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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 

Justerare 

§ 277 

Inriktningsbeslut Cesam H 
Dnr 2018/1356 009 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott roreslår kommunstyrelsen att besluta 

1. Tingsryds kommun ska verka för anslutning till Center för e-samverkan 
CesamH. 

2. Ge uppdrag åt Kommunledningsförvaltningen att meddela Cesam H om 
Tingsryds kommuns intresse att teckna avsiktsförklaring om anslutning 
till samverkan. 

3. Ge Kommunchefen rätt att underteckna avsiktsförklaring så länge den 
inte väsentligen avviker från förutsättningar i detta beslut. 

4. Finansiering beräknas ske genom kommunstyrelsens budgetanslag för 
digitalisering, IT-stöd och e-tjänster. 

5. Tidplan: Kommunstyrelsens ställningstagande om undertecknande av 
samverkansavtal behandlas i maj/juni 2019, varefter anslutning till 
Cesam H kan inledas. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns digitala strategi anger att e-tjänster för medborgarna är 
priodterat fokusområde. För att kunna erbjuda medborgarna e-tjänster krävs 
tekniska och organisatoriska förutsättningar. Detta kan Tingsryds kommun 
skapa helt på egen hand, med stora kostnader och en kompetens
försörjningsutmaning som följd. Detta förslag innebär ett konkret steg för att 
istället etablera rätt förutsättningar genom samverkan. Samverkan innebär 
inte att kommunen släpper frågan helt till någon annan, men däremot skaffar 
vi oss betydligt bättre förutsättningar för en snabbare, kostnadseffektivare 
och stabilare utveckling av e-tjänster. 

Cesam H är idag en avtalad samverkan mellan sju kommuner i Kalmar län: 
Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och 
Oskarshamn. Värdkommun är Kalmar. 

Cesam H erbjuder Tingsryd möjlighet att ansluta till samverkan. I skrivelsen 
Förslag till samverkan om e-tjänster redogör utvecklingsledaren på 
kansliavdelningen för varför en anslutning till Cesam H är att föredra för 
Tingsryds kommun. 

I Utdrag,;besty,,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 

§ 277 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Utredningen, E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
2. Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av 

gemensam e-tjänsteplattfo1m 
3. Rollbeskrivning gemensamma resurser för e-tjänstesamverkan i CesamH 

Justerare 

4. Budget, prognos och kostnadsfördelning Cesam H 
5. Sammanställning Utvecklingsledare, 2018-10-29, Förslag till 

samverkan om e-tjänster 
6. Skrivelse Utvecklingsledare, 2018-10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patdck Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

I UtdragsbestyTkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-29 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

lnriktningsbeslut för anslutning till centerföre-samverkan Cesam H 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

• Verka för anslutning till center för e-samverkan Cesam H. 

1. Ge uppdrag åt Kommunledningsförvaltningen att meddela Cesam H om Tings
ryds kommuns intresse att teckna avsiktsförklaring om anslutning till samver

kan. 

2. Ge Kommunchefen rätt att underteckna avsiktsförklaring så länge den inte vä
sentligen avviker från förutsättningar i detta beslut 

• Finansiering beräknas ske genom kommunstyrelsens budgetanslag för digitalisering 
- it-stöd & e-tjänster. 

• Tidplan: Kommunstyrelsens ställningstagande om undertecknande av samverkans
avtal behandlas i maj/juni 2019, varefter anslutning till CESAM H kan inledas. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommuns digitala strategi anger att e-tjänster för medborgarna är prioriterat 
fokusområde. För att kunna erbjuda medborgarna e-tjänster krävs tekniska och organi

satoriska förutsättningar. Detta kan Tingsryds kommun skapa helt på egen hand, med 
stora kostnader och en kompetensförsörjningsutmaning som följd. Detta förslag innebär 
ett konkret steg för att istället etablera rätt förutsättningar genom samverkan. Samverkan 
innebär inte att kommunen släpper frågan helt till någon annan, men däremot skaffar vi 

oss betydligt bättre förutsättningar för en snabbare, kostnadseffektivare och stabilare 
utveckling av e-tjänster. 

CESAM H är idag en avtalad samverkan mellan sju kommuner i Kalmar län: Hultsfred, 
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Oskarshamn. Värdkommun är 

Kalmar. 

CESAM H erbjuder Tingsryd möjlighet att ansluta till samverkan. I skrivelsen Förslag 
till samverkan om e-tjänster redogör utvecklingsledaren på kansliavdelningen för varför 
en anslutning till CESAM H är att föredra för Tingsryds kommun. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Henrik Paulsson på kansliavdelningen. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till samverkan om e-tjänster - sammanställning av Henrik Paulsson 

• Utredningen E-tjänstesamverkan i Kalmar län 

• Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av gemensam e-
tj änsteplattform 

• Rollbeskrivning gemensamma resurserföre-tjänstesamverkan i Cesam H 

• Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H 

Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelse 
Utvecklingsledare kansliavdelning 

Henrik Paulsson 
Utvecklingsledare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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0477 441 00 (vx) 

fax 
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~Tingsryds 
~kommun 

Förslag till samverkan om e-tjänster 

Digital agenda 

Datum 2018-10-29 

Tingsryds kommun har antagit strategin Digital agenda (Kommunfullmäktige § 136, 

2016-06-20, Hållbar Ekonomi 7.2.2 E-tjänster och IT-stöd) som säger att "Utveckling 

av e-tjänster och IT-stöd är ett prioriterat internt fokusområde för kommunen i 

kommande arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet." 

I strategin fastställs följande kommunövergripande mål: 
• Enklare vardag för medborgare och näringsliv 
• Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet 

• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

E-tjänster är en viktig del av lösningen för att nå samtliga tre av dessa mål. 

I kommunens verksamhet finns en mängd möjliga flöden att erbjuda som e-tjänst. Olika 

typer av ansökningar och tillståndsprocesser är vanliga att skapa e-tjänster för, där nyt

tan är tydlig i flera led. Ökad tillgänglighet, enklare för medborgaren att göra rätt, ord

ning och reda, tydlig information om status för pågående ärenden samt effektiv hand

läggning för kommunen är alla viktiga nyttar från en bra e-tjänst. 

Vad är e-tjänster? 
Definitionen av tjänst är att det är en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund 

interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose vissa behov. En digital tjänst (e

tjänst) är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg. Det är en tjänst 

som systematiskt kan ta emot digital information via olika gränssnitt och som möjliggör 

fortsatt ( digital) användning av informationen. I gränslandet för definitionen av en e

tjänst finns olika typer av informationstjänster via Internet. 

Status e-tjänster i Tingsryds kommun 
Under april 2018 genomfördes en nulägesanalys före-tjänster i Tingsryds kommun. För 

analysen användes ett av SKL framtaget självskattningsverktyg, kallat e-blomlådan. 

Resultat visade att Tingsryds kommun låg efter genomsnittet av jämförbara kommuner 

både när det gäller tekniska och organisatoriska förutsättningar, såväl när det gäller i 

vilken omfattning e-tjänster kan erbjudas medborgarna idag. 

Undantaget är området kulturintresserade, fritidsutövare och besökare där Tingsryds 

kommun ligger bra till. Detta är bland annat ett resultat av att turism och information till 

turister har prioriterats högt i olika sammanhang, ofta genom olika typer av interkom

munal samverkan. Tingsryd kommun har även e-tjänster inom fritid, till exempel möj

lighet att söka och boka tid i idrottshallar samt att söka aktivitetsbidrag via ene-tjänst. 
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Digitala välfärdstjänster och självservice ' Jämförelse referensgrupp Jämförelse samtliga 73 kommu11er 

Äldre & personer i behov av omsorg -0,4 -0,6 

Barn & El ever -0,6 -0,9 

Företagare -0,3 -0,5 

Boende & Trafikanter -0,5 -0,9 

Kulturintresserade, fritidsutövare & besökare 0, 7 0,3 

Allmänheten -0,2 -0,6 
0 

Ledning, arbetssätt & metoder för digital utveckli -0,1 -0,4 

Tekniska förutsättningar -0,4 -0,6 

Jämförelse med andra kommuner vilka också genomfört en självskattning kring läget 

före-tjänster i den egna kommunen. Referensgruppen består av 14 utvalda kommuner 

med en genomsnittlig befolkningstorlek på 14 000 innevånare. 

Notera att det är sannolikt att de kommuner som varit aktiva och genomfört självskatt

ningen också har prioriterat detta område och att dessa kommuner som grupp ligger lite 

före övriga kommuner. 

Hur ska Tingsryds kommun gå till väga för att bli lika framstående för övriga intresse

grupper? 

E-tjänsteplattformens roll i kommunen 
E-tjänster kan införskaffas via i huvudsak två olika tillvägagångssätt. 

1. Leverantören av verksamhetssystemen erbjuder integrerade e-tjänster 

Majoriteten av integrerade e-tjänster idag är utvecklade av den leverantör som äger 

verksamhetsstödet. Tingsryds kommun använder exempelvis e-tjänster för ansökan till 

förskola och gymnasium som är direkt eller indirekt integrerade med det administrativa 

verksamhetssystemet på bildningsförvaltningen. 

En fördel med att köpa e-tjänsten direkt från leverantören av det verksamhetsspecifika 

systemet är att funktionen är specialbyggd för ändamålet. Ofta finns även en effektiv 

koppling till den administrativa processen som sker i handläggningen hos kommunen. 

Nackdelar kan vara att kommunen inte kan påverka utformningen av e-tjänsten, att kva

liten på e-tjänstema varierar kraftigt och att kunderna måste vänja sig vid många gräns

snitt för sin dialog med kommunen. En annan nackdel är att kostnaden för dessa e

tjänster totalt sett kan bli så höga att det inte går att motivera användningen av dem. 

2. Bygga egna och kopiera från andra i en e-tjänsteplattform 

En e-tjänsteplattform är ett IT-system som innehåller de generella byggstenar som krävs 

för att utforma egna e-tjänster. Viktiga funktioner är: 
• Ett sammanhållet och enhetligt gränssnitt för slutanvändaren (medborgarna) 

• Verktyg för att bygga användarvänliga formulär och guider 
• Möjlighet att kopiera e-tjänster från andra kommuner 
• Stöd för inloggning och signering med bland annat Bank-ID 
• Möjlighet att erbjuda sammanlänkning (single-sign-on) med andra e-tjänster 

• E-Signering 
• Betalningsfunktioner 
• Kopplingar till andra myndigheter som bo lagsverket och lantmäteriet 

• Handläggargränssnitt och/eller integration till kommunens ärendehanteringssystem 
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Alternativet att införskaffa/bygga e-tjänsten via ene-tjänsteplattform ger många fördelar 

som är direkt kopplade till funktionerna ovan. E-tjänsten får från början tillgång till alla 

dessa funktioner och fördelar utan att nya kostnader tillkommer på grund av att en ny e

tj änst introduceras i plattformen. Gränssnitt för både medborgare och handläggare är 

enhetligt för alla tjänster som samlas i plattformen. Tillstånd och liknande som idag 

hanteras via olika typer av blanketter kan istället hanteras digitalt i e-tjänsteplattformen 
genom hela kedjan. 

För att nå dit Tingsryds kommun vill när det gäller e-tjänster är det nödvändigt att ha 

båda dessa alternativ tillgängliga. Det är nödvändigt att e-tjänsteplattform samt en cen

tral organisation blir tillgängliga för att nå dit Tingsryds kommun vill när det gäller e

tjänster. Tingsryds kommun har idag ingen e-tjänsteplattform och heller ingen central 

organisation för att utveckla egna e-tjänster på ett koordinerat sätt. 

Val av e-tjänsteplattform 
Under andra kvartalet 2018 har kansliavdelningen analyserat marknaden kring e

tjänsteplattformar. Arbetet har bland annat bestått i: 

• Delta på Offentliga rummet, SKL:s mötesplats för en smartare välfärd. Där för
des dialog med andra kommuner, leverantörer och samverkansorganisationer. 

• Telefonkontakter och möten med erfarenhetsutbyte med ett urval av kommuner
na i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 

• Dialog med Växjö kommuns IT-avdelning som en del av kommunens samver
kan på IT-området med Växjö. 

• Online-visningar av e-tjänsteplattformar. 

Tidigt under arbetet utkristalliserades sig ett huvudspår som också har presenterats för 

centrala chefsgruppen. Open ePlatform är en plattform baserad på öppen källkod, vilket 

innebär att den kan användas utan licenskostnad. Det innebär också att själva plattfor

men inte behöver upphandlas eller vara föremål för kostsamma systembyten i framtiden 

på grund av LOU. Däremot måste teknisk etablering, drift och underhåll av plattformen 

lösas även om licensen för själva programvaran är kostnadsfri. Open ePlatform används 

idag av SKL, Inera och över 80 svenska kommuner och landsting. 

Under utredningsarbetet har Tingsryds kommun fått ta del av en förstudie utförd av 

Läns-IT-rådet i Kalmar län. Utredningen har rubriken E-tjänstesamverkan 

i Kalmar län - En utredning om hur kommunerna i Kalmar län kan samverka för att på 

ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner. 

Hädanefter hänvisas till denna förstudie enbart med begreppet förstudien. Förstudien 

har också valt Open ePlatform som sitt verktyg för e-tjänster och argumentationen för 

detta är mycket väl underbyggd och stämmer helt överens med den bedömning som 

undertecknad gör. 

Utveckling i samverkan är en nödvändighet 
Val av verktyg/plattform är en viktig del för att komma framåt med utvecklingen av e

tjänster i kommunen. En minst lika viktig byggsten är tillgång till en stark organisation 

och kompetens att löpande utveckla e-tjänsterna i samverkan med verksamheten. För en 

liten kommun som Tingsryd så är samverkan en nödvändighet för att lyckas att uppnå 

detta. 
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Den tidigare nämnda förstudien presenterar nuläget bland kommunerna i Sverige och 

alternativen för samarbeten på ett utmärkt sätt och har idag resulterat i en samverkan 

mellan sju kommuner i Kalmar län. Samverkan kallas för CESAM H är idag ingår föl

jande kommuner: Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och 
Oskarshamn. 

