

styrelsebeslut och kontraktstecknande. 

Riskanalys: en försäljning av fastigheten Rävemåla 1:158 minskar risken för Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder både på kort och lång sikt. Att hyreskontrakten är tecknade som 

bostadskontrakt innebär begränsningen i att kunna säga upp kontrakten eller förhandla om 

dem pga. besittningsskyddet och kontraktsformen. Det innebär också att Rosenhill kan säga 

upp samtliga kontrakt med 3 månaders uppsägningstid . Detta är en risk eftersom det 

innebär att om de skulle vilja så kan de säga upp samtliga 11 lägenheter och lämna dem 3 

månader senare. Detta är en risk eftersom lägenheterna är i relativt stort renoveringsbehov 

invändigt. Fastigheten kommer inom snar framtid behöva fönster- och balkongdörrsbyte då 

det är gamla 2-glas fönster samt badrums- och köksrenovering då det är original. Likaså 

kommer uppvärmningssystemet som idag är direktverkande el att behöva ställas om till ett 

vattenburet system somt.ex. bergvärme. Detta kommer innebär stora 

kostnader/investeringar framgent. 

1(1) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-08 

Justerare 

§ 242 

Delårsrapport 2:2018 Kommunstyrelsen 
Dm 2017 /722 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Delårsrappo1t 2:2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det prognostiserade underskottet 

om -1 936 tkr ryms inom tidigare fattat beslut om användning av 

tidigare års överskott (KS 2018-06-18 §167) 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende periodenjanuari till augusti 

2018 redovisas i bilaga 1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer 

detaljerade rapporter för arbete- och lärandeavdelningen samt tekniska 

avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska redovisa 

motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. A vdelningsrapportema 

kommer dock inte att redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en 

information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om - 1 93 6 tkr. I 

delårsrapport 1 för april redovisades en underskottsprognos på - 2 952 tkr, 

därmed en förbättrad prognos på+ 1 016 tkr totalt. I huvudsak beror 

underskottet på avgångsvederlag med en engångskostnad för år 2018. 

I samband med behandlingen av delårsrapport 1 för april (KS 2018-06-18 § 
167) fattade kommunstyrelsen beslut om att "det prognostiserade 

underskottet om - 2 952 tkr finansieras genom kommunstyrelsens 

ackumulerade överskott från tidigare år." 

Det prognostiserade underskottet har nu minskats till - 1 936 tkr. Således 

kan konstateras att det prognostiserade underskottet ryms inom tidigare 

fattat beslut om användning av tidigare års överskott. Kommunstyrelsens 

ackumulerade överskott uppgick till 11 732 tkr vid 2018 års ingång. 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport 2:2018 Kommunstyrelsen 
2. Skrivelse ekonomichef2018-10-04 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

Dnr: 2018/722 

TJÄNSTESK.RIVELSE 

2018-10-04 

Till kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2:2018 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delårsrapport 2:2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

042 

1(1) 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att det prognostiserade underskottet om -1 936 tkr ryms inom 

tidigare fattat beslut om användning av tidigare års överskott (KS 2018-06-18 § 167) 

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapport för kommunstyrelsen avseende periodenjanuari till augusti 2018 redovisas i bi

laga 1. Som bilagor till rapporten redovisas även mer detaljerade rapporter för arbete- och lä

randeavdelningen samt tekniska avdelningen. På sikt är tanken att även övriga avdelningar ska 

redovisa motsvarande rapporter vid delårs- och årsbokslut. A vdelningsrapporterna kommer 

dock inte att redovisas till fullmäktige, utan ska ses som en information till kommunstyrelsen. 

Prognosen för 2018 visar ett underskott mot budget om - 1 936 tkr. I delårsrapport 1 för april 

redovisades en underskottsprognos på- 2 952 tkr, därmed en förbättrad prognos på+ 1 016 tkr 

totalt. I huvudsak beror underskottet på avgångsvederlag med en engångskostnad för år 2018. 

I samband med behandlingen av delårsrapport 1 för april (KS 2018-06-18 § 167) fattade kom

munstyrelsen beslut om att" det prognostiserade underskottet om - 2 952 tkr finansieras genom 

kommunstyrelsens ackumulerade överskott från tidigare år." 

Det prognostiserade underskottet har nu minskats till - 1 936 tkr. Således kan konstateras att det 

prognostiserade underskottet ryms inom tidigare fattat beslut om användning av tidigare års 

överskott. Kommunstyrelsens ackumulerade överskott uppgick till 11 732 tkr vid 2018 års in

gång. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Delårsrapport 2:2018 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Förvaltningen består av avdelningarna: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Arbete- och lärandeavdelning 

• Teknisk avdelning 

2 Omvärldsanalys 

Det andra kvartalet 2018 har högkonjunkturen fortsatt men man kan se viss avmattning på 

bostadsbyggandet. Arbetslösheten är fortsatt på en mycket låg nivå men precis som vid första 

kvartalet är det gruppen nyanlända, funktionsnedsatta och personer utan gymnasieutbildning 

som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Företagen anser att man har svårt att 

rekrytera rätt kompetens men kronan faller vilket ger en viss försiktighet vad gäller synen på 

framtiden hos exportföretagen. Sommarens torka har fått konsekvenser för en mängd olika 

grupper; lantbrukare, djurägare, köttproducenter, räddningstjänst m.fl. 

Internationellt har världen fortsatt att vara en osäker och omväxlande plats. Antalet konflikter 

i världen har totalt sett minskat samtidigt som media rapporterar om krig och interna 

konflikter på många håll. Klimatförändringar och miljöhot framstår alltmer som det största 

och mest övergripande hotet mot hela planeten. 

Lokalt och nationellt har andra kvartalet utmärkts av två saker; det förestående valet och 

torkan. Många fler bränder i skog och mark, höjd beredskap, bevattningsförbud och 

eldningsförbud och kraftsamling för att få fram foder till djuren har kännetecknat perioden. 

Valrörelsen tog fart ordentligt under andra kvartalet och har märkts av i arbetet med den 

kommunala förvaltningen. 

Under perioden har en ny EU-förordning, GDPR, införts vilken påverkat arbetet för många. 

Den nya lagen kräver att alla som har register där det förekommer personuppgifter kan 

redogöra för på vilka grunder dessa hanteras m.m. Det har krävt ett stort arbete att gå igenom 

samtliga register där personuppgifter förekommer. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 

-
Kommunstyrelse, Delårsrapport 2 2018 3(12) 
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En av de viktigaste möjligheterna för medborgaren att utöva sina demokratiska rättigheter 

sker genom de allmänna valen. Valnämnden och valkansliet har ägnat mycket tid hela året åt 

att förbereda dessa och förtidsröstningen påbörjades under de sista dagarna av 

bokslutsperioden. 

Tillgänglighet och gott bemötande är ledord för hur Tingsryds kommun vill att medborgare 

skall uppfatta kommunen. Genom Medborgarkontoret finns en väg in i kommunen vare sig 

det gäller telefonsamtal eller personliga besök. 

Under året har strukturerat arbete med digitalisering/e-tjänster påbörjats, vilket på sikt skall 

öka tillgänglighet och säkerställa korrekt och snabb handläggning av olika frågor. Ett 

införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är det första större delprojektet 

inom detta område. Likaså har arbetet med införande av den nya dataskyddsförordningen som 

bättre skall tillvarata medborgares intressen och integritet tagit mycket resurser i anspråk i de 

olika verksamheterna. 

Hos arbete- och lärandeavdelningen har under perioden arbetats med förberedelser för 

omorganisation till fem enheter som genomförs per den 1 september. Syftet med att skapa fem 

enheter är att få en tydlighet i uppdraget för arbetsmarknadsenheten respektive 

integrationsenheten. Båda enheterna kommer att genomgå förändringar av verksamheten med 

målsättningen att bli mer effektiva i våra insatser och att nå fram till samtliga i berörda 

målgrupper. Underlag för inriktningsbeslut avseende inrättande av en familjecentral har tagits 

fram. Arbete- och lärandeavdelningen har i samverkan med bildningsförvaltningen arbetat 

med förberedelser för projektet Barnens bästa i Tingsryd med fokus på förebyggande insatser 

för barn och unga. Teamet startar sin verksamhet 1 augusti och finansiering sker från 

kommunens sociala investeringsfond. 

Medborgarundersökning är beställd och kommer att genomföras under hösten. 

3.1.2 Samhälle 

-
I överensstämmelse med den antagna näringslivsstrategin pågår arbetet med att stödja 

företagen i kommunen i kontakter med den kommunala förvaltningen. Målet är att höja 

förtroende och tillit hos näringslivet. I Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat är 

resultatet 2018 för Tingsryd lägst bland kommunerna i länet. Efter hög omsättning på 

tjänstemannasidan arbetar vi nu med att försöka korta handläggningstiderna, ge service och 

återskapa ett gott samarbete. En enkät genomförs där de företag som fått beslut om t.ex. 

bygglov får svara på hur de uppfattat bemötande, handläggningstider, information, 

rättssäkerhet och hur nöjd man är med det beslut man fått. 

Precis som under tidigare period har idrotts- och fritidsanläggningar diskuterats flitigt både 

politiskt och i media. Det gäller ishall/arena, bollhall Tingsryd, gymnastikbyggnad Urshult, 

tennishall, konstgräsplan och bowlinghall. 

Bostadsbyggandet är en kommunövergripande prioritering och under perioden har det ökat 

vilket gör att vi fortsätter att sträva mot målet med 100 nya bostäder. Vid detta delårsbokslut 

har vi nått 59 nya bostäder i Tingsryd. 

En ny arbetsmarknadsenhet har öppnats. Enheten ingår i avdelningen för arbete och lärande 

och har som mål att få sina deltagare närmare jobb eller sysselsättning. Det kan rör sig handla 

om att erbjuda arbetsträning, arbetsprövning, praktik eller anställning. Målet är ett jobb, en 

utbildning eller annan självförsörjning för deltagaren. 

Arbetet med bredbandsutbyggnaden har också fortsatt under perioden och här återstår 
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fortfarande en hel del för att klara målet. 

3.1.3 Ekonomi 

-
De kommunövergripande finansiella målen ser i prognosen ut att kunna uppfyllas även 2018. 

Resultatmålet om minst 2% klaras tack vare en stor engångsintäkt för försäljning av skog. 

Sammantaget har marginalerna i resultaträkningen minskat jämfört med de två senaste åren. 

Prognosen för målen om självfinansiering av investeringar och amortering av låneskulden är 

att även de kommer att uppfyllas för helåret 2018. 

I årets andra delårsrapport ( efter augusti månads redovisning) för kommunstyrelsens nya 

organisation redovisas ett ekonomiskt utfall på 87,7 mkr i förhållande till en budget på 

131,6 mkr, en förbrukning på 66, 7 % för perioden januari till augusti. Riktpunkten för augusti 

är 66,66 % förbrukning, utfallet är därmed i nivå med riktpunkten för augusti. 

Kommunstyrelsens årsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till - 1,9 mkr (-1,936 mkr) i 

negativ avvikelse jämfört mot budget. I delårsrapporten för april redovisades en prognos på 

ca -3 mkr (-2,952 mkr), därmed en förbättrad prognos på ca 1 mkr totalt. 

Prognosen för respektive avdelning framgår av tabellen nedan. Budgetavvikelsen är hänförlig 

till, och förklaras i huvudsak av följande på avdelningsnivå. 

Gemensamt (KC) avvikelse - 2,4 mkr: Underskottet avser i huvudsak avgångsvederlag för 

kommunchef, kostnaden ca 2, 7 mkr har belastat 2018 års resultat för perioden med 

engångseffekt. Den sammanlagda prognosavvikelsen för hela avdelningen bedöms dock bli 

något bättre - 2,4 mkr, vilket förklaras av att kommunchefstjänsten varit delvis vakant under 

året. Den 1 september tillträdde ny kommunchef. 

Arbete och lärande, sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att avdelningen Arbete 

och lärande kan redovisa en budget i balans utan någon negativ avvikelse mot budget. Den 

totala budgetavvikelsen för avdelningen och dess enheter uppgår till marginellt - 0,1 mkr i 

förhållande till en budget på 48,3 mkr. Totalt förbättras prognosen från - 1,2 mkr i april till -

0, 1 mkr i augusti. Den förbättrade prognosen för avdelningen i augusti jämfört mot i 

delårsrapporten för april är hänförlig främst till IFO Vuxen, en förbättring från - 2, 1 mkr till -

0,9 mkr och med ca 1,1 mkr. IFO Vuxen brottas fortfarande med höga kostnader för 

missbruksvården där LVM-placeringar är den största orsaken, men läget ser bättre ut för 

försörjningsstöd och även det som är flyktingrelaterat, vilket har förbättrat prognosen sedan i 

april. Centralt avdelningen förbättras prognosen från 0,3 mkr i april till 0,5 mkr i augusti och 

med 0,2 mkr. Vuxenutbildningens prognos i april uppgick till ca 0,6 mkr och i augusti till 

0,1 mkr, en förändring med ca - 0,5 mkr. Övriga enheter redovisar smärre avvikelser vid 

jämförelse mot delårsrapporten i april. 

Övriga avdelningar inom kommunstyrelsen; kansli, utveckling, ekonomi och personal 

redovisar sammantaget en positiv avvikelse på 1, 1 mkr i augusti, en förbättrad prognos med 

ca 0,5 mkr jämfört mot i april. 

Tekniska avdelningen är den största avdelningen under kommunstyrelsen sett både till 

bruttobudget och omfattning när det gäller verksamhet och personal. Avdelningen har 

ansvaret via enheter för; gata-/park, fastigheter, IT, måltider, lokalvård och stab samt 

taxefinanserad verksamhet som renhållning och VA. I tabellen nedan redovisas utfallet och 

årsprognosen för den skattefinansierade delen inom Tekniska avdelningen. Årsprognosen 

redovisar en negativ avvikelse mot budgeten på totalt ca - 0,5 mkr vilket i huvudsak förklaras 

av underskott inom lokalvårdsenheten på - 0,5 mkr och måltidsenheten på - 0,3 mkr, medan 
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gata & park redovisar ett marginellt överskott på ca 0,3 mkr. I delåret för april redovisades ett 

förväntat nollresultat. 

Kommunstyrelsens budgeterade investeringar uppgår till 45,3 mkr för år 2018. Större 

investeringsprojekt är inom VA-verksamheten uppgående till 14,2 mkr samt för 

fastighetsinvesteringar och reinvesteringar (underhåll) på 8,1 mkr. Även E-tjänster och IT

stöd 5,2 mkr samt energisparåtgärder 5 mkr är större investeringar under året. Förbrukade 

investeringsmedel under periodenjanuari tom augusti är låg, endast 7,6 mkr (16,8 %) av 

budgeterade investeringar är aktiverade och kostnadsförda. I delåret för april var motsvarande 

förbrukning låg 2,7 mkr (5,9 %). I årsprognosen anges att ca 35,5 mkr av de budgeterade 

45,3 mkr kommer att förbrukas fram till året slut, och att ca 9,7 mkr ej kommer att hinna 

slutföras. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Awikelse 

Gemensamt (KC) 1 514 3 370 3 914 -2 400 

Kansliavdelning 12 434 7 074 11 919 515 

Utv.avdelning 18 879 13 334 19 279 -400 

Ekonomiavdelning 8 071 5 044 7 671 400 

Personalavdelning 10 238 6119 9 638 600 

Arbete och Lärande 48 342 27 212 48442 -100 

Teknisk avdelning 32 093 25 547 32 644 -551 

Totalt 131 571 87 700 133 507 -1 936 

Investerings budget 

Kod Projekt Budget Utfall period Årsprognos 
Prognosticer 
ad awikelse 

90200 KS Klf E-tjänster & IT-stöd 5 170 0 1 045 4125 

905xx KS Klf Inventarier & övrigt 500 0 550 -50 

91000 Infrastruktur 3 809 786 3 809 0 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 3 900 248 3 900 0 

92000 Fordon och maskiner 500 156 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

Fastighetsinvesteringar & 
94500 reinvesteringar (underhåll) 8107 1 587 8107 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 196 200 0 

95000 Renhållning 700 0 700 0 

95500 VA 14 152 3 061 9 000 5152 

90200 Centrala IT-investeringar 3 250 1 602 2 700 550 

Totalt 45 288 7636 35511 9777 

KS/klf Investeringar: Budgeten har utökats med 2 770 tkr till totalt 5 170 tkr för E-tjänster och IT-stöd. De kalkylerade 

investeringarna för Införandet av nytt verksamhetssystem för VoO och AoL (V/VA) uppgår till 755 tkr. Investeringen rörande nytt 

diarie- och ärendehanteringsystem är att ca 290 tkr kommer att aktiveras under år 2018. 

Prognos för år 2018 är 755 tkr samt 290 tkr, totalt 1 045 tkr. 

Tekniska avd: Budgeten har utökats med överflyttat investeringbelopp från år 2017, totalt 6 168 tkr fördelat på infrastuktur 
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1 709 tkr, fastighetsinvesteringar 1 907 tkr, renhållning 400 tkr och VA totalt 2 152 tkr. 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en mycket prioriterad fråga inom 

medarbetarperspektivet. Under året har extra fokus lagts på rehabiliteringsåtgärder för 

långtidssjukskrivna. Den 1 juli infördes skyldighet för arbetsgivare att ta fram 

rehabiliteringsplan om en arbetstagare förväntas vara frånvarande från arbetet på grund av 

sjukdom en längre tid. När det gäller korttidsfrånvaron har det tagits fram en rutin för att 

minska smittspridning av vinterkräksjuka. En översyn har gjorts av rutiner för sjukanmälan. 

På förvaltningarna görs nu inventering av vilka hälsofrämjande arbetssätt och aktiviteter som 

redan görs på arbetsplatserna för att belysa och sprida vidare till andra arbetsplatser och på så 

sätt minska ohälsan. 

ESF-projektet om hälsopromotion som genomförs tillsammans med Älmhults kommun och 

Osbys kommun pågår med aktiviteter för deltagarna. Projektet omfattar ca 40 medarbetare i 

Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika metoder att arbeta med ohälsa 

integrerat i den vanliga arbetsdagen. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat område och ett nytt 

personalförsörjningprogram tagits fram. Det har gjorts en översyn av annonsering av lediga 

arbeten och kommunen har deltagit i rekryteringsmässor. För att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen 

framstår som en attraktiv arbetsgivare. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och handlingsplaner har tagits fram på 

avdelningarna. 

Kommunledningsförvaltningen har under perioden haft en fortsatt relativt hög vakansgrad till 

följd av personalomsättning, dock har flera tjänster kunnat tillsättas successivt under året (bl a 

kommunchef och kanslichef). De vakanta tjänsterna har under perioden inneburit dels en 

högre belastning på övriga chefer och medarbetare och dels att prioriteringar fått göras i 

verksamheten med konsekvens att delar av planerat och önskat arbete, helt eller delvis, inte 

kunnat genomföras. 

3.1.5 Process 

-
Från år 2018 är den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen genomförd. 

De förändringar i den politiska organisationen som genomfördes från och med årsskiftet var 

att miljö- och byggnadsnämnd infördes, att ett plan- och näringslivsutskott infördes under 

kommunstyrelsen samt att samhällsbyggnadsnämnden upphörde. 

Kommunstyrelsen beslutade i mars månad om ett inriktningsbeslut att bilda gemensam 

överförmyndarnämnd tillsammans med Växjö, Lessebo och Alvesta kommuner. Definitivt 

beslut i frågan fattades av kommunfullmäktige i början av september, vilket innebär att en 

gemensam överförmyndarnämnd ska bildas från och med 1 januari 2019. Likaså har 

kommunfullmäktige under perioden fattat slutligt beslut om att bilda ett gemensamt 

renhållningsbolag tillsammans med flertalet kommuner i länet. Arbete med förberedelser av 

dessa båda samverkansfrågor har pågått under bokslutsperioden och kommer att fortsätta än 

mer intensivt under resterande del av året. 

I februari genomfördes byte av kommunens telefonväxel. Arbete med implementering av nytt 
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verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen 

pågår och intensifieras ytterligare i höst med planerad driftstart 1 januari 2019. Upphandling 

av diarie- och ärendehanteringssystem har genomförts under våren och implemnteringsarbetet 

startade efter sommaren med planerad successiv driftstart från och med 1 januari 2019. 