Övriga kommuner i Kalmar län har möjlighet att ansluta och via direktkontakter med 

CESAM H har även Tingsryd erbjudits denna möjlighet. Det är undertecknads bedöm

ning att detta alternativ är det absolut snabbaste och effektivaste sättet att komma framåt 

som ger oss möjlighet att uppnå en stabil och kontinuerlig utveckling inom e-tjänster. 

Förslaget att samverka inom CESAM H innebär inte att Tingsryd ska sluta samverka 

inom Kronoberg, tvärtom här finns också ett stort behov. Tingsryd har idag en IT

samverkan med Växjö kommun och inom ramen för denna samverkan har Tingsryd 

öppet diskuterat alternativet att ingå i CESAM H och Växjö ser inga nackdelar om 

Tingsryd tar detta steg nu. Tvärtom kan det finnas fördelar framöver om handen sträcks 

ut över länsgränsen för att i framtiden möjliggöra en effektivare samverkan kring e

tjänster med fler deltagande kommuner i Sydost-regionen. 

Situationen i Kronoberg är sådan att ett flertal kommuner på egen hand har tagit beslut 

om att införskaffa e-tjänstplattformar. Bilden är heterogen där det förekommer ett flertal 

olika tekniska lösningar. Om Tingsryd ska använda Open ePlatform så finns idag ingen 

annan kommun i länet att samarbeta med som använder samma tekniska lösning. En 

positiv utveckling i framtiden vore om fler kommuner i de båda länen ansluter till 

CESAM H för att göra denna samverkan ännu starkare. Att i nuläget invänta detta 

skulle innebära att Tingsryds kommun tappar dyrbar tid för att komma vidare. Det ska 

beaktas att Tingsryd tog beslut om digital agenda redan 2016 men det är först nu som ett 

konkret första steg kan tas för att verkligen sätta fart på utvecklingen av e-tjänster i 
kommunen. 

Anslutning till samverkan CESAM H 
Samverkan inom CESAM H är idag ett samarbete styrt genom samverkansavtal. 

CESAM H är således ingen egen myndighet utan en lösning för att på effektivt och tyd

ligt sätt samverka inom e-tjänsteområdet. Sättet att organisera sig på är likvärdigt med 

Tingsryds samverkan med Växjö när det gäller IT-området. Gällande samverkansavtal 

mellan kommunerna i CESAM H finns som bilaga: Samverkansavtal avseende drift, 

förvaltning och utveckling av gemensam e-tjänsteplattform 

Följande text är hämtad från avtalet och beskriver översiktligt uppdraget för samverkan: 

Samverkan avser både en teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning 

och drift av e-ljänster vilket möjliggör för alla Parter att få tillgång till e-tjänster att 

erbjuda sina medborgare. En samverkan innebär ett snabbare framtagande, en mer 

kostnadseffektiv utveckling, drift, förvaltning och underhåll av e-tjänsterna. Den tek

niska lösningen ska vara tillgänglig för alla Parter och avsikten är att hitta helhetslös

ningar som är till gagn för samtliga Parter 

CESAM H har i dagsläget två heltidsanställda som är anställd av värdkommunen Kal

mar. Dessa resurser arbetar helt för samverkanskommunernas gemensamma intressen. 

Konstruktionen är framtagen på så sätt att det arbete som utförs centralt ska kunna an

vändas av samtliga samverkanskommuner. Samtidigt uppmuntrar samverkan till ini

tiativ där den enskilda kommunen utvecklar egna lokala e-tjänster. Genom samverkan 

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 



80

5(6) 

finns också möjlighet till utbyte av erfarenhet e-tjänster mellan två eller flera deltagande 

kommuner. 

Utöver CESAM H så finns en nationell användarförening för de över 80 kommuner som 

använder Open e-Platform. CESAM H deltar i denna förening. Här finns enorma möj

ligheter att dela erfarenheter och färdiga e-tjänster kommuner emellan. 

Kostnader 
Tingsryds kommun har på tjänstemannanivå i oktober 2018 fått besked om att CESAM 

H är intresserade av att teckna en avsiktsförklaring om anslutning även för Tingsryd. 

Torsås, Emmaboda och Borgholms kommuner har fått samma besked. För att kunna 

teckna en avsiktsförklaring krävs att kommunen är beredd att godkänna kommande in

vesteringar och löpande kostnader i storleksordningen: 

1. Investera upp emot 500 000 kr i samband med anslutning till Cesam H och tek

nisk etablering av e-tjänsteplattform. 

2. Den årliga avgiften för samverkan förväntas bli ca 300 000 kr. 

a. Varav ca 60 % är personalrelaterade kostnader hos Cesam H 

b. Varav ca 40 % är IT-relaterade kostnader hos Cesam H 

3. Tillse att resurser finns hos kommunledningsförvaltningen för minst en halvtid 

som lokal kontaktperson och e-tjänsteutvecklare 

4. Medel för punkt 1 och 2 hämtas förslagsvis från kommunstyrelsens potter för 

Digitalisering - it-stöd & e-tjänster i investerings- respektive driftsbudgeten. 

Punkt 3 hanteras inom befintlig personalbudget. 

Anslutningsprocessen innebär: 
- Etablering av tjänsteavtal före-tjänsteplattform, signering mm. 

- Teknisk etablering av e-tjänsteplattform inklusive integrationer 

- Utbildning, e-tjänstebyggare 
- Utbildning, handläggare 
- Utbildning, integrationsutvecklare 

Den årliga avgiften finansierar (nuläge): 
Drift och underhåll av den tekniska plattformen e-tjänsteplattformen Open ePlat

form, såväl produktion som testmiljö. 
Lönekostnader inkl. omkostnader såsom lokaler 
Gemensam digital samarbetsyta 
Gemensam integrationsmotor 
E-id - inloggning & signering i e-tjänsteplattform 
Stöd för eIDAS (EU-standardföre-legitimationer) 

Gemensamma utvecklingsprojekt 
Instruktionsfilm i samband med gemensamma lanseringar 

Engagemang i Open ePlatfmms användarförening ( eventuellt resa årsmöte) 

Angiven investeringsnivå på 500 000 kr är något högre än de indikationer som CESAM 

H gett, således finns en viss säkerhetsmarginal i beloppet. Säkerhetsmarginalen behövs 

då det i nuläget finns ett antal osäkra faktorer, exempelvis att etablering, drift och un

derhåll av open ePlatform inte är upphandlat för Tingsryds kommun i nuläget. 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 

362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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För Tingsryds kommun kan det beskrivas som att det handlar om att "komma ikapp" det 

arbete som CESAM H tidigare har utfört för de samverkande kommunerna i Tingsryds 

uppsättning av Open ePlatform. Det är i nuläget inte kartlagt om upphandling av etable

ring, drift och underhåll av Tingsryds instans kommer att genomföras av Kalmar eller 

av Tingsryd själva. Det är inte heller i detalj utrett vilka kostnader som faktureras Tings

ryd via Kalmar och vilka kostnader som faktureras Tingsryd direkt av respektive tjäns
televerantör. Arbetet med exakt hur anslutningsprocessen kommer att gå till, påbörjas så 

snart en avsiktsförklaring mellan Tingsryd och CESAM H har tecknats. 

Vilka Tingsryds kommuns exakta löpande kostnader för deltagandet blir är inte klar

gjorda, 300 000 kr är en indikationssiffra lämnad av Mattias Johansson, e
tjänstsamordnare på CESAM H. Tingsryd behöver godkänna denna nivå för att CESAM 

H ska inleda arbetet med att ta fram ett förslag på anslutningsprocess och samverkans

avtal. Underlag i form av nuvarande budget och fördelning av kostnader finns i bilagan 

Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H Tingsryds löpande kostnader 
kommer att hamna strax under de som Mönsterås kommun har. Nuvarande fördel
ningsmodell innebär 50% rak fördelning, 50% baserat på invånarantal. Beloppet kan 
komma att förändras beroende på beslut som samverkanskommunerna gemensamt tar. 

Förslag till tidplan 
1. Inriktningsbeslut för anslutning till center för e-samverkan Cesam H KS Au 

12/11, KS 26/11 

2. December 2018 - Tingsryds kommun meddelar CESAM H om inriktningsbeslut 

3. CESAM H tar fram avsiktsförklaring 

4. Tingsryds kommun undertecknar avsiktsförklaring 

5. Förslag till anslutningsprocess och samverkansavtal tas fram av CESAM H i 
dialog med Tingsryds kommun 

6. Maj/Juni 2019-Kommunstyrelsen, beslut om undertecknande av samverkans-

avtal, anslutning till CESAM H inleds 

Bilagor 
• Utredningen E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
• Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av gemensam e

tj änsteplattjorm 
• Rollbeskrivning gemensamma resurserföre-tjänstesamverkan i Cesam H 

• Budget, prognos och kostnadsfördelning CESAM H 

Tingsryd 2018-10-29 

Henrik Paulsson 

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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E-tjänstesamverkan 
i Kalmar län 

En utredning om hur kommunerna i Kalmar län kan 

samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla 

värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner. 
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Sammanfattning 

LänsITrådets utredning om samverkan kring e-tjänsteutveckling har kommit fram till att vi 

inte behöver upphandla en gemensam e-tjänsteplattform. Det finns en klar vinnare, Open 

ePlatform, och eftersom den inte kräver upphandling (licensfri produkt) bör vi istället sätta fo

kus på att gemensamt upphandla drift och service av plattformen. Och på formering av en 

handlingskraftig organisation. 

Rapporten konstaterar att det finns många uppfattningar om vad som avses med e-tjänster, 

men att ett seriöst samverkansprojekt bör fokusera både på omedelbara synbara resultat och 

långsiktiga ambitioner inom effektive-förvaltning. 

Vid utveckling av högkvalitativa e-tjänster ger samverkan vinster för alla, och är en förutsätt

ning för att det ska löna sig. Som enskilda kommuner har vi varken kompetens eller ekonomi 

att åstadkomma det som krävs. Vi tror också att vi får ut mer och snabbare resultat av en läns

intern konstellation än om vi ansluter till en befintlig, exempelvis Cesam Öst. 

Förslagen som framförs i del 3 av rapporten innebär att intresserade kommuner via utsedd 

värdkommun etablerar ett samverkansråd, Cesam H, med två heltidsanställda ( en samordnare 

och en utvecklare) och ett nätverk av lokala kontaktpersoner som tillsammans både beslutar 

om och arbetar med utveckling av gemensamma e-tjänster. Samverkan regleras genom avtal 

utan gemensam nämnd. 

Gemensamma kostnader, som främst utgörs av personalsamverkan och drift, fördelas enligt 

gängse modell (50 % rak+ 50 % befolkningsbaserad) mellan avtalskommunerna. Vi förutser 

att större utvecklingsprojekt medför behov av särskild projektfinansiering. Underlag för såda

na projekt tas fram av samverkansrådet och föranleder nya beslut i respektive kommun. Utö

ver gemensamma resurser kommer betydande insatser att krävas av kommunens egen perso

nal. En kritisk framgångsfaktor i projekt av det här slaget är att de lokala behoven fångas upp, 

och att ineffektiva processer moderniseras. 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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Del 1: Inledning och bakgrund 

Bakgrund 
Den regionala digitala agendan för Kalmar län (2015-2020) är ett regeringsuppdrag och ett 

strategiskt långtidsdokument, på samma sätt som RUS, den regionala utvecklingsstrategin är 

för den övriga regionala utvecklingen. Ytterst handlar det om att ta tillvara alla de möjligheter 

som digitaliseringen erbjuder människor och företag i vår region. 

Regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen signerade tillsammans med IT-minister Anna

Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en regional digital agenda för 

Kalmar län. 

Efter diskussioner i bland annat Programberedningen (sammansatt av respektive KSO, lands

tingsstyrelsens ordförande och regionförbundets ordförande) och respektive KS/KSAU och 

efterföljande remisshantering, antogs den regionala digitala agendan av Regionförbundets sty

relse den 17:e december 2014. 

I den digitala agendan presenteras ett 30-tal prioriterade förslag inom fem olika temaområden. 

Inom temaområdet kommunal e-utveckling har länets kommunchefsgrupp identifierat sam

verkan kring e-tjänsteutveckling som en av de viktigaste satsningarna och vid kommunchefs

gruppens möte i maj 2015 fick därför LänsITrådet i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

en gemensam satsning. Under hösten 2015 arbetade en arbetsgrupp med representanter från 

LänsITrådet fram ett förslag till avtal för en gemensamt finansierad förstudie. Förslaget an

togs av kommunchefs gruppen i november 2015 och har genomförts under cirka 3 månader 

under vintern/våren 2016. 

Denna rapport och de förslag den leder fram till är resultatet av detta uppdrag. Arbetet har be

drivits i en mindre arbetsgrupp och har förankrats i LänsITrådet. 

Uppdrag 
Uppdraget är att utreda möjligheter att genom samverkan skapa ett bättre, enklare och utökat 

utbud av e- tjänster som ger mervärde för medborgarna, men också ökar nyttan och effektivi

teten hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre 

resultat till lägre pris än om kommuerna skulle agera var för sig. 

Uppdragets mål är att presentera förslag på organisation och samarbetsformer. Samt att ta 

fram krav och kostnadsuppskattningar på en rekommenderade-tjänsteplattform. Och en preli

minär plan för genomförande. 

Uppdragets omfattning 
Uppdraget omfattar att: 

• Ta fram förslag till samverkansformer 
• Dokumentera generella krav på e-tjänsteplattform 
• Beskriva verksamhetsnytta på kort och lång sikt 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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• Identifiera olika typer av kostnader 
• Skissa på en övergripande plan för projektgenomförande 

• Utreda hur vi bäst drar fördel av de samverkansprojekt som pågår i andra regioner 

Uppdragets avgränsningar 
Uppdraget avgränsas från följande: 

• Förslaget på organisation avser enbart tänkt samverkansorganisation och rekommen

derar också vilka resurser respektive kommun bör tillhandahålla. Men inte hur man 

organiserar sig inom respektive kommun. 