Budgetmedel har beviljats för nytt verksamhetssystem för miljö- och byggnadsnämnden, 

framtagande av förfrågningsunderlag pågår. 

Strukturerat arbete med digitalisering har påbörjats i och med att tjänsten som 

utvecklingsledare bemannats från och med mars månad. Inventering av e-tjänster har gjorts 

utifrån SKL:s s k e-blomlåda. Kommunstyrelsen har i juni månad fattat beslut om hur 

digitalisering av nämndsprocesserna och fullmäktige ska gå till utifrån fullmäktiges tidigare 

beslut i frågan. De nya arbetssätten för politiken införs successivt från och med årsskiftet 

2018/2019. 

Utveckling av arbetet med intern kontroll har fortsatt genom bl a beslut om 

förbättringsåtgärder i processen samt en intern utbildning som genomfördes i början av maj 

månad. 

Individ- och familjeomsorgen under avdelningen för arbete och lärande kommer att byta 

verksamhetssystem från Treserva till Viva vid årsskiftet 2018/2019. Arbetet har under 

perioden pågått löpande i projektform. Även arbetsmarknadsenheten kommer ha Viva som 

verksamhetssystem. Detta arbete pågår fortlöpande under hösten men kommer troligen inte 

sjösättas förrän i början på 2019. 

4 Framtid 

Genom arbetet med Hållbar ekonomi samt förändrad organisation för både politik och 

tjänstemän har en grund lagts för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. Dock återstår 

en lång väg för att nå målen inom många områden och under 2018 måste mycket fokus läggas 

på grundläggande kvalitets säkring av processer och arbetssätt inom organisationen. För att 

kunna frigöra resurser för utvecklingsarbete är det av stor vikt att de grundläggande 

arbetsprocesserna fungerar tillfredsställande i organisationen. 

På kort sikt, för resterande del av året, är bland annat följande frågor prioriterade inom 

förvaltningen: 

• Organisation för räddningstjänsten (RÖK) 

• Genomförande av handlingsplan utifrån näringslivsstrategin (företagsklimatet) 

• Planarbete, bl a till gagn för målet om fler bostäder 

• Införande verksamhetssystem IFO 
• Införande av diarie- och ärendehanteringssystem samt genomförande av digitalisering 

av nämndsprocesser och fullmäktige 

• Plan för arbetet med digitalsering och e-tjänster 

• Säkerställa uppfyllande av dataskyddsförordningen 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om fortsatt stora utmaningar inom 

flera av perspektiven i vår styrmodell. Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i 

det kommunövergripande perspektivet är bland annat service gentemot näringsliv och 

medborgare, digitalisering, bostäder, bredband, skolresultat, integration, sjukfrånvaro, 

rekrytering/personalförsörjning och arbetsmiljö samt kvalitetssäkring av arbetsprocesser. 

Flera av de strategiska frågorna hänger ihop och påverkar varandra, det är därför av stor vikt 
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att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 

delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 

beställd och genomförs under 
hösten . 

- Hög tillgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 

bemötande Medborgarundersökning är tillgänglighet), 
beställd och genomförs under Medborgarundersökning 

hösten. 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-

samordning av den boks I utsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning är 

beställd och genomförs under 
hösten. 

- God kvalitet i Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Brukar-Index 

verksamheten för våra bokslutsperioden. (brukarundersökningar) 

målgrupper 

- Fler i arbete eller Måttet redovisas på helårsbasis. - Arbetslöshet 18-64 år 

sysselsättning (Kolada) 

- Skapa goda uppväxt- Måtten redovisas på helårsbasis - Antal vårddygn i 

och levnadsvillkor (IFO) institutionsvård 0-20 år 
(Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

Samhälle ■ God service och bra Resultat för Svenskt Näringslivs - Vad ger företagarna 

förutsättningar för mätning av företagsklimatet för sammanfattande 

näringslivet presenterades i maj månad och i omdöme om 
det sammanfattande omdömet företagsklimatet i 
har kommunens resultat sjunkit kommunen (Insikt) 
ytterligare, från 2,86 förra året till 

■ Svenskt Näringslivs 2,71 i år. Snitt i Kronobergs län är 
3,68. Rankingen mellan landets ranking av kommunerna 
kommuner presenteras i början av 
oktober. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
lnsiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 

ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI , 

leva och bo i Medborgarundersökning är Medborgarundersökning 

beställd och genomförs under 2017 
hösten. 

Ekonomi - God ekonomisk Fullmäktiges långsiktiga Resultat i % av 

hushållning resultatmål är 2%. Resultatet ska skatteintäkter och 
aldrig understiga 1 %. Utfall för generella statsbidrag 
bokslutsperioden är 5,7% och i 

• Självfinansiering av helårsprognosen 4,6% inklusive 
jämförelsestärande poster och investeringar 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

1,5% för det underliggande 
• Minskning av 

resultatet. låneskulden 
Självfinanseringsgraden uppgår 
till 654% för bokslutsperioden och 
170% i helårsprognosen. 

Amortering av låneskuld har gjorts 
med 20 mkr under 
bokslutsperioden och beräknas i 
helårsprognosen bli 45 mkr. 

- God kostnadskontroll Kommunstyrelsens helårsprognos ■ Awikelse mot 

och hög prognossäkerhet för år 2018 uppgår sammanlagt till budget, kr 

inom KLF - 1,9 mkr i negativ awikelse 
jämfört mot budget. Större 
awikelser redovisas för 
gemensamt (KC) - 2,4 mkr. 
Engångskostnader på ca 2,7 
mkr belastar 2018 års resultat. 

Den aktuella prognosen innebär 
en förbättring av prognosen med 
ca +1,0 mkr jämfört med 
prognosen i delårsrapport 1 :2018. 

Medarbetare - God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i ■ Sjukfrånvaro för hela 

frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 
till 7,8% för perioden 1 januari till 

■ Sjukfrånvaro för KLF 31 juli (varav kvinnor 8,8% och 
män 4, 1 %). För samma period var 
sjukfrånvaron för KLF 8, 1 % (varav 
kvinnor 9,8% och män 5,0%). 
Inga relevanta jämförelsetal för 
samma period förra året finns på 
grund av omorganisationen. 

Den totala sjukfrånvaron i 
kommunorganisationen för helåret 
2017 uppgick till 7,4%. Målet i 
budget 2018 är 6,0%. 

Räknat för senaste 12-
månadersperioden (1 aug 2017 -
31 juli 2018) uppgick 

sjukfrånvaron för hela 
kommunorganisationen till 7,7% 
och för KLF 7, 1 %. 

Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkät har genomförts Hållbart 

med bra under vintern 2018. medarbetarengagemang, 

anställningsförhållanden, Resultat för index Hållbart HME (totalindex för hela 

kompetenta medarbetare medarbetarskap (HME) i hela kommunorganisation) 

och gott ledar- och kommunorganisationen blev 76, 

medarbetarskap vilket innebär en något lägre nivå Nöjd-Medarbetarindex 

än förra enkäten 2016 då HME- (totalindex för hela 

index var 77. Genomsnitt i landet kommunorganisationen) 

(för de kommuner som 
rapporterat in resultaten) var 79 Hållbart 

både år 2018 och 2016. medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Resultat för index Hållbart 
( Nöjd-Medarbetarindex 

medarbetarskap (HME) i 
kommunledningsförvaltningen KLF 

blev 72, vilket innebär en något 
lägre nivå jämfört med 
totalresultatet i organisationen. 

Nöjd-Medarbetar-Index för hela 
kommunorganisationen blev 3,89 
i en skala på 1-5, vilket innebär en 
i stort sett oförändrad nivå jämfört 
med förra enkäten 2016 då 
resultatet var 3,90. 

Nöjd-Medarbetar-Index för KLF 
blev 3,80. Inga relevanta 
jämförelsetal från förra enkäten 
finns på grund av 
omorganisationen. 

Process Utveckling genom Arbete med implementering av Processutveckl i ng, 

processorienterad nytt verksamhetssystem för vård- antal processer 

verksamhet och omsorgsförvaltningen samt 
individ- och familjeomsorgen 
pågår och intensifieras yttreligare 
i höst. Upphandling av diarie- och 
ärendehanteringssystem har 
genomförts under våren och även 
här pågår ett intensivt 
förberedelsearbete inför 
införande. Båda systemen 
planeras att, helt eller delvis, 
driftsättas från och med årsskiftet. 
Budgetmedel har beviljats för nytt 
verksamhetssystem för miljö- och 
byggnadsnämnden, framtagande 
av förfrågningsunderlag pågår. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 

uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 
har inte gjorts. tjänstegarantier 

- God kvalitet i arbetet Mätning görs först i årsbokslutet, - Kommunstyrelsens 

med intern kontroll då kommunstyrelsen bedömer det samlad bedömning av IK 
gångna årets arbete med intern 
kontroll . Under bokslutsperioden 
har förbättringsåtgärder beslutats 
och en intern utbildning har 
genomförs. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Ökad digitalisering Strukturat arbete med - Antal e-tjänster 
digitalisering har påbörjats i och 
med att tjänsten som 
utvecklingsledare bemannats från 
och med mars månad. Inventering 
av e-tjänster har gjorts utifrån 
SKL:s s k e-blomlåda. 
Kommunstyrelsen har i juni 
månad fattat beslut om hur 
digitalisering av 
nämndsprocesserna och 
fullmäktige ska gå till utifrån 
fullmäktiges tidigare beslut i 
frågan. De nya arbetssätten för 
politiken införs successivt från och 
med årsskiftet 2018/2019. 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 2 2018 12(12) 



150

Dokumenttyp: 

Ansvarig: 

Fastställd av: (beslutande instans) AMA-MM-DD, § YY 

Bilaga till DR 2:2018 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport 2 2018 

Avd arbete och lärande 

Tingsryds 
kommun 



151

Innehållsförteckning 

1 Uppdrag/ Ansvarsområde ....................................................................................................... 3 

2 Omvärldsanalys ..................................................................................................................... 3 

3 Verksamhetens mål och utveckling ....................................................................................... 4 

3 .1 Vision ....................................................................................................................................... 4 

3.1.1 Medborgare ................................................................................................................... 4 

3.1.2 Samhälle ......................................................................................................................... 5 

3.1.3 Ekonomi ......................................................................................................................... 5 

3.1.4 Medarbetare ................................................................................................................... 8 

3.1.5 Process ........................................................................................................................... 8 

4 Framtid ................................................................................................................................... 9 

5 Sammanfattning ................................................................................................................... 10 

6 Styrkort ................................................................................................................................ 10 

Bilagor 

Bilaga 1: NÖHRA 

Avd arbete och lärande, Delårsrapport 2 2018 2(13) 



152

1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Arbete och lärande innefattar fem enheter. Individ och familjeomsorgen består av utredningar 

och handläggning av ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser för barn, vuxna och 

personer med missbruksproblem. Familjerättsliga frågor som vårdnad, boende, umgänge, 

faderskap och adoption ingår också i arbetsuppgifterna. 