Vad har hänt? 
Det finns flera andra regioner som redan har inlett motsvarande samverkan och vi valde att 

som ett betydande inslag i vår kunskapsinsamling studera och värdera deras erfarenheter och 

effekterna av deras arbete. Detta arbete har kompletterats med ett inledande seminarium där 

ett antal leverantörer har fått presentera sina produkter och strategier för hur samverkan mel

lan ett antal parter kan ske på bästa sätt. Vidare har vi inhämtat prioriterade behov och tek

niska förutsättningar i de 10 samverkanskommunerna i Kalmar län för att belysa vad som 

krävs i den enskilda kommunen för att kunna delta i genomförandet. 

5 

Under arbetet framträder ett tydligt mönster där redan genomförd utveckling kan återanvändas 

till lägre kostnader och anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Samverkan är inte i 

första hand bunden till geografi utan snarare till valet av strategisk handlingsväg och teknisk 

plattform. Lika väl som vi kan samarbeta med Cesam Öst i Östergötland kan vi samverka med 

RIGES-grupperingen runt Sundvall. 

Lika tydligt är att det är dyrt och svårt, ja närmast omöjligt, för en svensk mediankommun på 

cirka 15000 - 20000 invånare att till en rimlig kostnad utveckla och tillhandahålla de e-tjäns

ter som privatpersoner och företag efterfrågar och som kommunen behöver för att strukturera 

och effektivisera sina interna informationsflöden. 

Vi väljer därför att i rapporten inte rekommendera flera alternativa lösningar till e-tjänsteplatt

form utan istället presentera ett alternativ som vi är övertygade är den bästa lösningen. Genom 

denna tydlighet hoppas vi så snabbt som möjligt kunna gå till ett konkret genomförande och 

förverkligande av förslagen och på så sätt uppnå relativt snabba effekter. Med ett tydligt be

slut och mandat tror vi att vi redan från årsskiftet 2016/2017 kan erbjuda ett antal e-tjänster i 

respektive kommun. 

Projektgrupp 
Arbetet med att ta fram denna rappmi har utförts av en mindre arbetsgrupp bestående av, 

Jens Fridsen, verksamhetsutvecklare knuten till kommunsamverkan H20 

Bengt Falke, IT-strateg Regionförbundet i Kalmar län 
Magnus Garp, IT-strateg Kalmar kommun 
Stefan Wittlock, eUtvecklingschefHultsfreds kommun 

Initialt medverkade också Tomas Karlsson, IT-chef Oskarshamns kommun 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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Del 2: Utredning 

Därför behövs samverkan kring e-tjänster i Kalmar län 
Det digitala samhället ställer krav på kommuner att erbjuda sina invånare enkla kommunikat

ionsvägar och e-förvaltningsstödjande tjänster i form av e-tjänster. Det gäller ett stort antal 

tjänster somt.ex. ansökningar, beställningar och anmälningar, och berör i stort sett alla för

valtningar. 

Enligt en analys från SKL har endast kommuner med ett invånarantal över 40000 ekonomi 

och kompetens att själva utveckla den typ av e-tjänster som eftersträvas, nämligen e-tjänster 

med avancerade flöden och integrationer mot interna verksamhetssystem. Andra regioner har 

konstaterat att även om en stor kommun har resurser att driva arbetet på egen hand, så uppnår 

även dessa besparingar och medvärden genom att samverka med småkommunerna i regionen. 

Sådan samverkan ger de små kommunerna möjlighet att få samma utveckling som de stora. 

En positiv sidoeffekt är att man också skapar förutsättningar för samverkan inom andra, när

liggande områden. 

Vi saknar i Sverige ett heltäckande nationellt engagemang för att utveckla kommunala e

tjänster. Några undantag finns och vi ser med glädje att det börjar hända saker på denna front. 

Dock i alltför begränsad omfattning och utan total strategi. 

De e-tjänster som används av kommuner idag är ofta utvecklade av de leverantörer som också 

säljer ett visst verksamhetsstöd, och e-tjänsterna blir därmed inkapslade kanaler av olika utse

ende och med varierande kvalitet. 

I Kalmar län finns särskilda behov av samverkan eftersom länet består av ett antal mindre/me

delstora kommuner som har begränsade resurser och kompetens att enskilt driva den här typen 

av utveckling. 

Sammantaget är drivkrafterna för samverkan kring e-tjänster i länet följande: 

• Dela kostnaderna för att ta fram moderna e-tjänster 

• Större volymer motiverar utvecklingskostnaden 

• Kompetensdelning ger alla kommunerna möjlighet att erbjuda likvärdiga tjänster 

• Det blir enklare för företag och privatpersoner 

• Ingen annan driver utvecklingen åt oss 

Vad är en e-tjänst? 

Definition 
E-delegationen fastslog redan 2011 följande definition av ene-tjänst: 

Förklaring: tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller 

delvis utförs elektroniskt 

Jämför: e-, elektronisk, tjänst 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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Kommentar: Exempel på sådant som kan fungera som e-tjänster är ansökan om till
stånd, inlämnande av deklaration, anmälan om sjukdom, sökning av information. E
tjänster som kommunicerar maskin-maskin benämns ofta bastjänster. 

SKL är något snävare i sin definition, även om de också tycks inkludera rena informations

tjänster: 
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Med e-tjänst avses en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som 
helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats, ibland som en mo
bilapplikation (app). Ene-tjänst kan till exempel erbjuda information direkt på webb

platsen, vara en del av en ärendehanteringsprocess och ibland kräva inloggning. Med en 
e-tjänst avses inte nedladdningsbara blanketter eller formulär som skrivs ut eller sparas 

på datorn för att skickas in separat via brev eller e-post. Som e-tjänst avses inte heller 
länk på webbplatsen till e-postprogram (Ur SKLs kartläggning "E-tjänster och appar -
hur är läget i kommunerna?", 2014). 

Många konstaterar i debatten om e-tjänster att det saknas en enhetlig definition. Däremot är de 

flesta överens om att det finns en stor bredd i utbudet av e-tjänster och deras värde. 

Värdet av en e-tjänst 
Betydligt viktigare än definitionen av ene-tjänst är värdet av ene-tjänst. Värdet kan bedömas 

ur åtminstone två pespektiv. 

1. Hur den upplevs av kunden 
2. Hur mycket man kan vinna internt i organisationen 

Positiv kundupplevelse kan bestå av ökad tillgänglighet, användarvänlighet, sparad tid, snabb

bare handläggning, en känsla av trygg och säker hantering m.m. 

Interna vinster består inte bara av kortare handläggningstider (sparad tid) utan också höjd kva

litet. Med högre kvalitet avses t.ex. färre fel , alltid tillgång till inlämnade uppgifter, att få un

derlag för statistik och analys m.m. Men även i att man kan få mer strukturerade och styrda 

arbetsprocesser med tydligare kommunikationskanaler och informationsflöden. Vilket i sin tur 

även kan ge förutsättningar för en bättre arbetssituation för personalen. 

Kvantitet i förhållande till kvalitet? 
När fenomenet kommunala e-tjänster introducerades kunde man ibland få intrycket att "flest 

är bäst". Både kommuner och leverantörer marknadsförde sig genom att hänvisa till antalet e

tjänster som erbjöds. Även om tjänsterna inte innebar någon förbättring vare sig för allmän

heten eller för kommunen. Inte sällan bestod "e-tjänstema" av ett stort antal mer eller mindre 

intelligenta blanketter, åtkomliga via kommunens hemsida. Det är naturligt för människor att 

använda sig av kvantitativa mått när de bedömer en tjänst eller vara, och säkerligen har dessa 

samlingar bidragit positivt till synen på kommunen som en framsynt och modern myndighet. 

Avsaknad av aldrig så undermåliga e-tjänster kan på motsvarande sätt istället bidra till en ne

gativ bild av kommunen, vilket blev tydligt i SKL-mätningen 2014. Rapporten publicerade en 

kommunrankinglista som till 50 % baserades på antalet e-tjänster. 

Att utveckla en komplette-tjänst av hög kvalitet kostar normalt mycket pengar. Men det är 

också den typen av tjänst som kan löna sig på sikt. För att investera i sådana e-tjänster måste 

vanligtvis volymkriteriet vara uppfyllt. Stora volymer, d.v.s. e-tjänsten används av många el

ler mycket frekvent innebär att man sparar tid varje gång den används. Exempel på ene-tjänst 
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med många användare är Skatteverkets självdeklaration. Ett exempel på en tjänst som an

vänds frekvent kan vara anmälan av sjukt barn till skolan/förskolan. Ju mer man kan förenkla, 

automatisera eller på annat sätt förädla en sådan tjänst, desto värdefullare blir den, både för 

kunden och organisationen. 

En optimal kommunal e-tjänst underlättar uppgiftslämnandet från företagaren/privatpersonen, 

och automatiserar så många manuella steg som möjligt i handläggningen. Företagaren/privat

personen vägleds med guider, enkla frågor och indatakontroller, alla uppgifter som kommu

nen redan känner till om kunden/ärendet är redan förifyllda efter att ben identifierat sig med e

legitimation. Självklart är tjänsten tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, och det går lika 

lätt att fylla i de efterfrågade uppgifterna på en smart telefon eller surfplatta som vid en dator. 

Så snart ärendet skickats till kommunen får kunden en bekräftelse på att det mottagits, och i 

bästa fall även ett helt automatiserat förhandsbesked, eller åtminstone information om hur 

lång tid ett besked/beslut kommer att ta. Kunden kan därefter enkelt följa sitt ärende och om 

så önskas få ett meddelande (mail eller sms) när något nytt händer i handläggningen. 

På insidan skapas ett ärende automatiskt i det aktuella verksamhetssystemet, indata kontrolle

ras igen och om förutbestämda kriterier är uppfyllda skapas ett förhandsbesked om förväntat 

beslut. Om kontroller måste göras mot andra myndigheters register skickar e-tjänsten eller det 

mottagande verksamhetssystemet specifika förfrågningar till dessa myndigheter (exv. FK, AF, 

Polismyndigheten eller Skatteverket), och slipper manuellt kontakta, fråga och invänta svar. 

Att bygga en sådan komplex e-tjänst för till exempel ansökan om att starta restaturang med 

serveringstillstånd och uteservering är ett omfattande arbete, och något som varje enskild 

kommun inte mäktar med. 

Nationellt och internationellt 
Alla kommuner har ungefär samma grunduppdrag och det är rimligt att förvänta sig att det 

därmed på nationell nivå skulle utvecklas e-tjänster som fyller detta grunduppdrag. Tyvärr har 

det än så länge funnits få indikationer på att någon nationell part är villig att ta på sig denna 

utveckling. När Svenska kommunförbundet i början av 90-talet sålde Kommundata gick in

täkterna från försäljningen in i den ordinarie verksamheten och de 1600 konsulterna på Kom

mundata ersattes av 2 tjänstemän. Detta var resultatet av att Kommundata förlorat förtroendet 

i kommunerna, som istället själva ville ta över drift och utveckling lokalt. I våra grannländer 

valde man istället att fondera dessa medel och besluta vilka gemensamma utvecklingsinsatser 

som skulle prioriteras. Detta har medfört att kommunerna i exempelvis Danmark, Norge och 

Finland har en palett av nationellt utvecklade tjänster att välja från. 

På samma sätt har det varit inom statsapparaten där man oberoende av majoritet har valt att 

låta respektive departement eller myndighet agera inom IT-området i stort sett efter eget gott

finnande. Statskontoret eller Verva har bara marginellt kunnat påverka vilka vägar Skattever

ket eller Socialstyrelsen valt. Detta medför naturligtvis en splittrad och ostandardiserad nat

ionell IT-miljö och genererar ökad komplexitet och merkostnader för kommunerna som behö

ver samverka med ett antal nationella organ. 

Därför saknar vi också flera viktiga mjuka infrastrukturella komponenter som finns i våra 

grannländer sedan flera år och som vi kanske möjligen kan börja ana en vilja att ta fram i Sve

rige. Ett exempel som har hämmat utvecklingen är avsaknaden av ett nationellt eID. 

I de mätningar som bland annat World Economic Forum genomför framgår effekterna av 

denna valhänthet med all tydlighet. Trots att svenska IT-företag och svenska innovationer är i 
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världsklass ligger svensk offentlig sektor på pinsamma placeringar kring 20-strecket när det 

gäller publika e-tjänster. 
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Detta resonemang är avsett att leda fram till slutsatsen att vi inte kan vänta på att någon annan 

ska lösa våra grundläggande utvecklingsbehov inom e-tjänstesamverkan. Varken SKL eller 

regeringskansliet har någon färdig lösning vi kan luta oss mot. Vi måste istället göra det till

sammans på ett så effektivt sätt som möjligt och gärna i samverkan med andra motsvarande 

konstellationer i andra regioner. Det börjar växa fram någon sorts "kommunal standard" som 

allt fler ansluter sig till och som även SKL och Inera m.fl . använder. MEN det är viktigt att vi 

samtidigt intressebevakar de nationella initiativ som börjar skönjas och se till att vi på bästa 

sätt kan dra nytta av dem och implementera dem i våra gemensamma lösningar. Detta förut

sätter både gemensamma resurser och kompetensutveckling i respektive kommun. 

SKL har på senare tid varit engagerade i några projekt som syftar till att underlätta för kom

muner att jobba och erbjuda tjänster digitalt. Oftast i samverkan med andra myndigheter eller 

intressegrupper som Skatteverket, Försäkringskassan, Sambruk, Bolagsverket, regeringen m. 

fl. Bland annat har man kravställt och upphandlat ett stöd för det bakomliggande arbetet med 

datainsamling i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd (SSBTEK), som sparar mycket 

tid för handläggare inom socialförvaltningen. MinaMeddelanden och FixaMinGata är andra 

nationella initiativ som kan användas av alla kommuner. Regeringen tog nyligen initiativ för 

att etablera en samlad tjänst för personer som vill starta restaurang eller cafä, där SKL och 

flera statliga myndigheter kommer att medverka. 