Enheten vuxenutbildning erbjuder bland annat svenska för invandrare, grundläggande 

vuxenutbildning, Särvux och yrkesutbildning. 

Arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten som skapas per den 1 september jobbar dels 

att få fler i arbete och sysselsättning samt att integrera de nyanlända och få dem att tidigt 

närma sig arbetsmarknaden. 

2 Omvärldsanalys 

Arbetslösheten i kommunen uppgår i augusti 2018 till 315 personer som är öppet arbetslösa 

eller sökande i program. Detta är en ökning med 4 % jämfört med samma period förra året. 

Det är i kommunen 145 personer som varit arbetssökande längre tid än 12 månader vilket är 

en ökning med 5,8 % från samma period 2017. Att arbetslösheten ökar i kommunen är 

oroväckande med tanke på att Sverige befinner sig i en stark högkonjunktur. Vad som ligger 

till grund för denna utveckling är inte fastställd men tros vara att personer som befunnit sig i 

etableringsprogrammet nu går över till öppen arbetslöshet. Det är därför av största vikt att 

kunna bromsa den negativa utveckling och att få fler i arbete så länge som arbetsmarknaden 

har en hög efterfrågan av arbetskraft. 

Under året har ett betänkande lämnats in till regeringen där Mottagandeutredningen har fått i 

uppdrag av regeringen att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och 

nyanlända. Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, kommunerna 

och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. Utredningen föreslår att det 

inrättas obligatoriska statliga ankomstcenter. De asylsökande ska mycket tidigare 

kommunanvisas och genom att kommunerna ges huvudansvaret för tidiga insatser till de 

asylsökande som har en god prognos för bifall ges insatserna en lokal förankring vilken 

stärker förutsättningarna för etablering. Utredningen föreslår att den statliga ersättningen till 

kommunerna för mottagandet av asylsökande ska vara schablonbaserad. Om/När det blir en 

förändring av mottagandet av asylsökande kommer vårt kommunala arbete med integration 

behöva förändras fundamentalt. 

Migrationsverkets asylboenden i kommunen används fortfarande i stor utsträckning och under 

sommaren har ett antal familjer flyttats från andra kommuner till boenden i Tingsryds 

kommun. Det finns i nuläget inga planer hos Migrationsverket att avvecklar de boenden som 

finns i kommunen. Asylboendena påverkar den kommunala verksamheten i viss utsträckning 

och vi kommer behöva jobba närmare Migrationsverket för att får bättre förutsättningar för att 

integrera de asylsökande i vårt samhälle. 

I förhållande till tidigare år har antal kommunhänvisade nyanlända till kommunen minskat 

och uppgår fram till augusti 2018 till15 anvisningar från Migrationsverket (MV). Hittills har 

kommunen tagit emot 11 av 15 anvisningar. Förutom anvisade från MV är det många som 

"egenbosätter" sig i kommunen. Vi ser att kostnaderna för det flyktingrelaterade 

försörjningsstödet har minskat under 2018 och att det troligtvis kommer att fortsätta minska. 

Vi kan möjligen förutse en ökad kostnad för ökat försörjningsstöd för dem som avslutar 

etableringsprogrammet och inte kommer i självförsörjning. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Visionen för Avdelningen Arbete och lärande är "I alla livets skeden med fokus på 

människors möjlighet" . I vårt dagliga arbete innebär detta att utifrån vår värdegrund verka för 

våra kommuninvånares välmående, trygghet och självförsörjning. Genom utbildning, 

coachning, stöd och medmänsklighet får vi människor i arbete och sysselsättning. 

3.1.1 Medborgare 

Dialog, demokrati och delaktighet 

En av våra medarbetare inom integrationsenheten har arbetat med det kommunala valarbetet, 

både med förtidsröstningen och under själva valdagen. I verksamheten jobbar vi kontinuerligt 

med att skapa dialog med våra målgrupper genom allt från undersökningar till 

kafäverksamhet och närhet till klienter, deltagare och studenter. 

Hög tillgänglighet, god information, gott bemötande 

Arbete med delar av verksamheten gällande telefontider och vår tillgänglighet mot 

medborgarna. Vi jobbar löpande sedan i våras med att uppdatera vår externa webbsida och tar 

även fram informativa broschyrer för arbetsmarknadsenheten. Arbetet med uppdaterad 

information både på externa webbsidan och på vårt intranät kommer att fortlöpa under hösten. 

God kvalitet i verksamheten för våra målgrupper 

Omorganisation till fem enheter är genomförd per den 1 september. Syftet med att skapa fem 

enheter är att få en tydlighet i uppdraget för arbetsmarknadsenheten respektive 

integrationsenheten. Båda enheterna genomgår nu förändringar av verksamheten med 

målsättningen att bli mer effektiva i våra insatser och att nå fram till samtliga i berörda 

målgrupper. 

Fler i arbete och sysselsättning 

Uppdrag sysselsättning fortlöper och det innebär att arbetsmarknadsenheten nu består av fyra 

medarbetare; två coacher och två samordnare. Vägvalet har nu integrerats i enheten och 

arbetar med arbetsträning och arbetsprövning där deltagarna successivt arbetas ut i praktiker 

och anställningar. Under sommaren har arbetet med inflytttning i Stationshuset påbörjats där 

arbetsmarknadsenheten ska bedriva social rehabilitering och olika typer av sysselsättning. 

Under hösten kommer en konsult arbetar två dagar i veckan för att utbilda vår personal på 

AME samt att ta fram den deltagarprocess som kommer utgöra grund för enhetens arbetssätt. 

Det sker nu även en översyn av de synergier som kan skapas mellan enheterna och hur vi kan 

samarbeta framgent för att nå största möjliga effekt i att få fler i arbete eller sysselsättning. 

Etableringssamverkan i Kronoberg (ESK) är ett länsövergripande projekt där vår representant 

jobbar med målgruppen inom etableringsprogrammet för att få dem att närma sig 

arbetsmarknaden. Det finns under perioden 20 till 30 deltagare i projektet varav 6 deltagare 

har gått i någon form av lösning. 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

Barnens bästa i Tingsryd är uppstartat i samband med skolstarten och gruppen om tre 

medarbetare skapar nu arbetsprocesser för sin verksamhet. Ett inriktningsbeslut om Barnens 

bästa gäller! - i Kronobergs län har fattats i kommunfullmäktige och vi inväntar nu den 
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länsövergripande processen där en styrgrupp har bildats som ska ansvara för att arbetssätt och 

samarbetsformer tas fram. 

Ett inriktningsbeslut gällande familjecentral i Tingsryds kommun har också fattats i 

kommunfullmäktige. Dialog med Region Kronoberg om avtalsskrivning kommer att ske 

under hösten och i samband med detta ska en styrgrupp bildas som med stöd av Region 

Kronobergs verksamhetsutvecklare startar upp processen. 

3.1.2 Samhälle 

Tingsryds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i 

I utskottet för arbete och lärande har det tagits fram underlag för kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom Tobacco Endgame som ligger i linje med det ANDTS-arbetet som kommunen 

bedriver. I samband med detta gavs ett uppdrag till folkhälsosamordnaren att formulera ett 

förslag på en kommunövergripande folkhälsostrategi med medföljande handlingsplaner som 

ska ligga i linje med den länsövergripande folkhälsostrategi som kommunen ställt sig bakom. 

Bo Bra- projektet löper på och har ett antal aktiviteter som ska äga rum under hösten. I 

september startar en Boskola i samarbete med Hyresgästföreningen. Boskolan riktar sig i 

första hand till nyanlända. Utbildningen består av tre tillfällen där deltagarna bland annat får 

information om skillnaden mellan ett förstahandskontrakt och andrahandskontrakt, om vikten 

av hemförsäkring och om de regler som gäller när man är en hyresgäst. Efter genomförd 

Boskola väntas deltagaren ha fått en fördjupad kunskap om sina rättigheter respektive 

skyldigheter som hyresgäst och erhålls ett intyg som bekräftar detta. Bo Bra-projektet 

arrangerar även i samarbete med ViFöretagare och Villaägarna Kronoberg en 

informationskväll om privatuthyrning den 18 september. Medborgare kommer under kvällen 

få mer information om hur privatuthyrning är en möjlighet att göra en insats för bygden 

samtidigt som man tjänar pengar. 

Vuxenutbildningen har under våren startat en ny vårdbiträdesutbildning och i höst har flera 

nya yrkesutbildningar startat. De nya utbildningarna som startat är barnskötare, elevassistenter 

samt industri som bedrivs i egen regi. 

3.1.3 Ekonomi 

-
Redovisat utfall för perioden januari till augusti 2018 

Avdelningen Arbete och lärande redovisar ett ekonomiskt utfall på 27 212 tkr i förhållande till 

en budget på 48 342 tkr, en förbrukning på 56,3 procent för perioden januari till augusti. 

Riktpunkten (RP) för augusti är 66,66 procents förbrukning. Tilläggsanslag (TA) till budgeten 

för lönekostnadsökningar för år 2017 och år 2018 är inbokade. Statliga medel för 

flyktingmottagandet har överförts för perioden. Från den 1 september har den nya 

arbetsmarknadsenheten (AME) startat och intäktsmedel på 450 tkr har enligt tidigare beslut 

överförts för att täcka kostnader i samband med uppstarten av AME. 