Vi saknar dock fortfarande den tydliga nationella strategi som ska peka på hur offentlig sektor 

i Sverige gemensamt ska bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

Leverantörers e-tjänster 
De hittills vanligaste e-tjänster som erbjuds av kommuner är inte framtagna av kommunen el

ler kommuner i samverkan. De flesta integrerade e-tjänster är istället utvecklade av den leve

rantör som äger verksamhetsstödet. Tieto, 1ST, CGI, Axiell och Idavall är exempel på leve

rantörer som byggt e-tjänster kring sina system. 

Fördelen med leverantörers e-tjänster är att de är totalintegrerade med det bakomliggande sy

stemet och uppdateras samtidigt. Nackdelar kan vara att kommunen inte kan påverka utform

ningen av e-tjänsten, att kvaliten på e-tjänsterna varierar kraftigt och att kunderna måste vänja 

sig vid många gränssnitt för sin dialog med kommunen. Ibland fungerar en tjänst i mobilen, 

ibland bara via en viss webbläsare i datorn! Här får man från fall till fall ta ställning till vad 

som är mest fördelaktigt, leverantörsspecifik lösning eller att ansluta systemet till den standar

diserade e-tjänsteplattfo1men. 

Organisation för samverkan 

Juridiska förutsättningar 
Det blir allt tydligare att samverkan är en nödvändighet för att kunna ta tillvara de möjligheter 

som digitaliseringen ger. Den enskilda kommunen har varken resurser eller kompetens för att 

klara detta på egen hand. Såväl SKL som den Regionala digitala agendan för Kalmar län som 

SKL pekar på nödvändigheten att hitta bra och effektiva former för samverkan, utan att för 

den skull tydliggöra vad som egentligen är tillåtet inom ramarna för interkommunal samver

kan. 
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Under år 2010 genomförde vi i Kalmar län på uppdrag av SKL den så kallade Barnhälsodata

piloten. En av de fem delarna i slutrapporten handlade just om de juridiska förutsättningarna 

för samverkan. Den skrevs av juristen Christer Hjert, tidigare förbunds jurist på SKL och som 

är en ledande expert på kommunal samverkan och bland annat författat boken Kommunal IT i 
samverkan. 

Beroende på vad som omfattas av samverkan beskriver han fyra huvudsakliga former. 

• Samverkansavtal - Interkommunala avtal eller samverkansavtal är en vanlig form för 

samverkan. Inom IT-området finns relativt stort utrymme för samverkan genom avtal, 

eftersom det ofta inte är fråga om verksamhet som innefattar myndighetsutövning mot 

enskild och det i de flesta fall handlar om frivillig kommunal verksamhet. Om samver

kan inbegriper försäljning av varor eller tjänster mellan kommuner hamnar man ibland 

i gråzonen av det tillåtna. Det finns indikationer på att det relativt snart kan komma 

förändras vad som är möjligt att göra inom ramen för ett samverkansavtal. Vi har än så 

länge utan resultat försökt få detta bekräftat. 

• Kommunalförbund - är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan för kommu

ner och landsting, som är reglerad i kommunallagen. Genom att ingå i ett kommunal

förbund överlämnar kommunen eller landstinget vården för de berörda kommunala an

gelägenheterna till kommunalförbundet. 

Det som skiljer ett kommunalförbund från ett kommunförbund är bland annat att kom

munerna i det första fallet överfört myndighetsutövning till förbundet. 

• Aktiebolag - Enligt 3 kap. 16 § första stycket kommunallagen får kommuner och 

landsting efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägen

het, för vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag, ett han

delsbolag, en ekonomisk förening, enideell förening, en stiftelse eller en enskild indi

vid. 

Enligt Christer Hjert krävs en viss storlek på själva samarbetet för att ett aktiebolag 

ska vara ett alternativ för samverkan och i annat fall förefaller det som onödigt betung

ande att använda sig av aktiebolaget som form. Aktiebolaget medför en viss administ

rativ överbyggnad och det är därför mycket tveksamt om detta är ett alternativ inled

ningsvis. 

• Gemensam nämnd - Kräver en utpekad värdkommun och att alla parter är likvärdiga 

oavsett storlek. Ger regressrätt, bra kontroll och styrning. Problemet är att beslutspro

cesserna tar tid då alla beslut ska hanteras av politiker vilket inte alltid är nödvändigt 

när det huvudsakligen handlar om administrativa processer, men ger en betydligt 

längre ledtid än om man kan ta beslut på chefsnivå/tjänstemannanivå. 

I del 3 av denna rapport beskriver vi våra slutsatser och förslag. Om beslutet följer våra re

kommendationer kommer det i inledningsskedet huvudsakligen handla om personalsamver

kan och gemensam utveckling. Genom val av driftleverantör ser vi ingen stor gemensam inve

stering och varje kommun skriver troligen egna avtal med driftleverantören. I detta fall beskri

ver Christer Hjert i Barnhälsodatapiloten en femte möjlighet som är en variant av samverkans

avtal. 
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• Personalsamverkan - En annan typ av situation som är vanligt förekommande är att 

två eller flera kommuner delar på viss personal. Två kommuner kan t.ex. ha en gemen
sam IT-chef eller en person som gemensamt ansvarar för drift och underhåll av något 

system. 

Det kan också vara så att personal med viss kompetens ingår i en s.k. kompetenspool 

och genom avtalet kan användas för uppgifter inom flera kommuner istället för bara 

inom den anställande kommunen. I dessa fall kan det vara fråga om samverkan om 

personen utnyttjas av båda kommunerna och tjänstemannen dessutom är anställd av 

båda kommunerna. 

Det torde även i vissa situationer kunna betraktas som samverkan även om tjänsteman

nen endast är anställd i den ena kommunen. Även detta kan visserligen liknas vid en 

köp-säljsituation, men borde ibland kunna betraktas som en samverkanssituation. I 

dessa situationer kan avtalets utformning ha avgörande betydelse. 

Det kant.ex. vara av vikt att personen anställts i den ena kommunen samtidigt med av

talsingåendet och inte att en befintlig persons överkapacitet "säljs". Det är emellertid 

juridiskt oklart hur långt möjligheterna för samarbete av den här typen sträcker sig. 

Om samarbete kring personal innefattar moment av kommunalrättsligt beslutsfattande 

är en annan viktig aspekt frågan om möjlighet till delegering av beslutanderätt till an

ställd i annan kommun. Delegeringsregeln i 6 kap. 33 § Kommunallagen medger inte 

sådan delegering, men i vissa speciallagstiftningar finns sådana möjligheter. 

Med tanke på ovanstående förslår vi att vi åtminstone inledningsvis betraktar den förslagna 

samverkan som en personalsamverkan och skriver ett samverkansavtal som börjar gälla i sam

band med att de två föreslagna tjänsterna tillsätts. 

Driftsformer 

Var ska e-tjänsteplattformen driftas och av vem? 
Det finns tre alternativa driftsformer före-tjänsteplattformen. 

• Gemensam drift hos leverantör 
• Gemensam drift hos värdkommun 
• Lokal drift hos respektive kommun 

Mest kostnadseffektiv blir troligen gemensam drift hos en leverantör. Vi får som kunder 
större möjligheter till kravställning på garanterad driftleverans om den tillhandahålls av en ex

tern part som har driftstjänster som sin ordinarie verksamhet. Drift hos leverantör kan inne

bära att personuppgifter finns lagrade hos leverantören och varje kommun måste då teckna ett 

personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören och i vissa fall även med dess underleverantö

rer. Om upphandlad driftleverantör också utvecklat e-tjänsteplattformen är de redan experter 

på denna. Detta är en modell som flera andra samverkansgrupper valt och som vi ser fördelar 

med. Denna driftform underlättar även samverkan med andra regioner som exempelvis Cesam 

Öst som valt samma modell. 
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Gemensam drift hos en värdkommun med rätt förutsättningar kan fungera lika bra som hos en 

leverantör, men ingen av kommunerna har idag resurser för att hålla den tillgänglighet som 

krävs för att uppfylla målet att erbjuda service 24/7. Och det blir i detta fall svårare att under

hålla plattformen för leverantören när de måste arbeta med den på distans. Värdkommunen 

behöver också löpande hålla sin personal uppdaterad med driftskompetens på den valda platt

formen och dess ramverk. 

Den enda fördelen med lokal drift hos respektive kommun är att man kan integrera direkt mot 

verksamhetssystem utan att behöva nyttja VPN-tunnlar genom brandväggar. I princip alla 

andra faktorer blir sämre med egen drift hos respektive kommun. Alla kommuner måste för

ändra sin organisation för ökade driftgarantier och alla måste ha egna resurser med rätt kom

petens. Stora vinster går förlorade och totalkostnaden blir då multiplicerad med antalet kom

muner som annars kan dela på mycket av kostnaderna. 

Oavsett om man väljer drift hos leverantör eller drift hos värdkommun så kommer det att krä

vas en del lokala anpassningar, något som framgår av följande skiss. Läs mer längre fram i 

rapporten under "Vad behövs centralt respektive i varje kommun?" 

Förutsättningar för val av plattform 

Kommunens 
webbsida 

Integrations 
-plattform 

Vi har i vår utredning jämfört för- och nackdelar hos ett antal e-tjänsteplattformar. Jämförel

sen presenteras i tabellform i Bilaga 2 Jämförelse e-tjänsteplattformar. En framtidssäker platt

fmm bör uppfylla många kriterier, då den dels ska tillföra visst värde redan från böijan, men 

framför allt kunna utgöra en flexibel och stabil bas för framtida e-tjänsteutveckling. 

LänsITrådets förslag på detaljerade krav återfinns i Bilaga 3. 
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Inventering av befintliga e-tjänster och integrationsmotorer 

e-tjänster i Kalmar län 

13 

2015 genomfördes en enkät bland länets kommuner för att få en bild av hur långt kommu

nerna kommit i arbetet med e-tjänster. Frågorna byggde på den undersökning som SKL gjorde 

under 2014 och som presenterades i rapporten "E-tjänster och appar - hur är läget i kommu

nerna?". 

Alla kommuner utom Vimmerby besvarade enkäten, och av svaren framgår att samtliga sva

rande erbjuder någon form av e-tjänst. Antalet varierar dock från 3 till >30, med ett snitt på 

drygt 11 e-tjänster. De flesta kommunerna erbjuder e-tjänster inom kultur- och fritidssektorn 

(låna böcker, boka fritidslokal etc) och inom utbildningssektorn (ansökan förskola/gymna

sium, dialog med vårdnadshavare etc). Bygglovsansökan, söka jobb hos kommunen och 

lämna anbud på kommunens upphandlingar erbjuds också som e-tjänster i drygt hälften av 

kommunerna i länet. Det är också mycket vanligt att allmänheten kan felanmäla och lämna 

synpunkter digitalt. Däremot lyser e-tjänster inom det som kallas stöd- och omsorg med sin 

frånvaro. 

En slutsats som kan dras är att de e-tjänster som redan används av länets kommuner är s.k. 

proprietära lösningar, d.v.s det är leverantören av program för handläggarstöd som också ut

vecklat e-tjänsten som en extra modul. Exempel på sådana tjänster är bibliotekstjänsterna, lo

kalbokningar, ansökan förskola/gymnasium och dialog med vårdnadshavare inom utbild

ningssektorn. Och flitigt representerade leverantörer är Axiell (BookIT), IST (Dexter), Tieto 

(Procapita/edWise) och Idavall (FRI). Tjänster som Mittbygge ägs inte på samma sätt av en 

leverantör, utan specialiserar sig på ett sakområde och samverkar med flera olika leverantörer 

av verksamhetssystem, och andra organisationer som Boverket, Lantmäteriet och SKL. En 

tredje typ av e-tjänster utgörs av stöd för felanmälan och synpunktshantering, som ofta är fri

stående och inte alltid interagerar med bakomliggande handläggarstöd. 

lntegrationsmotorer och e-idlösningar 
I början av projektet genomfördes en enklare enkätundersökning bland de deltagande kommu

nerna. Syftet var att kartlägga vilka integrationsmotorer som finns installerade och dessutom 

identifiera eventuella bindande avtal vad gäller infratjänster för användande av e-id. Enkäten 

skickades till IT-cheferna som fick i uppdrag att agera kommunens gränssnitt mot projektet. 

Finns det i kommunerna några standardiserade integrationsmotorer? 
Här svarade nio av kommunerna att man använder sig av systemleverantören Tietos integrat

ionsmotor. Fyra stycken använder den äldre versionen (Decapus) och fem stycken den nyare 

(TEIS). Sju av dessa nio har TEIS/Decapus i lokal drift och två stycken har driften utlokali

serad till leverantören Tieto. Hultsfred anger att de har ett antal egenutvecklade integrations

motorer, men kan tänka sig att i samverkan införa TEIS. 

Finns det i kommunerna några skrivna avtal vad gäller infrastrukturföre-id-tjänster? 
Här skiljer sig de olika lösningarna åt en del. Enligt svaren i enkäten verkar dock kommu

nerna inte vara knutna till längre avtal med någon infratjänstmäklare. Detta gör det förhållan

devis enkelt att gå in i en gemensam e-idlösning. 

Identifierade kostnadstyper 

Investering och initiala kostnader för plattformen 
I denna kategori återfinns kostnader för licenser, utbildning, konsulthjälp vid intrimning m.m. 
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Driftskostnader för plattform m.m. 
Support- och serviceavtal, driftavtal. Men också andra fasta och rörliga avtalskostnader till 

tredje part (exv Skatteverket, e-idleverantör) 

Utvecklingskostnader 

14 

Anpassning av plattformsfunktionalitet, anpassning av e-tjänster, utveckling av nya e-tjänster. 

Framför allt utveckling och anpassning av e-tjänster kan innebära stora kostnader. 

Organisation och personal 
Personal för samordning, upphandling, utveckling osv. Det måste även finnas personer som 

jobbar med e-tjänstefrågoma i den egna kommunen. 

Kompletterande finansiering 
Eventuellt kan det finnas möjligheter att söka kompletterande finansiering ur exempelvis den 

Regionala fondens insatsområde 2 för IKT-utveckling. 

Där återinns bl. a. följande formuleringar: 

• Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och of

fentlig service 
• Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster vilket stimulerar till tjänsteut

veckling i näringslivet 

Här vill man med 50 % medfinansiering stimulera gemensamt utvecklingsarbete i upp till 3 

år. Detta behöver utredas närmare. 

Effekter 

Allmänna effekter 
En genomtänkt portal med väl fungerande e-tjänster höjer definitivt en kommuns anseende, 

inte minst bland dem som använder sig av tjänsterna. 

E-tjänster förknippas med både tillgänglighet och självservice. Begreppet tillgänglighet har en 

övervägande positiv klang - kommunen har öppet när det passar mig. Medan självservice av 

några uppfattas som en försämrad service, där man som kund förväntas utföra ett jobb som 

tidigare utfördes av kommunen. För att slippa negativa reaktioner vid införande av e-tjänster 

är det därför viktigt att e-tjänsten förutom att vara tillgänglig dygnet runt också blir enklare att 

använda än tidigare rutin med papper som ska fyllas i och lämnas/skickas till myndigheten. 

Utöver förenklingar för företagare och privatpersoner kan införande av e-tjänster avsevärt 

höja kvaliteten och säkerheten i informationsöverföringen från/till kommunen. Säker identifi

ering av avsändaren med hjälp av e-legitimation minskar risken för "falska" uppgiftslämnare. 

Indatakontroller och automatisk ifyllnad av namn- och adressuppgifter ökar kvaliteten i in

lämnade data, och undanröjer svårigheter med tolkning av handskrivna uppgifter. Säker över

föring av exempelvis myndighetsbeslut via Mina Meddelanden garanterar både avsändariden

titeten och att ingen obehörig har möjlighet att se eller förvanska/förstöra innehållet. Listan 

över kvalitets- och säkerhetshöjande aspekter kan göras mycket längre. 

Men sammantaget ökar känslan av trygghet och tillit till kommunen. 
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Förenklingar för företagare och privatpersoner 
Ett av de största incitamenten för införande av e-tjänster är utan tvekan kundnyttan. En väl 

fungerande e-tjänst sparar både tid och frustration för företagare och privatpersoner. Den van

ligaste typen av ärende är ansökningar av olika slag. En del är relativt enkla och kräver inte 

mycket av vare sig den sökande eller i den interna handläggningen av ansökan. Ett exempel 

på ett sådant ärende kan vara en begäran om kortare ledighet för barn i grundskolan. Andra 

ansökningar är mycket komplexa och kräver att ett stort underlag lämnas in och därefter vid

tar en omfattande process för att bedöma om ansökan ska beviljas eller inte. Exempel på såd

ana ärenden är bygglovsansökningar eller ansökan om tillstånd att bedriva restaurangverk

samhet. 

Men redan i det enkla exemplet kan man se stora fördelar med en genomtänkte-tjänst. Utan e

tjänst förväntas vårdnadshavaren hitta och fylla i en blankett för hand, skriva under, skicka till 

vårdnadshavare nummer 2, som också ska skriva under, och lämna in den. Det handskrivna 

ska därefter tydas och skrivas in i ett mottagande system för elevadministration. En skoladmi

nistratör, en ansvarig lärare och eventuellt även en rektor ska involveras i beslutet, som däref

ter ska kommuniceras internt och externt via papper eller samtal. Processen innehåller ett stort 

antal felkällor. Om vårdnadshavaren istället ansöker via ene-tjänst kontrolleras de lämnade 

uppgifterna, synkroniseras med folkbokföringen och uppgifter från det elevadministrativa sy

stemet. Ansökan undertecknas digitalt av den ena vårdnadshavaren och den andra får bara en 

avisering (mail, sms) om att en lovansökan lämnats in, med möjlighet att reagera direkt i ären

det. Om kriterierna för kortare ledighet uppfylls får vårdnadshavarna ett direkt besked om 

detta. Ledigheten registreras och alla inblandade notifieras. Om mänsklig bedömning krävs 

skickas istället en länk till berörd beslutsfattare som godkänner eller avslår ansökan. 

Interna möjligheter 
Det finns en stor intern förbättrings- och besparingspotential om digitaliseringen tillämpas 

med omdöme. I exemplen med ansökningar från extern part ökar datakvalitet och säkerhet i 

handhavandet. Tiden för handläggning av ansökan minskar. Underlag för statistik och analys 

skapas löpande, och förutsättningarna för effektive-förvaltning och e-arkiv ökar. 

Andra vinster som uppstår när digitala formulär används för ansökningar och anmälningar är 

att de interna processerna börjar använda dessa, även om ansökan kommit in analogt på ett 

ifyllt papper. Intern digital handläggning förutsätter alltså inte att kunden är digital. 

Den tredje stora vinsten uppstår i kommunikation med andra myndigheter. Att digitalt skicka 

frågor till Skatteverkets, Försäkringskassans eller Arbetsförmedlingens automatiserade tjäns

ter i ett ärende om ekonomiskt bistånd sparar många timmar för biståndshandläggaren. 

Nytta med e-tjänster 
Någon form av nyttokalkyl bör genomföras inför utveckling och införande av nya e-tjänster. 

För att få ut förväntad effekt av en satsning krävs ofta beteendeförändringar både hos använ

darna och hos vår egen personal. De stora vinsterna för kommuner ligger i effektiviseringar i 

handläggningen av ärenden. Automatisering och självservice minskar behovet av manuell 

ärendehantering internt i kommunen. 

Det finns enkla modeller för beräkning av nytta, exempelvis ekalkyl.se, en gratistjänst som 

tagits fram av Göteborgs stad och företaget InUse. Men ett stort antal variabler påverkar som 

sagt nyttan, inte minst användningen av kunder och personal. 
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Hur gör man i andra regioner? 

Östergötland 

ITSAM 

16 

Kommunalförbundet ITSAM med sex kommuner i samverkan har anskaffat e-tjänsteplattfor

men Digitjänst. E-tjänsteplattformen är på plats med all funktionalitet och redo för publicering 

av e-tjänster. Man jobbar nu med att etablera strukturer och metoder för e-tjänsteutveckling 

ute på kommunerna. Man står således i startgroparna men har ännu inte publicerat några e

tjänster på den nya plattformen. ITSAM hoppas kunna ha ett samarbete med Kalmar läns e

tjänstesamverkan även om vi har olika plattformar. Detta är helt i linje med vad LänsITrådet 

anser, nämligen att vi alla har mycket att vinna på samverkan på olika nivåer. ITSAM har 

idag ca 1 år kvar på sitt avtal med Digitjänst och då det löper ut så ska de titta på möjlighet

erna att ansluta till Kalmar läns planerade e-tjänstesamverkan. 

Cesam Öst 
Idag samverkar 6 kommuner i Östergötland samt Västerviks kommun i Cesam Öst där Norr

köping är värdkommun och arbetsgivare för gemensamma resurser i form av samordnare och 

utvecklare. Alla medlemskommuner har samma mandat och de gemensamma resurserna för

väntas arbeta lika mycket för alla. Ett samarbetsavtal där värdkommunen säljer tjänster för 

både drift och utveckling till övriga kommuner i Cesam Öst reglerar samverkan. 

Till att börja med konverteras och standardiseras ett antal enkla e-tjänster så att de blir gene

rella för alla medlemmar. Cesam Öst kommer gemensamt att ta fram ytterligare e-tjänster och 

målet är att tjänsterna ska intergreras mot bakomliggande verksamhetssystem hos medlems

kommunerna. Medlemmarna kan beställa egen utveckling utan att ha majoritet men då får be

ställaren själv bekosta arbetet. Man kommer som komplettering även att kommunanpassa alla 

Ineras 200 digitala blanketter via prenumeration. 

Man vill på sikt utveckla "Mina sidor" -konceptet till att visa all information som finns på 

kommunen om personen med kopplingar till andra myndighetskontakter via Mina meddelan

den. I Cesam Öst ska kommunen vara den naturliga vägen för myndighetskontakter. 

Samverkansavtalet ställer krav på varje kommun att ha minst en verksamhetsutvecklare eller 

motsvarande som driver det lokala processkartläggnings- och förändringsarbetet. Hur detta ser 

ut är olika i de olika kommunerna, men någon måste ha dialog med verksamheten kring ut

veckling av e-tjänster i varje kommun. 

Cesam Öst har valt plattformen Open ePlatform och kör den som molntjänst hos Nordic Peak. 

Deras val av plattform blev totalt sett ca 50 % billigare än närmaste alternativ. 

RIGES (Sundsvall m.fl.) 
Sundsvall upplevde att det saknades e-tjänsteplattformar på marknaden som uppfyllde deras 

krav, och har därför drivit projektet RIGES, som med EU-stöd har utvecklat Open ePlatfmm 

tillsammans med leverantören Nordic Peak. Det är en helt öppen e-tjänsteplattform tillgänglig 

att användas enligt GPLv3 utan licenskostnad. Se Slutrapportering projekt Riges för mera in

formation. 

Sundsvall driftar Open ePlatform som värdkommun i en samverkan med Härnösand, Kram

fors, Sollefteå, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. De har ett serviceavtal med leverantören Nor

dic Peak som kostar ca 8000 kr/mån som sedan fördelas per kommun. 
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Man är igång med ett antal e-tjänster och är mycket nöjd med Open ePlatform. Men men har 

inte från början etablerat en organisation och tydliggjort samverkansformerna mellan kommu

nerna, vilket har bromsat effekten av införandet. 

Gävle m.fl. 
I Gävleborgs län finns en samverkan mellan de fyra kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors 

och Ockelbo där Gävle är värdkommun. De har en gemensam nämnd för samverkan om verk

samhetsstöd på flera områden inom kommunadministrationen, alltså inte bara e-tjänster utan 

även inom andra områden. Man har kört skarpt i ca två år och dessförinnan hade Gävle använt 

Abou Automaten som e-tjänsteplattform, och Sandviken hade Pulsen Jukebox. Det som kän

netecknar denna samverkan är bra krav och att man själva har utrett tekniska förutsättningar 

innan man drog igång. 

Nämndens uppdrag och ansvarsområden regleras i ett avtal och reglemente. 

Värmland 
Karlstad drev tidigt arbetet tillsammans med Abou för att kravställa en e-tjänsteplattform som 

Abou sedan utvecklade i form av Automaten. Sedan 2013 har man gemensam drift av e-tjäns

teplattformen tillsammans med samtliga 16 värmländska kommuner under den gemensamma 

drifts- och servicenämnden (DSN) som har funnits sedan 2010. Karlstad är värdkommun för 

e-tjänstesamverkan. 

För att stödja utvecklingsarbetet så har kommunerna ett gemensamt e-kontor med samlad hög 

kompetens runt e-tjänsteutveckling. E-kontoret tillhandahåller modeller och processer för att 

underlätta införande av e-tjänster samt ger stöd vid förankring och anpassning av tjänster, 

handläggningsarbete m.m. Det gemensamma utvecklingsarbetet leds av ett råd med e-tjänste

ansvariga från alla kommuner, kallat Cesam Värmland, ett regionalt Center för eSamhället. 

Cesam Värmland är styrgrupp till e-kontorets arbete. 

Man håller just nu på med en ny upphandling för perioden 2016-2019. Sista anbudsdag är den 

24 mars. 
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Del 3: Slutsatser och förslag 

Val av plattform 

18 

LänsITrådet rekommenderar att samverkande kommuner i Kalmar län inte gör en upp

handling av e-tjänsteplattform, utan istället väljer att använda Open ePlatform enligt GPLv3 

(GNU General Public License GPLv3). Och fokuserar på att upphandla drift och serviceavtal 

för e-tjänsteplattformen. 

Argument 
Krav, kostnader och andra kommuners erfarenheter är tre av de viktigaste parametrarna i valet 

av e-tjänsteplattform. Kravspecifikationen är den mest omfattande faktorn då den innehåller 

många och detaljerade krav utifrån många olika aspekter. Kraven ger oss vägledning för att 

inte välja en enklare eller minde flexibel plattform som inte stödjer verksamheten eller inte 

uppfyller säkerhetskrav osv. Kostnaderna är den enskilt största faktorn då den ofta får en av

görande roll och ensam kan avgöra beslut. Men att titta på erfarenheter från andra kommuners 

samverkansprojekt ger oss möjlighet att fånga de faktorer som kan göra skillnad för ett lyckat 

projekt med stort genomslag, och undvika de fällor som andra har hamnat i. Men man ska för 

den sakens skull inte enbart följa dem som verkar lyckade utan bilda sig en egen uppfattning. 

Vi har tittat på många olika plattformar och dess leverantörer för att få kännedom om produk

ternas möjligheter, utformning, arkitektur och leverantörernas serviceförmåga. Och hur deras 

utvecklingspotential och framtidsutsikter ser ut. Vi har även identifierat olika kostnader och 

hur stor nytta de olika lösningarna kan ge för kommunernas behov. 

Utvärderingen visar att RIGES-projektets plattform (Open ePlatform) är den mest lovande i 

och med de samverkanseffekter denna ger kommunerna. Och med en total öppenhet där alla 

får del av utveckling och innovation. Många kommuner och myndigheter har börjat använda 

Open ePlatform och samverkansforum med deltagande kommuner och myndigheter över hela 

landet bäddar för en mycket positiv utveckling framöver. Licensmodellen där plattformen är 

helt utan initial licenskostnad enligt GPLv3 gör att man istället kan fokusera på upphandling 

av tjänster. Att många samverkanskonstallationer runt om i landet har valt denna plattform 

bäddar för ytterligare spridning. 

Plattformen Open ePlatform ger i sig ett av de bästa intrycken vid en teknisk utvärdering av 

plattformarna, genom att vara modern och väl fungerande. Organisationen som har utvecklat 

plattformen i RIGES-projektet, Nordic Peak, ger ett professionellt intryck och levererade en 

förtroendeingivande presentation av plattformen och företagets organisation. Open ePlatform 

har även visat sig vara det absolut biligaste alternativet som uppfyller våra krav. 