Helårsprognos för år 2018 

Varje ansvarig chef har redovisat sina prognoser och bedömningar över den ekonomiska 

utvecklingen fram till årets slut. Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att 

avdelningen Arbete och lärande kan redovisa en budget i balans utan någon negativ avvikelse 

mot budget. Den totala budgetavvikelsen för avdelningen och dess enheter uppgår till 
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marginellt - 100 tkr i förhållande till en budget på 48 342 tkr. Totalt förbättras prognosen från 

- 1 202 tkr i april till - 100 tkr i augusti. 

I nedanstående tabell redovisas årsprognosen för enheterna inom Arbete och lärande. Den 

förbättrade prognosen för avdelningen i augusti jämfört mot i delårsrapporten för april är 

hänförlig främst till IFO Vuxen, en förbättring från - 2 064 tkr till - 919 tkr och med 1 145 tkr. 

Centralt förbättras prognosen från 300 tkr i april till 500 tkr i augusti och med 200 tkr. 

Vuxenutbildningens prognos i april uppgick till 562 tkr och i augusti till 119 tkr, en 

förändring med - 443 tkr. Övriga enheter redovisar smärre avvikelser vid jämförelse mot 

delårsrapporten i april. 

Sammanfattning enheterna inom Arbete och lärande 

Integration 

Integrationsenhetens kostnader för flyktingmottagande och integration täcks av överförda 

medel från balansräkningen. Budgeterade och förväntade intäkter uppgår till 1 951 tkr för att 

täcka beräknade kostnader på lika mycket dvs 1 951 tkr. Det innebär att nettobudgeten 

(intäkter minus kostnader) uppgår till noll. 

Kostnaderna för periodenjanuari-augusti har uppgått till 1 019 tkr vilket täckts av överförda 

intäkter från balansräkningen på totalt 1 019 tkr under perioden. Årsbudgeten är justerad till 

netto 44 tkr vilket avser tilläggsanslag för löneökningar, vilket anges i prognosen för helåret 

2018. 

När det gäller helårsprognosen för 2018 bedömmer integrationsenheten att man kommer att 

klara sig inom erhållen budget, d v s att kostnaderna kommer att rymmas inom de 

budgeterade intäkterna på 1 951 tkr. 

IFO Barn och familj 

Prognos för ansvar 11511. Sammantagen prognos för ansvar 11511 kommer troligen att landa 

på budgetram. Familjerätt kan bli något dyrare än budget. Kostnader för vård beräknas klaras 

inom ram för viss reservation gällande tillkommande akuta ärenden under hösten. Detta vägs 

till stor del upp av att kostnader för familjehem och köp av extern öppenvård minskar. Fler 

insatser görs i egen regi. 

Ensamkommandeverksamheten finansieras helt via statliga medel och belastar inte övrig 

social barnavård. Budgeterade och förväntade intäkter uppgår till 24 000 tkr för att täcka 

beräknade kostnader på lika mycket dvs 24 000 tkr. Det innebär att nettobudgeten (intäkter 

minus kostnader) uppgår till noll. Kostnaderna för periodenjanuari-augusti har uppgått till 

10 178 tkr vilket täckts av statliga medel på 10 178 tkr under perioden. Årsbudgeten är 

justerad till netto 156 tkr vilket avser tilläggsanslag för löneökningar, vilket anges i prognosen 

för helåret 2018. Personalkostnader beräknas hållas inom ram. 

IFO Vuxen 

Missbruksvård: Fortsatt högt inföde gällande orosanmälningar och L VM anmälningar. Under 

året har ett par LVM placeringar hittills gjorts samt flera frivilliga placeringar där behov av 

vistelse på HVB eller familjehem bedömts som nödvändiga. Kostnaderna för missbruksvård 

varierar mycket mellan åren, 2018 förväntas bli ett år med högre kostnader som inte ryms 

inom budgetram. Helårsprognos för missbruksvården blir ett underskott på ca 1 miljon. 

Åtgärder: Framöver kan den nya integrerade mottagningen ge mer specialiserad 

missbruksvård inom närområdet och i kombination med boendestöd och meningsfull 

sysselsättning kan institutionsplaceringar förkortas eller undvikas. 

Bostadsbrist och för att förebygga vräkningar/ hemlöshet/ institutionsplaceringar har lett till 
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att IFO idag ansvarar för och administrerar ett 70-tal andrahandskontrakt. Höga kostnader för 

hyror, flyttning, sanering och återställande av lägenheter belastar budgeten för 

försörjningsstöd och övrig vård. Trycket är fortsatt högt trots nya riktlinjer. Projektet "Bo bra 

- i Tingsryd" pågår enligt plan. Prognos för helåret ligger på budgetram. 

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjningsstöd har stannat upp och minskat något, med viss 

variation mellan månaderna. Antal aktuella ärenden minskar och även flyktingrelaterat 

försörjningsstöd. Under sommaren har det varit god tillgång på jobb och arbetsmarknaden ser 

fortsatt bra ut. Prognosen för försörjningsstöd blir på budgetram +-0. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen har en mycket låg förbrukning i förhållande till budget, detta beror på 

följande: 

• Vakanta tjänster när det gäller svensk- och engelsklärare. 

• Ej anställt SFI-lärare då vi har en förväntad minskning av SFI-undservisningen, men 

som inte ännu har besannats, men kommer att ske under andra halvåret 2018. 

• Kraftigt ökade stadsbidrag för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, 

lärlingsutbildning, traineeutbildning, yrkesförarutbildning, bidrag för att utbilda 

yrkeslärare m.m. 

• Flera yrkesutbildningar som kommer att starta till hösten men som ännu ej genererat 

några kostnader. Dessa utbildningar, barnskötarutbildning och industriutbildning 

kommer innebära ökade kostnader under andra halvåret. dels i form av nya lärare och 

dels undervisningsmaterial. 

Statsbidragen för yrkesvux, ykesvux med yrkessvenska, lärlingsutbildning, trineeutbildning 

har ett självfinansieringskrav från staten som innebär att kommunen måste producera lika 

mycket utbildning i egen regi som man får statsbidrag för. Det innebär att om vi minskar 

kommunal budget för vuxenutbildningen mister vi motsvarande statsbidrag. 

Kommunen har idag många nyanlända som saknar relevant utbildning för att ta sig ut på 

arbetsmarknaden och egenförsörjning. Därför är en ökad satsning på korta yrkesutbildningar 

inom områden där det idag råder stor brist på kompetens nödvändig. 

Det är mycket svårt att göra en bra helårsprognos då det är många faktorer som känns osäkra, 

exempelvis kostnader för externa utbildningar, hur vi lyckas bemanna vakanta tjänster, om vi 

kommer att få ytterligare statsbidrag vid omfördelning inom gränslöst och lander som helhet, 

mm. Vi kommer att klara vår budget. 

Arbetsmarknadsenhet (från 1 september) 

Den nya organisationen arbetsmarknadsenheten (AME) startade formellt den 1 september 

2018. I tabellen nedan redovisas överförda intäkter på 450 tkr från arbetsförmedlingen som 

enligt tidigare beslut nu tillförts den nybildade enheten. Intäkterna skall finansiera uppstarten 

av AME inom avdelningen arbete och lärande. I årsprognosen räknar vi med att lika stora 

kostnader kommer att uppstå i samband med uppstarten. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

11500: Arbete & 1 911 608 1 411 500 
lärande 

11501: Integration 44 0 0 44 
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Verksamhet/Konto 

11511: Barn & familj 
IFO 

11512: Vuxna IFO 

11521: 
Vuxenutbildning 

11531: 
Arbetsmarknadsenhet 

Totalt 

3.1.4 Medarbetare 

■ 

Budget 

22 924 

16 044 

7 419 

0 

48 342 

Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

13 280 22 768 156 

10 493 16 963 -919 

3 281 7 300 119 

-450 0 0 

27 212 48442 -100 

Attraktiv arbetsplats med bra anställningsförhållanden, kompetenta medarbetare och 

gott ledar- och medarbetarskap 

Att bli en attraktiv arbetsplats är ett tydligt mål inom hela avdelningen och varje enhet har 

sina tydliga aktiviteter för att nå målet. Vi har under sommaren brottats med ett antal 

sjukskrivningar och uppsägningar vilket har lett till att det är belastat framför allt på IFO men 

i viss mån även på Vuxenutbildningen. Vi jobbar i nuläget med att rekrytera till de tjänster 

som ska ersättas och att på ett bra sätt introducera våra nya medarbetare. 

Chefen för IFO Vuxen har valt att säga upp sig och kommer att avsluta sin anställning per den 

sista september. Rekrytering av ny chef är klar och personen kommer att vara på plats under 

hösten. Vi har även en rekrytering av verksamhetsutvecklare till IFO på gång som 

förhoppningsvis kommer att tillträda under hösten. Det har varit en viss personalomsättning 

på IFO vilket har skapat en del oro i grupperna under sommaren och hösten. Förhoppningen 

är att när en ny chef för IFO Vuxen är på plats att en strategi och handlingsplan kan tas fram 

för att minska personalomsättningen och långsamt kunna höja personalens kompetensnivå. 

Andra områden som löpande arbetas med är att sänka sjukfrånvaron och fortbildning av 

personal. Viss fortbildning är redan genomförd och fler tillfällen är planerade under året. För 

den personal som har längre sjukskrivning så arbetas det med rehabiliteringsplaner och 

externt stöd i vissa fall för att möjliggöra återgång till arbetsplats. För årets sex första månader 

uppgår sjukfrånvaron till 8,2 % (kvinnor 8,4 % och män 7,2 %) för samtlig personal inom 

avdelningen. Vi har ett par långtidssjukskrivna vilket i den relativt lilla personalgruppen som 

avdelningen har slår kraftigt på procentsatsen. Förhoppningen är att vi ska kunna analysera 

korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro mer ingående vid årsbokslutet. 

3.1.5 Process 

Utveckling genom processorienterad verksamhet 

Ledningsgruppen jobbar för att skapa ett processinriktat arbetssätt där tydlig struktur för 

implementering, uppföljning och utvärdering av enheternas verksamhet möjliggörs. Inför 

2019 kommer arbetssättet enligt Balanserad styrning återinföras och tanken är att personalen 

ute i enheterna ska få delta i framtagandet av aktiviteter som behövs för att uppnå de mål som 

satts upp. 