Val av driftform 

LänsITrådet rekommenderar att upphandlad leverantör driftar plattformen för bästa till

gänglighet och ekonomi. Kan möjligen omprövas om länet etablerar gemensam driftorganisat-

10n. 

Argument 
Kostnadseffektivitet, kompetens och driftsäkerhet/tillgänglighet talar för denna modell. 
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Organisation för styrning och beslut 

Rekommendation om samverkansform 
LänsITrådet rekommenderar att 

19 

• kommunerna utser en värdkommun som tecknar avtal med övriga kommuner. Avtalet 
beskriver bland annat formerna för personalsamverkan, gemensamma upphand

lingar/avrop och tillgång till gemensamma resurser. 

• ett samverkansråd etableras som styr vilka gemensamma tjänster som ska tillhandahål
las av värdkommunen 

• samverkan sker utan särskild politisk styrning i form av gemensam nämnd e dyl 

Samverkansrådet 
Deltagande kommuner bildar ett samverkansråd under ledning av en gemensam e-tjänstesam

ordnare. Rådet kallas förslagsvis "Cesam H", efter Kalmar läns länsbokstav. Samverkan avser 

till en början teknisk lösning och organisation/samordning för utveckling av gemensamma e

tjänster. Rådets ansvarsområde definieras i samverkansavtalet och kan sammanfattas med att 

rådet ska: 

• aktivt arbeta med e-tjänsteutvecklingsfrågor i syfte att öka nyttan för medborgare, nä

ringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. Genom 

samverkan och samfinansiering ska utvecklingen inom e-tjänsteområdet kunna gå 

snabbare och ge bättre effekter för rådets medlemsorganisationer. 

• organisera gemensamma resurser och upphandla tjänster för gemensam utveckling. 

• besluta om prioriterade utvecklingsinsatser. 

• utarbeta underlag för beslut om finansiering av särskilda utvecklingsprojekt. 

• arbeta enligt en gemensam strategi inom e-tjänsteutveckling och e-förvaltning. 

• att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom e-tjänsteutveckling i regionen 

samt initiera och följa upp projekten. 

• vara samtalspart inom e-tjänsteutveckling med SKL och andra samverkansorganisat-

10ner. 

• aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom e-tjänsteutveckling. 

• bevaka och säkerställa säkerheten i e-tjänsterna och dess beroenden, där särskilt fokus 

ligger på personlig integritet och kontinuitetsplanering. 

Varje kommun utser en kontaktperson för informationsutbytet inom rådet. Kontaktpersonen 

kan t.ex. vara samma person som deltar på LänsITrådet men det kan även kompletteras med 

andra nyckelpersoner från kommunerna. 

Alla utvecklingsprojekt beslutas och prioriteras i samverkansrådet där varje medlemskommun 

har en röst var och minst 50 % majoritet krävs för beslut. Varje enskild kommun ska kunna 

beställa egen utveckling utan majoritet om man då bekostar arbetet på egen hand. 
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Samverkan enligt ovan medför en snabbare utveckling av e-tjänster och lägre kostnader för 

alla samverkande kommuner vad avser utveckling, drift, förvaltning och underhåll av e-tjäns

tema. Den tekniska lösningen ska vara tillgänglig för alla parter och avsikten är att hitta hel

hetslösningar som är till gagn för samtliga. Samtliga kommuner i Kalmar län erbjuds möjlig

het att delta i Cesam H. 

E-kontoret 
Det löpande arbetet kring utveckling av e-tjänster och den gemensamma plattformen sker 

inom e-kontoret. Utvecklingsinsatser sker i projektform med egna och inhyrda resurser men 

även med hjälp av resurser från medlemskommunerna i form av t.ex. verksamhetsutvecklare 

och verksamhetsexperter. Medlemskommunerna utser vilka medarbetare som kan delta i arbe

tet. E-kontoret tar fram detaljerade specifikationer av de e-tjänster och eventuella integrat

ioner som beslutats av samverkansrådet. 
E-kontorets arbete leds av e-tjänstesamordnaren med stöd av den regionala e-tjänsteutveckla

ren men vilka arbetsinsatser som ska prioriteras styrs av samverkansrådet. 

E 

j 
"' C. 
QI 
t; 
C: 

'"' ~ 
QI 

:0 ... 
C: 

~ 
~ 
~ 

Organisering e-Tjänstesamverkan Cesam H 

e-Tjånsteutvecklare Verksamlietsutvecklare Kontaktperson 

Verl<samlietsledningar 

Kommun 1 

Kommun 2 
Kommun3 

Varför inte bara ansluta till Cesam Öst? 
Cesam Öst har diskuteras på LänsITrådet i samband med att Västervik berättade att de hade 

tecknat avtal. Och många undrade då om fler kommuner kunde ansluta. I Cesam Öst är man 

öppna för att ta med fler kommuner i sin samverkan. Men det är lite oklart om när man kan f å 

komma med, vi har helt enkelt inte fått något entydigt svar på om det är nu eller om ett par år 

det handlar om. Frågan måste i så fall behandlas av styrelsen för Cesam Öst vilket vi inte har 

bett dem att göra. En annan sak som talar emot att man nu i detta skede försöker att ansluta, är 

att det inte är helt klart i Cesam Öst om man kommer att tillåta att de enskilda kommunerna 
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bedriver egen utveckling av e-tjänster direkt i sin egen plattform på egen hand, eller om det 

enbart får ske centralt av e-kontoret, antingen på gemensamma initiativ eller på en enskild 

kommuns begäran och bekostnad. Anledningen till det är att man anser att alla kommunerna 

ska arbeta enligt samma eller likartade processer. Och man vill fokusera på avancerade e-för

valtningsstödjande tjänster. Man vill undvika ett det skapas olika lösningar med enkla e-tjäns

ter som inte utvecklar verksamheterna utan snarare blir pålagor och merarbete för kommuner

nas verksamheter. Det är en mycket bra tanke med likartade processer och e-förvaltningsstöd

jande tjänster, men vi tror inte att det är bra med en sådan begränsning utan kommunerna bör 

kunna tillgodose sina behov av enkla lösningar själva om de vill. För det kan finnas andra per

spektiv och värderingar som gör att man kan vara beredd att ta nackdelarna och eventuellt 

merarbete för att kunna publicera enkla e-tjänster. Vårt förslag är att man ska ha samma fokus 

på att utveckla gemensamma processer och e-förvaltningsstödjande tjänster centralt, men inte 

hindra medlemskommunerna från att göra vad de vill på egen hand. Majoritetsbeslut kommer 

ändå att styra vad man ska satsa på centralt och med bra samverkan mellan centralla resurser 

och medlemskommunerna så kan det ändå bli en bra utveckling. Men det finns stor anledning 

att hålla kontakten med Cesam Öst och fundera på en eventuell sammanslagning i framtiden. 

Vi tror att vi kan få ut mer av att skapa en egen organisation som samverkar inte bara med 

Cesam Öst utan med alla lämpliga konstellationer, och där man diskuterar prioriteringar av 

utvecklingsinsatsernaför att undvika att samma arbete utförs på flera ställen. 

Ytterligare en anledning till att initialt inte gå samman med Cesam Öst är att flera parallella 

strävanden genererar högre utvecklingstakt. Under förutsättning att vi samordnar och priorite

rar våra utvecklingsprojekt sinsemellan så att vi inte gör samma saker så kan vi dela lösningar 

med varandra istället för att ställa hälften av projekten i kö. Med flera separata kunder som 

använder Open ePlatform kommer också fler att ställa krav på utvecklingen av själva plattfor

men. 

Organisation för utveckling och förvaltning 
LänsITrådet rekommenderar att 

• Värdkommunen rekryterar ene-tjänstesamordnare och ene-tjänsteutvecklare, som till 

en början utgör centralt e-kontor. 

• Samtliga medlemskommuner finansierar samverkansresurserna genom särskild fördel

ningsmodell 
• Medlemskommunerna utser representanter för deltagande i gemensamt arbete 

• Medlemskommunerna tillsätter lokala resurser för lokalt utvecklingsarbete 

Gemensam organisation 
För att få fart i e-tjänstesamverkan krävs att man har centrala resurser som arbetar på heltid 

för att driva och samordna arbetet med gemensam utveckling, drift och förvaltning av e-tjäns

teplattformen. De ska också vara stöd till kommunernas kontaktpersoner och samordna utbild

ningar. Men utvecklingsarbetet ska framför allt fokusera på att genomföra utveckling av avan

cerade e-tjänster med bakomliggande integrationer mot myndigheter och lokala verksamhets

system hos alla medverkande kommuner, vilket skulle bli svårt att genomföra för kommu

nerna på egen hand. På så sätt maximeras nyttan med samarbetet. 

De centrala resurserna anställs av en värdkommun under ett e-kontor men finansieras av alla 

samverkande kommuner enligt den fördelningsmodell som definieras i avtal. 
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Organisation inom respektive kommun 
De gemensamma resurserna kan inte bedriva allt arbete som krävs i varje enskild kommun. 

En erfarenhet från de samverkansprojekt vi studerat är att en av de viktigaste framgångsfak

torerna är just insikten om behovet av engagemang och insatser på hemmaplan. Inte minst i 

kommunledningen, men också ute i verksamheterna som ska ersätta gamla processer mot nya. 

Respektive kommun i samverkan ska utse en kontaktperson som är medlem i den centrala e

tjänstearbetsgruppen och deltar i dess möten, och som har kommunens mandat att rösta i de 

frågor som ankommer på Cesam H och som bearbetats i e-tjänstearbetsgruppen. 

Kommunerna förväntas utse minst en lokal verksamhetsutvecklare som fångar och dokumen

terar verksamhetsprocesser och de behov som ska stödjas och optimeras genom e-tjänster. De 

lokala verksamhetsutvecklarna ska ta fram processkartor, informationsmodeller och kravspe

cifikationer att bygga e-tjänster och integrationer efter. De ska också vidarebefordra behoven 

av avancerade e-tjänster och integrationer till e-tjänstearbetsgruppen via kontaktpersonen. 

Rollen som verksamhetsutvecklare kan om nödvändigt kombineras med rollen som kontakt

person eller e-tjänsteutvecklare. I de fall en kommun inte har eller kan förvärva personal med 

kompetens för verksamhetsutveckling rekommenderas att man i mån av tillgängliga/lediga re

surser, kan nyttja någon av de centrala resurserna med kompetens för verksamhetsutveckling 

till självkostnadspris. Alternativt om det inte finns lediga resurser centralt bör man teckna av

tal med någon eller några av de andra kommunerna om att nyttja deras verksamhetsutvecklare 

för enskilda specifika uppdrag. De lokala verksamhetsutvecklarna bör ingå i ett kompetens

center för verksamhetsutvecklare och hålla sig informerade om vad som planeras centralt. 

Men ska även få löpande information om plattformens möjligheter och begränsningar. 

Respektive kommun bör utse personer som ska ha rollen som lokala e-tjänsteutvecklare. Kan 

vara samma person som har rollen som kontaktperson eller verksamhetsutvecklare. E-tjänste

utvecklarna kommer att få centralt anordnade utbildningar i att använda e-tjänsteplattformen 

och ska ingå i kompetenscenter före-tjänsteutvecklare. 

Personer som utses som e-tjänsteutvecklare behöver inte nödvändigtvis ha någon kompetens 

inom programmering, men bör ha god datorvana och vara drivna i att använda ny teknik, vara 

lyhörda och ha god samarbetsförmåga. E-tjänsteutvecklarna arbetar bland annat med att ut

veckla enkla e-tjänster åt alla verksamheter i den egna kommunen. De lokala e-tjänsteutveck

larna bör hålla sig informerade om vad som planeras centralt eller på andra kommuner så att 

man inte gör onödigt dubbelarbete utan snarare kan dra nytta av vad andra har gjort. Utveckl

ingsarbetet bör alltid föregås av analys och kravarbete. Dokumentationen från detta arbete ska 

styra utvecklingsarbetet och hur e-tjänsterna blir implementerade. 

Avtal mellan parterna 
Ett gemensamt avtal tas fram enligt rekommendationerna i detta dokument. Se Bilaga 1 Av

talsförslag samverkan. 

Ekonomihantering 
Deltagande kommuner föreslås genom en årlig avgift bidra till att täcka kostnaderna för: 

• Centrala resurserföre-tjänstesamordnare samt e-tjänsteutvecklare 

• Licenskostnader för teknisk lösning 

• Driftskostnader för teknisk lösning 

Fördelningen av kostnader sker enligt särskild fördelningsmodell. 

Cesam H - Center före-samverkan i Kalmar län 
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E-tjänstesamordnaren har ansvar för den gemensamma budgeten i Cesam H. 

Part som beslutar att genomföra enskild utveckling med centrala resurser ska utöver ovanstå

ende kostnader debiteras separat halvårsvis för den enskilda utvecklingen. 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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Prioritering av de första insatserna 
Det finns ett antal viktiga funktioner i själva e-tjänsteplattformen som bör vara på plats inför 

lansering. Funktioner som "Mina ärenden", "Min profil" och "Mina Meddelanden" tillsam

mans med en tjänst för säker autentisering och underskrift är exempel på sådana. Man får tro

ligen räkna med en intrimnings- och anpassnings period på ca ett halvår efter att plattformen 

beställts. 

Förslagsvis prioriterar rådet ett antal enklare e-tjänster som standardiseras och anpassas för 

alla samverkande kommuner. Dessa bör vara tillgängliga för alla när plattformen tas i drift. 

Detta för att direkt få effekt av den gemensamma plattformen. 

Man bör även rösta fram ett par mer avancerade e-förvaltningsstödjande tjänster att börja ut

veckla tillsammans med integrationer som passar alla i samverkan. 

Så småningom kan de grundläggande funktionerna utökas med kanaler även till andra myn

digheter än kommunen. 