Den arbetsmarknadsenhet som nu startats upp har ett tydligt processorienterat arbetssätt. Även 

uppbyggnaden av enheten och tydliggöranden av angränsande enheters uppdrag har ett tydligt 
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processorienterat arbetssätt. Den övergripande organisationen är nu fastställd och nu är 

personalen inom arbetsmarknadsenheten högst aktivt delaktiga i processarbetet. I arbetet inom 

enheten utgår mycket av deltagarprocessen från modellen NÖHRA, se bilaga. 

Samarbetet med AF är ett exempel på utveckling genom processorienterat arbete där vi under 

sommaren fördjupa vår dialog på chefsnivå för att hitta en effektivitet i vårt arbete med 

nyanlända och arbetssökande. De chefsmöten som ägt rum på enhetsnivå kommer att fortsätta 

och även kommunchef kommer att aktualiseras i samarbetet för att uppnå en övergripande syn 

på behovet av en nära dialog. 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas 

Den årliga brukarundersökningen inom IFO ligger till grund för att mäta om graden av 

tillgänglighet uppfylls. Denna undersökning kommer inte kunna genomföras under hösten då 

belastningen på personal och chefer inom IFO är hög på grund av implementering av nytt 

verksamhetssystem, sjukskrivningar och uppsägningar. Vi utgår ifrån att 

brukarundersökningen kan genomföras 2019 som planerat. 

Ökad digitalisering 

Målsättningen är att IFO under året ska påbörja videomöten med klienter. IFO kommer att 

byta verksamhetssystem från Treserva till Viva vid årsskiftet 2018/2019. Utbildningar i Viva 

pågår under hösten och överflyttning av information till nya systemet kommer att ske runt 

årsskiftet. Även arbetsmarknadsenheten kommer ha Viva som verksamhetssystem. Detta 

arbete pågår fortlöpande under hösten men kommer troligen inte sjösättas förrän i början på 

2019. 

4 Framtid 

Det har under våren och sommaren varit ansträngt på missbruk inom IFO Vuxen vilket 

kommer att analyseras under hösten. Upplevelsen är att det finns fler tyngre missbrukare i 

kommunen som behöver långvarig och intensiv vård. Detta innebär en belastning för vår 

personal och en ökad kostnad för köpt vård. Den integrerade beroende- och missbruksenheten 

som är ett länsövergripande samarbete med 0,5 % resurs från Tingsryds kommun kommer att 

starta upp sin verksamhet under oktober månad. Vi får analysera och utvärdera hur samarbetet 

kommer att påverka verksamheten i vår egen organisation men en översikt av verksamheten 

kommer oavsett genomföras under hösten och vintern 2018. 

I linje med god ekonomisk hushållning kommer vi under resten av året och 2019 arbetet med 

att sänka kostnaderna för försörjningsstöd, köpta behandlingar och placeringar. Vi kommer 

genom samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten och IFO försöka få fler att komma i arbete 

och sysselsättning och därmed minska eller helt begränsa behovet av försörjningsstöd. Vi 

kommer också närmare analysera vilka köpta behandlingar och placeringar som vi skulle 

kunna hitta andra, altervativt mer kostnadseffektiva varianter av. 

Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet Viva kommer att intensifieras 

under hösten för att sjösättas vid årsskiftet. Utformning och utbildning av personal kommer 

att vara resurskrävande vilket kommer att leda till en ansträngning på befintlig personal inom 

IFO. Att få en ny verksamhetsutvecklare på plats så fort som möjligt är därför av största vikt. 

Framtida utmaningar är att få nyanlända i etableringen i arbete vilket kommer att innebära en 

omorganisering inom integrationsenheten. Vi behöver jobba mer med den stora grupp 

nyanlända som nu befinner sig inom SFI och som snart blir aktuell för att söka sig ut på 

arbetsmarknaden. Tanken är att integrationsenheten ska rikta fler insatser och aktiviteter mot 

gruppen inom etableringsprogrammet och att där starta olika jobbspår med praktier och 
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extratjänster enligt DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) ska leda till 

snabbare etablering på arbetsmarknaden för målgruppen. 

Stationshuset kommer att renoveras för att under februari 2019 stå helt klart. Vi hoppas kunna 

får tillgång till övervåningen redan under hösten och kommer där att påbörja vissa av de 

planerade aktiviteterna inom arbetsmarknadsenheten. 

Arbetet med utökade verksamheter inom arbetsmarknadsenheten kommer att fortlöpa. Vi 

hoppas kunna starta gruppmöten, hälsofrämjande aktiviteter och språkkafä under hösten, 

preliminärt per den 1 oktober. Därefter utökas utbudet av aktiviteter efter önskemål från IFO's 

handläggare, deltagare och medarbetare. Ett fördjupat samarbete med andra huvudmän är ett 

prioriterat och fortlöpande arbete i utvecklingen av enheten. 

Under sommaren har en ansökan till Tillväxtverket arbetats fram och vi hoppas att vi under 

hösten får projektpengar till att starta upp projektet "Kvinnor kan i Tingsryds kommun!". 

Målgruppen är utrikes födda kvinnor som har begränsad kunskap i svenska och som står långt 

från arbetsmarknaden. Enligt ansökan bidrar Tillväxtverket med 80 % av projektkostnaderna. 

Projektet beräknas starta upp i november 2018 om det blir beviljat. 

5 Sammanfattning 

Avdelningen Arbete och lärande har under aktuell period förberett en omorganisationen där 

fyra enheter blir fem. En arbetsmarknadsenhet och en integrationsenhet bildas och får 

tydligare uppdrag. Fler i arbetet och sysselsättning samt ökad integration och bättre kunskaper 

i svenska för våra nyanlända blir tydliga målsättningar för enheterna. 

Sammarifattningsvis finns det förutsättningar för att avdelningen Arbete och lärande kan 

redovisa en budget i balans utan någon negativ avvikelse mot budget. Den totala 

budgetavvikelsen för avdelningen och dess enheter uppgår till marginellt - 100 tkr i 

förhållande till en budget på 48 342 tkr. Totalt förbättras prognosen från - 1 202 tkr i april till 

- 100 tkr i augusti. 

Med vissa undantag så anses måluppfyllelsen vara hög och det finns goda möjligheter för 

avdelningen att leverera de måltal som satts upp. De problemområden som finns är 

identifierade, analyser och handlingsplaner kommer att göras under hösten för att möta de 

behov som finns. I övrigt är det många positiva aktiviteter med tillhörande spin-off effekter 

som påbörjats under vår och sommar som slutförs under hösten och vintern. Vi ser med 

tillförsikt fram emot detta! 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Avdelningen jobbar löpande med - antal 

delaktighet att skapa dialog och delaktighet föreläsninger/termin 
med de kommuninvånare vi 
arbetar gentemot. Exempelvis - antal 
Mötesplatserna och föreningsmöten/termin 
Vuxenutbildningen har under 
perioden jobbat aktivt med att - information SO sfi 
uppmuntra dialog och delaktighet 
genom möten och samtal med - 80 % av eleverna 
våra målgrupper. upplever att de kan 

påverka kursens upplägg. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- 90 % av eleverna 
uppger att frågor om 
demokrati och människors 
lika värde behandlas i 
undervisningen. 

- Elevcafe genopmförs 
vår och höst 

- Studerande som ingår 
i etableringen startar sin 
SO inom en månad efter 
placering i SFl-kurs. 

- Barnsamtal 100% 

- brukarundersökning 
IFO 

- Hög tillgänglighet, god Arbetet med korrekt och tydlig - informationsmaterial 

information, gott information på vår externa för målgruppen 

bemötande hemsida och på vårt intranät är 
prioriterat. - Aktiviteter genomförda 

- Kundnöjdhet genom 
enkät på möteplatserna 

- God kvalitet i Löpande arbete pågår bland - Utbildningstillfällen 

verksamheten för våra annat på vuxenutbildningen för att integrationsvärdar 

målgrupper förhindra negativa avhopp genom 
snabba insatser när studenter har - antal 
svårigheter. planeringstillfällen ABF 

Ett aktivt arbete sker på våra 
- 90 % avde Mötesplatser för att målgrupperna 

ska får så adekvat hjälp och studerande uppger att de 

aktivering som möjligt. tycker undervisningen är 
bra eller mycket bra. 

- 90% av de studerande 
uppger att de anser 
undervisningsmetoden är 
bra. 

- Färre än 15 % gör 
negativa avhopp. 

- Antal orosanmälningar 

- avslutade utredningar 
utan insats 

- Fler i arbete eller Etableringssamverkan i - Antal - Delta vid minst 

sysselsättning Kronoberg (ESK) och Perfect 4 MUS möte 
Match är projekt som löper på. 

Arbetet med att skapa och starta - Antal deltagare i 

upp en arbetsmarknadsenhet Etableringssamverkan 

pågår. Kronoberg - Projekt 

Vuxenutbildningen arbetar 
- Antal - 1 Företagskväll 

löpande med att starta upp 
utbildningar som kan få fler i 

på varje mötesplats 

arbete. - Öka antalet erbjudna 
sysselsättningsalternativ 

- Tillsättning av 30 
extratjänster 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- Genomförda MUS och 
MINT möten 

- ensamkommande 
behöriga gymnasiet 

- Skapa goda uppväxt- Personal till Barnens bästa i - Antal vårddygn i 

och levnadsvillkor Tingsryd är rekryterad och institutionsvård 0-20 år 
uppstart sker i augusti. (Kolada) 

- Antal vårddygn i 
institutionsvård från 21 år 
(egen mätning) 

- 95 % uppger att de 
känner sig trygga i våra 
lokaler 

- Barnens bästateam 
igång 

Samhälle - Tingsryds kommun Projektet Bo Bra i Tingsryd är - antal 

ska vara en bra plats att uppstartat. andrahandskontrakt 

leva och bo i 
- Minskning av antalet 
andrahnandskontrakt 

- samverkansaktiviteter 
med regionen 

Ekonomi - God ekonomisk Uppstart av arbetsmarknadsenhet - Budget i balans 

hushållning ska i förlängningen leda till 
minskade kostnader inom - 'Minskad kostnad för 
försörjningsstödet. ekonomiskt bistånd för de 

som går ur etableringen 

- Minskad kostnad för 
placeringar 

- minskade kostnader 
köpt vård 

Medarbetare - Attraktiv arbetsplats Genom utbildning av personal ska - 85 % av personalen är 

med bra kompetenshöjning ske. Flertalet behöriga 

anställningsförhållanden, personaldagar har genomförts 

kompetenta medarbetare och planeras för att bland annat - Mindre än 5 % 

och gott ledar- och hitta samsyn och kunskap om sjukskrivningar 

medarbetarskap verksamheten. Handlingsplaner 
utifrån medarbetarutvärderingen - Personalens 
har skapats och kommer arbetas helhetsbedömning över sin 
med under året. arbetsituation. 