Krav på lokal implementering i respektive kommun 

Vad behövs centralt respektive i varje kommun? 
För den förreslagna lösningen med gemensam drift hos leverantör behöver respektive kom

mun tillhandahålla en VPN-koppling som möjliggör en säker koppling från e-tjänsteplattfor

men in till respektive kommuns lokala nätverk. Det krävs också att man har stöd för IPSec el

ler Open VPN i sin brandvägg för att göra det möjligt. För att möjliggöra SSO för e-tjänsteut

vecklare och handläggare så måste man ha ADFS kopplat till sitt AD på respektive kommun. 

Det är också rekommenderat att varje kommun har en integrationsplattform som kan hantera 

trafiken mellan e-tjänsteplattformen och till/från de lokala verksamhetssystemen för att und

vika många direktkopplingar genom brandväggen, och för att undvika en spretig integrations

miljö med många punkt-till-punktkopplingar. Merparten av kommunerna har den ganska 

enkla integrationsplattformen TEIS från Tieto och det är därför lämpligt att samtliga kommu

ner använder TEIS, eftersom det då är enklare med återanvändning av integrationslösningar. 

Med en integrationsplattform erhålls en s.k. skiktad lösning som gör det enklare att byta ut sy

stem eller lösningar som ingår i en integrationskedja. Dessutom får man i och med integrat

ionsplattformen möjlighet till övervakning och loggning av kommunikationen med larmhante

ring vid problem. 

Kommunerna måste tillhandahålla funktionsinloggningar till TEIS som e-tjänsteplattformen 

kan använda för autentisering. 

Värdkommunen måste teckna ett avtal för e-legitimation och e-signering som används i de 

tjänster som levereras från värdkommunen och på så sätt kan nyttjas av alla samverkande 

kommunerna. 

Man behöver även avtal för karttjänster som ska nyttjas i e-tjänsteplattformen. Här finns troli

gen pengar att spara på ett gemensamt avtal, men man ser att många andra samverkanskon

stallationer har valt att till en början använda respektive kommuns befintliga leverantör bero

ende på att man har flera olika system för att hantera kartor och dess unika informationslager 

hos kommunerna där man har sin egen information och ritningar dokumenterade. 

Cesam H - Centerför e-samverkan i Kalmar län 
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Preliminär tidplan för införandeprojekt 
Detta är en enkel och preliminär milstolpeplan för införandeprojekt. En milstolpe är tidpunk

ten då ett visst resultat ska vara uppnått inom projektet, men milstolpeplanen hålls levande 

och kan ändras under tiden. Denna plan gäller enbart under förutsättning att avtalet är under

tecknat och projektet startat enligt plan. 
Milstolpar med kalendertider: 

Milstolpar Tidpunkt 

Förutsättning att Samverkansavtal tecknat senast i maj Maj 2016 

Projektplan och resurssäkring Maj-Juni 2016 

M00 Projektstart Juni2016 

M0l Leverans/drift -avtal tecknat Juni 2016 

M02 Rekryteringsprocess initsierad i samspel med värdkommunen Aug 2016 

M03 lnitsiering av lokala tekniska anpassningar hos kommunerna med lokala resur-
Aug 2016 

ser 

M04 lnitsiala e-tjänster är prioriterade och beställda Sept 2016 

MOS Utbildningsplan framtagen Sept 2016 

M06 Test inför driftstart slutförd Nav 2016 

M07 Driftstart Dec 2016 

M08 Verifiering av leverans slutförd Dec 2016 

M09 Rekryteringsprocess avslutad Sept-Okt 2016 

MlO Lansering Jan 2017 

Föreslagna avslutskriterier för projektet är att samtliga kommuner har de initiala e-tjänsterna 

tillgängliga på sin hemsida. Och att organisering med samtliga roller enligt avtalet är beman

nade. 
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Figur I - M ilstolpeplan 

Preliminär budget 
• E-tjänstesamordnare 800 tkr 
• E-tjänsteutvecklare 700 tkr 
• Central budget utvecklingsfrämjande 100 - 200 tkr 

• Support/service/driftavtal plattform 150 tkr 

• E-idavtal 100 tkr 
• Avtal med andra myndigheter eller företag (MinaMeddelanden, Navet m.fl.) 

Cesam H - Centerföre-samverkan i Kalmar län 
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Del 4: Bilagor 

Bilaga 1. A vtalsförslag samverkan 

Bilaga 2. Jämförelse e-tjänsteplattformar 

Bilaga 3. Krav på en modem e-tjänsteplattform 
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Fördelning av tota/summan i Buget enligt avtal 50% rak, 50% befolkning 

2017 
Kommun Folkmängd Folkmängd% Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning 

Hultsfred 13760 8,69% 190 552 kr 251871 kr 

Högsby 5751 3,63% 79 641 kr 196 416 kr 

Kalmar 65016 41,07% 900 359 kr 606 775 kr 

Mönsterås 13084 8,26% 181191 kr 247 191 kr 

Mörbylånga 14516 9,17% 201021 kr 257 106 kr 

Nybro 19787 12,50% 274 016 kr 293 603 kr 

Oskarshamn 26397 16,67% 365 553 kr 339 372 kr 

Summa 2192 333 kr 2 192 333 kr 

Cesam H-kommuner 158311 100,00%1 2192 333 kr I 

2018 
Kommun Folkmängd Folkmängd% Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning 

Hultsfred 14558 8,93% 233 765 kr 303 962 kr 

Högsby 6111 3,75% 98 128 kr 236143 kr 

Kalmar 66918 41,03% 1074 537 kr 724 348 kr 

Mönsterås 13440 8,24% 215 813 kr 294 986 kr 

Mörbylånga 14924 9,15% 239 642 kr 306 901 kr 

Nybro 20289 12,44% 325 791 kr 349 975 kr 

Oskarshamn 26868 16,47% 431433 kr 402 796 kr 

Summa 2 619110 kr 2 619 110 kr 

Cesam H-kommuner 163108 100,00%1 2 619 110 kr I 

2019 
Kommun Folkmängd Folkmängd% Ren befolkningsandel 50% rak, 50% befolkning 

Hultsfred 14483 8,81% 242 310 kr 317 506 kr 

Högsby 6123 3,73% 102 442 kr 247 572 kr 

Kalmar 67714 41,21% 1132 897 kr 762 800 kr 

Mönsterås 13565 8,26% 226 951 kr 309 827 kr 

Mörbylånga 15030 9,15% 251461 kr 322 082 kr 

Nybro 20416 12,43% 341572 kr 367 138 kr 

Oskarshamn 26974 16,42% 451 292 kr 421998 kr 

Summa 2 748 924 kr 2 748 924 kr 

Cesam H-kommuner 164305 100,00%1 2 748 924 kr I 
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Budget Cesam H 

Plattform 

Installation/konfiguration 

Utbildning, e-tjänstebyggare 

Utbildning, handläggare 

Utbildning, integrationsutvecklare 

Drift (molntjänst) 

Drift (testinstans) 

Lönekostnader inkl. PO och omkostnader 

Kontor - Införande 

Kontor - Löpande 

Kontor - Övrigt 

Gemensam samarbetsyta 

Införande 

Löpande 

Gemensam integrationsmotor 

Införande 

Löpande 

E-id - Svenske-identitet enbart in logg & Signering i OEP 

Införande 

Löpande 

elDAS - Löpande 

Koppling Mina meddelanden 

Införande 

Löpande 

Utvecklingsprojekt 

Införande/år eligt Utvecklingsspec 

lnstruktionsfilm i samband med lansering 

Engagemang i Open ePlatforms användarförening (eventu 

Summa 

Kostnadsindex: 

2017 

Budget I Prognos 

250 000 250 000 

100 000 75 000 

15 000 15 000 

15 000 15 000 

480 000 240 000 

0 10000 

831833 831833 

60 000 60 000 

0 ? 
0 ? 

? 0 

18000 18000 

30 000 30 000 

? ? 

105 000 105 000 

87 500 87 500 

7 ? 
? ? 

200 000 60 000 

? so 000 

elit resa årsmöte) 

I 2 192 333 kr 1 737 333 kr 

2,5 1,025 

2018 2019 2020 

Budget I Prognos Budget Budget 

0 0 0 0 

76 875 0 78 797 80 767 

0 0 0 0 

0 20000 0 0 

492 000 480000 504 300 516 908 

10 250 20000 10506 10 769 

1416 000 1416000 1445 736 1476 096 

0 0 0 0 

69 460 50000 71197 72 976 

10 250 10250 10 506 10 769 

0 0 0 0 

36900 84000 37 823 38 768 

123 000 60000 126 075 129 227 

41000 0 42 025 43 076 

0 0 0 0 

215 250 210000 220 631 226147 

0 70000 70000 70000 

? ? ? ? 

? ? ? ? 

61500 86400 63 038 64 613 

51250 51250 52531 53 845 

15 375 20000 15 759 16153 

2 619 110 krl 2 577 900 kr 2 748 924 kr 2810114 kr 
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~ HULTSFREDS 
\ti,' KOMMUN 

Morbyl:\nga 
kommun ~ NYBR.O K_OMMUN 1i-i! Oskarshamns 

IW! kommun 

Samverkansavtal avseende drift, förvaltning och 

utveckling av gemensam e-tjänsteplattform 
mellan 

Borgholm kommun 

Hultsfred kommun 

Högsby kommun 

Kalmar kommun 

Mönsterås kommun 

Mörbylånga kommun 

Nybro kommun 

Oskarshamn kommun 

avseende 

gemensam drift och utveckling av e-tjänster 

Samverkan som avses benämns: 

Cesam H (Central Samverkan H-län) 

2016-08-01 
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=1 Borgholms 
e'kommun 

1. Parter 

~ HULTSFREDS 
9KOMMUN 

,:Z Mörbyh\nga 
kommun 

1.1. Huvudman (Värdkommun): 
Kalmar kommun 

1.2. Övriga parter: 
Borgholms kommun 
Hultsfreds kommun 
Högsby kommun 
Kalmar kommun 
Mönsterås kommun 
Mörbylånga kommun 
Nybro kommun 
Oskarshamns kommun 

arg. nr. 212000-0795 
arg.nr. 212000-0712 
arg. nr. 212000-0688 
arg. nr. 212000-0746 
arg. nr. 212000-0720 
arg. nr. 212000-0704 
arg. nr. 212000-0753 
arg. nr. 212000-0761 

~ NYBRO K..OMMUN ~ Oskarshamns 
~ kommun 

Parterna kallas nedan enskilt förk Part/Parten och gemensamt för Parter/Parterna. 

2. Bakgrund 
Det digitaliserade samhället ställer krav på kommunerna att kunna erbjuda sina medborgare e

förvaltningsstödjande tjänster i form av e-tjänster. Det gäller ett stort antal tjänster somt.ex. olika 

ansökningar, beställning, anmälningar m.m. Det är enligt en analys, genomförd av Sveriges 

Kommuner och Landsting, endast kommuner med ett invånarantal över 50 000 som har ekonomiska 

möjligheter att själva utveckla mer avancerade e-tjänster med flöden och bakomliggande 

integrationer mot verksamhetssystem . 

Samverkan avser både en teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning och drift av 

e-tjänster vilket möjliggör för alla Parter att få tillgång till e-tjänster att erbjuda sina medborgare. 

En samverkan innebär ett snabbare framtagande, en mer kostnadseffekt iv utveckling, drift, 

förvaltning och underhåll av e-tjänsterna. Den tekniska lösningen ska vara tillgänglig för alla Parter 

och avsikten är att hitta helhetslösningar som är till gagn för samtliga Parter. Samverkan mellan 

Parterna ska ske i en samverkanskonstellat ion kallat Cesam H. Samtliga kommuner i Kalmar län 

erbjuds möjlighet att delta i Cesam H. 

Detta Avtal avser samarbete mellan Parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som 

Parterna har som gemensam målsättning att tillhandahålla allmänheten . Tjänsterna ska 

tillhandahållas till självkostnad. 

Rapporten "E-tjänstesamverkan i Kalmar län" är styrande för arbetet inom Cesam H. 
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~ Borgholms 
kommun 

= HULTSFREDS 
KOMMUN - ~~~~ BY I ~!!~~!.~~mmun 

(:..,:. . 

~ NYBRO K.OMMUN ifj.. · ~ Mörbylmga iJ Oskarshamns 
kommun kommun 

3. Definitioner 
Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, 

ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav. 

"Avtalet" 

"Cesam H" 

"E-tjänstesamordnare" 

"Kontaktperson" 

"Lokala arbetsgrupper" 

"Lokala e-tjänsteutvecklare" 

"Samverkansråd" 

"Tekniska lösningen" 

"Utvecklare/programmerare" 

"Värdkommun" 

Avser detta avtal med bilagor. 

Cesam H (Central Samverkan H-län) avser konstellationen för 

samverkan kring utveckling av e-tjänster. 

Avser person som leder samverkansarbetet inom Cesam H. 

Avser en utsedd representant från respektive kommun som deltar 

och fattar beslut i Samverkansrådet Cesam H. 

Avser de personer/grupperingar i respektive kommun som är 

utsedda att bedriva det lokala arbetet med e-tjänster. 

Avser de personer på respektive kommun som har ansvaret att 

bygga och underhålla enklare e-tjänster för den egna kommunen . 

Beslutsförsamling bestående av Kontaktpersoner som planerar 

och fattar beslut om e-tjänsteutveckling inom Cesam H . 

Avser den gemensam tekniska lösningen som agerar plattform för 

utveckling och publicering av e-tjänster. 

Avser den av värdkommunen tillhandahållna 

utvecklare/programmerare som genomför framtagandet av 

gemensamma e-tjänster. 

Avser den kommun som åtar sig att tillhandahålla E

tjänstesamordnare och Utvecklare/programmerare samt ansvara 

för att dessa utför de uppdrag som beslutas för genomförande 

inom Cesam H. 

4. Samverkan Cesam H 
4.1. Parterna är enligt detta avtal överens om att bilda en samverkanskonstellation kallat 

Cesam H för utveckling, förvaltning och underhåll av gemensamma e-tjänster. 

4.2. Cesam H finansierar gemensamma resurser och inköp av tjänster för den gemensamma 

utvecklingen. 