- Minskad sjukfrånvaro 
som är arbetsrelaterad 

- Antal genomförda 
internutbildningar 

- omsättning 
socialsekreterare 

- minskad sjukfrånvaro 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Process - Utveckling genom Processorienterat arbete kommer - Antal avslutade 

processorienterad genomsyra uppstarten av insatser med mål 

verksamhet arbetsmarknadsenheten där även uppfyllda/delvis eller helt, 
själva arbetet med deltagarna positiv förändring 
kommer vara processtyrt. 

- Tjänstegarantierna ska Mätningar kommer ske under - Elever mottages inom 

uppfyllas hösten. uppsatta tider 

- Mättning 
handläggningstid 

- tillgänglighetsmått i 
brukarundersökning IFO 

- Ökad digitalisering Planerar för videosamtal med - antal möten, samtal 
klinter inom IFO under året. via digitala lösningar 

Avd arbete och lärande, Delårsrapport 2 2018 13(13) 



163

Dokumenttyp: 

Ansvarig : 

Fastställd av: (beslutande instans) AAAA-MM-DD, § YY 

Delårsrapport 2 2018 

Teknisk avdelning 

Bilaga till DR 2:2018 Kommunstyrelsen 

Tingsryds 
kommun 



164

Innehållsförteckning 

1 Uppdrag/ Ansvarsområde ....................................................................................................... 3 

2 Omvärldsanalys ..................................................................................................................... 3 

3 Verksamhetens mål och utveckling ....................................................................................... 3 

3.1 Vision ....................................................................................................................................... 3 

3.1.1 Medborgare ................................................................................................................... 3 

3.1.2 Samhälle ......................................................................................................................... 4 

3.1.3 Ekonomi ......................................................................................................................... 4 

3.1.4 Medarbetare ................................................................................................................... 6 

3.1.5 Process ........................................................................................................................... 6 

4 Framtid ................................................................................................................................... 7 

5 Sammanfattning ..................................................................................................................... 7 

6 Styrkort .................................................................................................................................. 7 

Teknisk avdelning, Delårsrapport 2 2018 2(9) 



165

1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Tekniska avdelningen servar medborgare, samhälle och interna verksamheter med tekniska 

tjänster inom renhållning, vatten och avlopp, måltider, lokalvård, fastigheter, IT, gata och 

park och transporter. 

2 Omvärldsanalys 

Tekniska avdelningen har ett brett verksamhetsområde med många olika 

utvecklingsriktningar. Kommunens prioriterade områden fiber, betyg och bostäder påverkar 

verksamheten för tekniska avdelningen. Mest direkt påverkar behovet av bostäder 

verksamheten inom mark och exploatering. En förutsättning för detta arbete är 

planverksamheten. 

Signalerna från politiken om satsning på centrum i Tingsryd innebär också en ökad aktivitet 

inom både mark och exploatering samt projekteringsverksamheten framöver. 

Fiberutbyggnaden pågår och asfalteringsverksarnheten följer detta arbete för att få en så 

optimal asfaltering som möjligt. Den föreslagna ökade ekonomiska insatsen på enskilda vägar 

innebär att ytterligare standardhöjning kan göras på enskilda vägar. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Tekniska avdelningen tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgarna i centrum 

för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 

3.1.1 Medborgare 

• 
Öka tillgängligheten för medborgarna till de offentliga ytorna genom medvetna insatser såsom 

slyröjning, skapande av gångvägar och se över otillåten ianspråktagande av kommunal mark. 

Arbetet med ljussättning i grönytor och gatumiljö som påbörjats under 2017 har legat nere 

under 2018 och kommer att återupptas under 2019 

Årlig brukarundersökning har inte gjorts under året. Planeringen är att genomföra en för 

särkilt boende under hösten och för skolan under våren 2019. Faktorer som påverkar detta 

utfall är medverkan av oss vid brukarråd, matråd och andra forum där man möter matgästerna. 

Lokalvården fortsätter sitt arbete med att öka kvaliten. En viktig faktor i detta är att förbättra 

förhållandena vid frånvaro inom verksamheten. Under perioden har en förberedelse gjorts för 

att skapa en servicegrupp som skall minska problemen vid sjukfrånvaro. Gruppen förväntas 

vara i drift sista tertialet 2018. 

Arbetet med renållningsbolaget har fortskridit under året och beräknas starta sin verksamhet 

som beräknat den första januari 2019. En förskjutning har gjorts avseende insamling vid 

verksamheter och flerfamiljhus. Det innebär att dessa avfallslämnare kommer få en bättre 

möjlighet att bygga om och till för nya sopsorteringsutrymmen. 

För invånare i Tingsryds kommun är det viktigt att alla årets dagar ha tillgång till ett rent 

dricksvatten i kranen. Det ställer stora krav på verksamheten att fungera vardag som helg, natt 

som dag. En mycket torr sommar har ställt stora krav på verksamheten. Målsättningen är att 

ha färre än 25 ledningsbrott per år, ett mått satt med hänsyn till kommunens långa 
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ledningsnät. Under året har det hittills varit 7 läckor på huvudledningar. För perioden ligger vi 

under målet, med goda chanser att hålla det. 

Vid brandstationerna i Ryd, Linneryd och Rävemåla sattes vattenutkastare upp som 

komplement till vattenkiosken i Tingsryd under sommarens torka. 

3.1.2 Samhälle 

• 
Parkavdelningen arbetar fortlöpande med att upprätthålla en god standard på de gröna ytorna i 

samhällena. Vi arbetar även för att succesivt få upp standarden på de eftersatta badplatserna. 

En översyn av antalet lekplatser i relation till behovet bör göras. Generellt sett är underhållet 

eftersatt på lekplatser, dock åtgärdas det som är akut och farligt. 

Idag utförs ingen regelbunden besiktning av träd som står på skolor och förskolor vilket får 

anses som en brist. 

Matsvinnsstjärnorna har nu gått tre omgångar över vintern och det är ett inarbetat sätt att 

reflektera kring, mäta och motverka matsvinn främst inom skolrestaurang. Även 

Måltidspersonalen har utvecklats med utbildning kring matsvinn och hur det kan minskas 

även i andra led i processen med planering, inköp, beredning och servering. Det finns nu en 

tydlig trend med 10% minskning i tallrikssvinn årligen. 

Fler lokala leverantörer än någonsin med fler lokala fruktodlare och en unik testning med att 

upphandla andelar av skörden i ett småskaligt lokalt kretsloppsjordbruk som uppstartsmässigt 

går mycket bra. 

Andelen svenskt kött är 100%. 

Satsning på storstädning och åtgärder i förhållande till förskolor och skolor för att uppnå ett 

bättre städresultat, en bra inomhusmiljö och därmed bidra till goda förutsättningar för barnens 

lärande och start i livet. I övrigt fokus på att bidra till en god inhomhusmiljö för kommunens 

verksamheter. 

Under året har ansökan för sluttäckning sänts in till länsstyrelsen. Återkoppling och 

diskussioner har skett löpande med länsstyrelsen under perioden. Förhoppningsvis kommer 

planen att var godkänd till årsskiftet. 

Arbetet med VA-planen kommer att fortsätta under 2018 och 2019.Planerade projekt för 

vattenskyddsområden pågår tillsammans med konsult. 

Utbyte och relining av ledningar på Kanalvägen är klara. Behovet av ledningsförnyelse är 

stort, med en uppskattad förnyelsetakt på 650 år finns det mycket mer att göra. 

Vattenkiosken har fyllt sitt syfte under sommaren, så att alla med behov av att hämta 

dricksvatten har haft möjligheten. 

Lokalstrategin säger att kommunen skall arbeta för att flytta verksamheter till egna lokaler 

vilket skett under perioden då bla då socialen från Dackegatan har flyttat in i Torggatan 10. 

Exerna hyresgäster är uppsagda från stationen för att skapa utrymme till kommunal 

verksamhet. 

3.1.3 Ekonomi 

I prognosen för de olika verksamheterna är det måltisverksamhet, renhållning och lokalvård 

Teknisk avdelning, Delårsrapport 2 2018 4(9) 



167

som visar på en negativt resultat. 

Renhållningens underskott orsakas av flera faktorer. Det har varit svårt att analysera exakt var 

underskottet finns. Underskottet kan bli ett problem inför övergång till bolag då justering 

behöver göras inom taxeverksamheten. Ytterligare analys och åtgärder behövs sista tertialet 

för att minska underskottet. 

Lokalvården visar också på en negativ prognos. Detta beror bla på att budgeten och 

redovisning inte följt med i omflyttning av personal. Förstärkning av personalstyrkan har 

också fått göras för att åtgärda både kvalitetsbrister och brister i arbetsmiljön. Ett nytt system 

för hantering av kemikalier har införts vilket också inneburit ökade kostnader. 

Måltidenheten kommer att få ökade kostnader till följd av flyttning av verksamhet från skolan 

i Linneryd till Lindegården. Dessa kostnader är inte budgeterade. 

För övriga verksamheters driftsbudget finns det en prognos som följer budget. 

Prognosen för investeringar är att dessa kommer att förbrukas för verksamheterna förutom 

VA. Verksamheten som har problem att genomföra planerade projekt pga av personalbrist. En 

omfördelning av projekt har skett för att genomföra de projekt som inte kräver så mycket 

insats från egen personal. VA beräknar att använda ca 63% av investeringsbudgeten. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsenheten 4 475 2 851 

Gata & Parkenheten 13 558 11 123 

Fastighets och 14 034 8 803 
lokalstrateg 

IT Drift-enheten 0 339 

Måltidsenheten 22 2 171 

Lokalvårdsenheten 0 267 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenheten 0 1 614 

VA-enheten 0 125 

Totalt 32 089 27 293 

Budgeterat återstår av tidigare resultat på taxefinansierad verksamhet vid årets slut: 

Renhållning - 648 
VA-enheten -1 037 

Efter denna prognos: 
Renhållning 96 
VA-enheten -1 089 

Investerings budget 

Kod Projekt 

91000 Infrastruktur 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 
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Budget Utfall period 

3 809 792 

3 900 242 

Årsprognos Avvikelse 

4 475 0 

13 309 249 

14 034 0 

0 0 

322 -300 

500 -500 

744 -744 

-52 52 

33 332 -1 243 

Årsprognos 
Prognosticer 
ad avvikelse 

3 809 0 

3 900 0 
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92000 Fordon och maskiner 

93000 Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 

90500 Inventarier och övrigt 

95000 Renhållning 

95500 VA 

90200 Centrala IT-investeringar 

Totalt 

3.1.4 Medarbetare 

■ 

500 

5 000 

8 107 

200 

700 

14 152 

3 250 

39 618 

156 500 0 

0 5 000 0 

1 587 8107 0 

196 200 0 

0 700 0 

3 061 9 000 5152 

1 602 2 700 550 

7636 33916 5702 

Tekniska verksamheten har vid delåret ett sjuktal på 9,5%. En ökande nivå som inte är 

acceptabel och som ligger en bra bit över mål nivån 6%. Ett arbete har redan påbörjats för att 

påverka detta. Inom lokalvården kommer en poolgrupp att imättas för att minska 

belastningen på övrig personal vid sjukfråvaro. 

Även inom avdelningskontoret är arbetsbelastningen hög och åtgärder måste göras för att 

skapa en bättre arbetsmiljö. 

Under perioden har vi välkomnat nya chefer till lokalvårdsenheten och måltidsenheten. Med 

undantag från renhållningen, som skall gå över i SSAM vid årsskiftet, har teknisk avdelningen 

fast anställda chefer på inom samtliga avdelningar vilket är en förutsättning för att skapa ett 

bra arbetsmiljöarbete. 

Antal deltidsanställda som önskar heltid 

Enhet Antal deltidsanställda Antal som önskar heltid 

Stab/avdelningskontor 4 

Lokalvård 13 

övriga 0 0 

Summa 17 0 

3.1.5 Process 

Den 1 juni gick administrativ personal över från kansliavdelningen till tekniska avdelningen. 

Utifrån de system vi har och de förändringar som skett är det svårt att hinna med de uppdrag 

som finns på administrationen. Det är omöjligt att klara hela uppdraget som ligger på tekniska 

om inte ytterligare förstärking sker på personalsidan. 

Det är som läget just nu svårt att bla klara av uppdraget avseende fordonssamordning. 

Efter vinterns halkbekämpning blir det några intensiva veckor med att sopa upp sanden på 

gator, torg och GC vägar. I samband med detta hjälper vi även ett stort antal privata företag. 

Denna arbetsuppgift genererar en hel del övertid. Nästa år kommer vi att fokusera på det 

kommunala uppdraget i första hand och eventuella privata kunder kommer i andra hand. 

Debiteringen kommer att marknadsanpassas. Arbetsuppgiften kommer att delas på 2 

medarbetare som kommer att jobba i skift (förskjuten arbetstid)för att reducera 

övertidstimmama. 

Teknisk avdelning, Delårsrapport 2 2018 6(9) 



169

Andra kvartalet har även det präglats av Dataskyddsförordningen och NIS-direktivet. 

Tillsammans med Kansliavdelningen har en genomgång av olika IT-riktlinjer och anvisningar 

gjorts och ett förslag till samlingsdokument skapats. Detta för att göra det enklare för 

medarbetare inom Tingsryds kommun att veta vilka regler som gäller runt IT. 

Två större verksamhetssytem är under införande, Lex som är ett diarie och 

ärendehanteringssytem, samt Viva som är Omsorgsförvaltningens och IFOs 

verksamhetssytem. 

Arbetet med att öka samarbetet med Växjö kommun enligt projektet lB har stått still, detta på 

grund av resursbrist i Växjö. I detta projekt hanteras även övergången till Windows 10 och 

Office 365 som skall vara klart och implementerat i december. 

Måltidsverksamheten skall vara en naturlig, intressant och givande partner i den kommunala 

verksamheten. I skola och förskola är måltiden och dess inramning, från jord till bord, använd 

på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt en stor resurs. I omsorgen är måltiden en grund för 

hälsa, livsglädje och umgänge. 

Den mycket torra våren och sommaren har inneburit att vattenverken har utnyttjats till hela 

sin kapacitet. Samtidigt har en mycket koncentrerat avloppsvatten gett oss utmaningar i 

reningsprocessema. 

4 Framtid 

Framtiden för Tekniska innebär bla att renhållningen går över till ett bolag SSAM viket 

förändrar avdelningens och kommunens roll. Vilka resurser som arbetsinsatser som kommer 

att ligga kvar i kommunen är ett litet frågetecken men framtiden får visa detta. 

Ambitionerna som politiken uttryckt avseende centrum i Tingsryd kommer de närmaste åren 

ställa stora krav på avdelningenskontoret/staben för tekniska avdelningen. Inte minst mot 

bakgrund av att det är svårt att rekrytera ingenjörer och att pensioneringar är att täta framöver. 

Ingenjörsbehovet är också stort inom VA och en faktor som påverkar verksamheten menligt. 

Rekrytering är en stort problem idag och kommer sannolikt att vara så även i framtiden. En 

signal som man kan höra från flera kommuner. 

5 Sammanfattning 

För tekniska avdelningenkan läget sammanfattas med vi har fått en organisation som är klar 

och som nu har förutsättningar att arbeta framåt och med de uppdrag som ligger inom den 

tekniska verksamheten. Det behövs arbetsro i detta. Problem finns dock med rekrytering av 

personal inom främst VA vilket påverkar verksamheten och möjligheten att arbeta framåt 

mycket. Ytterligare förstärkning av personal behövs inom staben/avdelningskontoret för att 

kunna arbeta framåt i verksamheten. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

Medborgare • Prioritering av Dackeskolans kök kommer att 

underhållsatgärder på innebära en betydande förbättring 

skollokaler av eleverna måltidsmiljö. 

■ Atgärder för yttre Inga åtgärder i plan. - Plan för åtgärder 

skolmiljön skall planeras 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

♦ Dialog, demokrati och Ombyggnad av torget i Ryd är ett 

delaktighet exempel på verksamhet där 
dialog genomförts. 

Hög tillgänglighet, god Tillgängligheten har varit lägre än 

information, gott normalt pga av personalbrist. 

bemötande 

- God kvalitet i Ingen bedömning utförd. 

verksamheten för våra 
målgrupper 

• Fler i arbete eller Inom sjögullsverksmaheten och 

sysselsättning inom gata/park anlitas personal 
som kommer att få möjlighet att 
gå vidare ut i arbetslivet. 

- Skapa goda uppväxt- Ingen bedömning genomförd 

och levnadsvillkor 

■ God förmåga att möta Pga av tillfällig avsaknad av mark - Avdelningarna följer 

behov av planer och mark och exploateringsingenjör har inte projektplaner, 
detta kunnat uppfyllas fullt ut. leveranstider, 

tjänstegarantier 

- Nöjda kunder Ingen bedömning klar. - Nöjda matgäster i 
äldreboende 

- Nöjda med leverans av 
färdiglagad mat 

- Nöjda matgäster i 
skolan 

- Antal godkända mått 
avseende nöjda matgäster 
och kunder inom kosten 

- Läckor på 
huvudvatten ledning 

- Antal klagomål på 
drickvattenkvalite (lukt, 
smak, missfärgat) 

- Nöjdhet, hämtning 
hushållsavfall 

- Läckor på 
vattenserviser, antal 

- Källaröversvämningar 

Samhälle ■ God förmåga att möta Pga av tillfällig avsaknad av mark - Avdelningarna följer 

behov av planer och mark och exploateringsingenjör har inte projektplaner, 
detta kunnat uppfyllas fullt ut. leveranstider, 

tjänstegi:lrantier 

- Tingsryds kommun Ingen bedömning klar. 

ska vara en bra plats att 
leva och bo i 

""' Åtgärder inom gator, enskilda - Minskning av matsvinn Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift och vägar, lokalvård 

hantering av resurser i måltidsverksamhet, VA och - Andelen svenskt kött 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

verksamheten fastighetsunderhåll borgar för god 
- Antal lokala hållbarhet. Gul markering då 

behöven av underhåll är större än leverantörer 

budget. 
- Andelen ekologiska 
livsmedel 

- Skapa en kommun Torget i Ryd och bekämpning av - Upparbetade pengar 
med attraktiva fysiska sjögull är exempel på åtgärder till reinvesteringar 
miljöer och välfungerande inom detta område. 

infrastruktur 

Ekonomi God ekonomisk Viss osäkerhet främst inom 

hushållning renhållning om budget kan hållas. 

• Följa fullmäktiges Riktlinjer följs. - Prognosawikelse 
riktlinjer för budget och inom skattefinansierad 
redovisning verksamhet, % 

- Budgetawikelse inom 
vatten och avlopp 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats Efter låga nivåer är bedömningen 

med bra att förhållandena blivit bättre. 

anställningsförhållanden, Dock drar de höga sjuktalen ner 

kompetenta medarbetare bedömningen. 

och gott ledar- och 
medarbetarskap 

■ God hälsa Sjuktal på 9,5% ger inte godkänt. ■ Sjukfrånvaro, % 

--

Process ■ Utveckling genom Gott arbete pågår men betydande 

processorienterad behov finns. 

verksamhet 

- Tjänstegarantierna ska Ingen genomgång utförd. 

uppfyllas 

Ökad digitalisering Centrala funktioner inom 
utveckling av digitala system 
förbättrar möjligheten till 
utveckling. 

- Ständiga förbättringar Viljan till utveckling är stor. Tid - Effektiv städning 
skall prägla och resurser behövs. 

samhällsbyggarnas 
processer 

- -
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