4.3 . Utveckling på enskilt initiativ är möjligt om Part bekostar denna själv. 
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~ Borgholms 
kommun 

= HULTSFREDS 
KOMMUN - ~~ .. ':~BY i ~!!~~!.~~mmun 

~-
~ NYBRO K_OMMUN ~ Mörbyl:inga m Oskarshamns 

kommun kommun 

4.4. Parterna i Cesam H avgör gemensamt i Samverkansrådet vilka e-tjänster som ska 

utvecklas inom samverkan med gemensam finansiering samt vilka som ska utvecklas av 

enskilda parter på egen bekostnad. Utvecklingen planeras halvårsvis i förskott och 

samtliga Parter inkommer till E-tjänstesamordnaren med önskemål om e-tjänster. 

4.5. Utveckling av e-tjänster inom Cesam H ska vara möjliga att genomföra på följande sätt: 

• Gemensamt beslut med gemensam finansiering där samtliga parter deltar i 

utveckl i ngsa rbetet. 

• Gemensamt beslut med gemensam finansiering där endast några parter deltar i 

utvecklingsarbetet. 

• Gemensamt beslut om att utveckling genomför samt bekostas av enskild part. 

Före-tjänster som utvecklas på enskild parts bekostnad gäller följande: 

• Tjänsterna ska vara möjliga för samtliga parter i Cesam H att driftsätta. 

• Gemensamma resurser för teknisk utveckling bokas i förskott per halvår. 

• Kravställning inför, samt test av utvecklad tjänst, hanteras och tillhandahålls av 

enskild part. 

• Planering av utvecklingsarbete samt säkerställande av nyttjande av uppbokad 

resurs för teknisk utveckling hanterar enskild part självständigt. 

• Dokumentation (processbeskrivning, informationsutbytesmodell, beskrivning av 

tjänstens innehåll, funktioner och resultat) av utvecklad tjänst överlämnas till E

tjänstesamordnaren inför driftsättning för att denne ska kunna informera övriga i 

Cesam H om tjänstens uppbyggnad samt innehåll. 

• E-tjänstesamordnaren kvalitetssäkrar utvecklade-tjänst så att tjänsten är möjlig 

för övriga kommuner att implementera. 

• Prioritering mellan gemensam och enskild Parts utveckling beslutas i 

Samverkansrådet Cesam H 

4.6. Cesam H ska även ha till uppgift att förvalta, driva och underhålla de gemensamt 

utvecklade e-tjänsterna. Detta gäller både de gemensamt och enskilt finansierade e

tjänster där det krävts utveckling av bakomliggande integration. 

4.7. Samverkansrådet Cesam H ska hålla regelbundna möten (minst fyra ggr/år) för 

behandling av frågor som ligger inom samverkansområdet. E-tjänstesamordnaren är 

sammankallande till dessa möten. Utöver de fyra mötena sammankallas rådet vid behov. 

4.8. Samverkansrådets möten ska ha till syfte att avhandla systemförvaltning av e

tjänsteplattformen, prioritering av e-tjänster och integrationer som ska utvecklas samt 

andra insatser som är nödvändiga. 

4.9. Varje Part deltar i Samverkansrådet genom en Kontaktperson . Kontaktpersonen har 

Partens fulla mandat att besluta i de frågor som behandlas av Cesam H. Om utsedd 
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~ kommun 

Kontaktperson inte kan närvara vid möte där beslut kommer att fattas är en tillfällig 

ersättare möjlig. Ersättarens deltagande ska meddelas till E-tjänstesamordnaren av 

ordinarie kontaktperson senast innan mötets början . 

4.10. För beslut i Cesam H krävs att mer än hälften av Kontaktpersonerna är närvarande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Inför möten där beslut kommer att fattas kommer 

agenda samt information runt beslutspunkter att kommuniceras ut till samtliga parter 

senast en vecka innan. 

4.11. E-tjänstesamordnaren har ingen röst vid omröstningar i Samverkansrådet Cesam H, men 

i de fall omröstningar slutar med jämnt fördelat antal röster (oavgjort) så har E

tjänstesamordnaren den avgörande skiljerösten. 

5. Centrala resurser 

5.1. E-tjänstesamordnare 
5.1.1. Samverkansarbetet inom Cesam H ska ledas av en E-tjänstsamordnare. 

5.1.2. E-tjänstesamordnaren är sammankallande för möten med kommunernas 

Kontaktpersoner (Samverkansrådet Cesam H). 

5.1.3. E-tjänstesamordnaren ska tillsammans med erforderlig expertis, som berörda Parter 

tillhandhåller, ta fram detaljerad specifikation av de e-tjänster som Samverkansrådet 

Cesam H har beslutat att utveckla. 

5.1.4. Efter fattat beslut i Samverkans rådet Cesam H har E-tjänstesamordnaren ansvar för att 

beställa eller delegera det arbete som ska genomföras. 

5.1.5 . Det åligger E-tjänstesamordnaren att till Cesam H fortlöpande lämna ekonomisk rapport 

rörande det arbete som bedrivs inom ramen för Cesam H. 

5.1.6. Det åligger E-tjänstesamordnaren att senast den 1 oktober varje år hos samtliga Parter 

förankra budget för Cesam H:s arbete inför nästkommande verksamhetsår. 

5.1.7. E-tjänstesamordnaren ska regelbundet till Parternas kommunledningar rapportera om 

arbetet i Cesam H. 

5.1.8. Rollbeskrivning och ansvar för E-tjänstesamordnaren finns formulerat i bilagan 

" Rollbeskrivning Cesam H 2016". 
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5.2.1. Utvecklarens/programmerarens huvudsakliga uppgift är att i den Tekniska lösningen 

utveckla avancerade e-tjänster och integrationer. 

5.2.2. Rollbeskrivning och ansvar för Utvecklaren/programmeraren finns formulerat i bilagan 

"Rollbeskrivning Cesam H 2016". 

6. Lokala resurser 
6.1. Hos respektive part ska finnas resurser, så kallade Lokala e-tjänsteutvecklare, som kan 

skapa lokala enklare e-tjänster. 

6.2. Hos respektive part ska finnas en utsedd Kontakperson samt ersättare som agerar 

representant i Samverkansrådet Cesam H. 

6.3. Hos respektive Part ska finnas resurser för att arbeta med process- och 

verksamhetsutveckl ing för att kunna dra nytta av e-tjänsternas effektivitetsfördelar. 

7. Parternas åtaganden 
7.1. Kalmar kommun åtar sig att för Cesam H-samverkan agera Värdkommun. 

7.2. Värd kommunen åtar sig att tillhandahålla en E-tjänstesamordnare som beskrivs enligt 

punkt 5.1 ovan samt i bilaga "Rollbeskrivning Cesam H 2016" och ansvara för att E

tjänstesamordnaren utför de uppdrag som ges. 

7.3. Värdkommunen åtar sig att tillhandahålla en Utvecklare/programmerare som beskrivs 

enligt punkt 5.2 ovan samt i bilaga "Rollbeskrivning Cesam H 2016" och ansvara för att 

Utvecklaren/programmeraren utför de uppdrag som ges. Utvecklaren/programmeraren 

skall även vara tillgänglig för teknisk utveckling av enskild Parts e-tjänster. Finansiering 

och debitering av detta sker separat enligt punkt 9.3. 

7.4. Varje Part ska utse en Kontaktperson som ingår i Samverkansrådet Cesam H. 

Kontaktpersonen utgör även informationslänk mellan Cesam H och hemkommunen i det 

operativa arbetet. 

7.5. Varje Part ska tillhandahålla erforderlig expertis för arbetet som bedrivs av Cesam H vid 

utveckling av e-tjänster. 

7.6. Varje part ska ha en ansvarig person för sin e-tjänsteutveckling som samordnar behov 

internt i den egna kommunen. 
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8. Leverans av e-tjänster 
8.1. Alla e-tjänster som utvecklas av Part inom Cesam H ska finnas i den för Parterna 

gemensamma Tekniska lösningen och tjänstekatalogen för återanvändning av övriga 

parter. . 

8.2. Utvecklade e-tjänster ska vara möjliga för alla Parter att lansera för sina medborgare. 

Respektive Part avgör själv vilka av dessa e-tjänster som ska lanseras i hemkommunen 

och hur detta ska ske. 

9. Fördelning av kostnaderna 
9.1. Part ska genom en årlig avgift bidra till att täcka kostnaderna för: 

• E-tjänstesamordnare 

• Utvecklare/programmerare 

• Licenskostnader för Teknisk lösning 

• Service- och supportkostnader för Teknisk lösning 

• Drift och systemförvaltning för Teknisk lösning 

9.2. Fakturering av avgifterna enligt punkt 9.1 sker halvårsvis i efterskott. 

9.3. Part som beslutar att genomföra enskild utveckling ska för detta, utöver ovanstående 

avgift, debiteras separat. Både vad gäller kostnader som belastar de gemensamma 

resurserna och faktiska kostnader för själva utvecklingsprojektet. Exempel på 

tillkommande kostnader kan vara externa resurser, tillkommande mjuk- eller hårdvara, 

ökade support och serviceavgifter m.m. 

9.4. Avgiften enligt punkt 9.1 ovan ska fördelas mellan Parterna med 50% rak andel och 50% 

baserat på invånarantal. SCB:s publicerade uppgifter om befolkningsmängd den 1 

november året innan avgiften debiteras ska användas som beräkningsgrund. 

9.5. Vid eventuellt tillkommande kostnader vid en gemensam utveckling ska även denna 

fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. 

9.6. Kostnadsfördelning vid avtalsstart: 

Kommun Folkmängd Folkmängd% 50% rak, 50% befolkning 

Borgholm 10 690 6,33% 207 079 kr 

Hultsfred 13 760 8,14% 227 062 kr 

Högsby 5 751 3,40% 174 932 kr 

Kalmar 65 016 38,47% 560 679 kr 

Mönsterås 13 084 7,74% 222 662 kr 

Mörbylånga 14516 8,59% 231982 kr 

Nybro 19 787 11,71% 266 290 kr 

Oskarshamn 26 397 15,62% 309 314 kr 

Summa 169 001 100,00% 2 200 000 kr 
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9.7. Budgeten för nästkommande år fastställs av Parternas kommunchefer efter föredragning 

av E-tjänstesamordnaren. Detta ska vara genomfört och beslutat senast den 1 oktober 

(se punkt 5.1.6) 

9.8. Inför årets sista debitering sker en ekonomisk avstämning för att reglera eventuellt över

eller underskott. 

9.9. Vid händelse av att Part avslutar sitt deltagande i Cesam H görs en ny kostnadsfördelning 

baserade på kvarstående Parter. 

10. Avtalstid 
10.1. Detta Avtal gäller tillsvidare från och med den 1 augusti 2016. 

10.2. Om Part vill avsluta sitt deltagande i Cesam H ska detta meddelas E-tjänstesamordnaren i 

Cesam H skriftligt minst tolv månader i förväg. 

11. Ändringar 
11.1. Ändringar och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen nedtecknade och undertecknade av 

samtliga Parter för att vara gällande. 

12. Force majeure 
12.1. Part fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att erlägga 

skadestånd om Partens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan 

fullgöras på grund av krig eller upplopp elle r på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet, som Parten inte råder över eller 

kunnat förutse. 

13. Tvist 
13.1. Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en 

skiljeman, som utses av institutet. 

14. Bilagor 
14.1. Rollbeskrivning Cesam H 2016 

14.2. Rapport E-tjänstesamverkan i Kalmar län 
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Detta Avtal har upprättats i åtta (8) exemplar av vilka Parterna har tagit var sitt. 

Ort den Ort den 

För Borgholms kommun För Hultsfreds kommun 

Ort den Ort den 

För Högsby kommun För Kalmar kommun 
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För Mörbylånga kommun 

Ort den 

För Oskarshamns kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 266 

Införande av ldassificcringschema enligt VerkSAM 
Dm 2018/1295 004 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen inför klassificeringsschema enligt VerkSAM Diarhun 
som diarieplan från och med 2019-01-01 då ett nytt digitalt dokument
och ärendehanteringssystem planeras att gå i produktion. 

2. Ge nämnderna i uppdrag att vid nästa revidering av 
dokumenthanteringsplaner ska dessa ersättas med 
infonnationshanteringsplaner enligt Ve:rkSAM Plan. 

3. Återkoppling sker till Komnmnstyrelsens arbetsutskott inom ramen för 
åte1rnpportering av tidigare beslut om projektrapportering diade- och 
ärendehanteringssystem. (Au§ 242, 2017-10-23) 

Beskrivning av ärendet 

För Tingsryds kommuns administrativa ärenden kommer det från årsskiftet 
införas ett nytt digitalt dokument- oeh ärendehanteringssystem (DÄHS), 
Lex. I samband med sldftet arbetar förvaltningen med att anpassa sin 
diarieplan till processorienterade VerkSAM Diarium som rekommenderas 
av Kommunförbundet Sydarkivera. 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska vaije 
myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar 
(arkivbeskrivning). Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens 
info1mation och organisation. Myndigheten ska redovisa uppgifterna så att 
den som söker information kan förstå vilka handlingstyper som uppstår i 
verksamheten. 

Detaljema kring hur respektive info1mationsmängd hanteras, gallras och 
bevaras står att finna i en dokumenthanteringsplan eller informations
hanteringsplan. Informationen klassificeras enligt komnmnens övergripande 
diarieplan. För att enklare kunna hitta information är det av stort värde av att 
använda en kvalitetssäkrad VerkSAM Plan som används av de flesta 
Kommunförbundet Sydarldveras medlemmar. Detta gör det också enklare 
att dra nytta av det gemensamma utbyte som finns mellan Sydarkivera och 
dess medlemskommuner. Därför anser kansliavdelningen att Verk.SAM Plan 
ska införas i Tingsryds kommun från och med 2019-01-01. 
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§ 266 tbtis. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Utvecklingsledare, 2018-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till forslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

I Ofäagsbcscyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-19 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Införande av klassificeringsschema enligt VerkSAM 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen inför klassificeringsschema enligt VerkSAM Diarium som dia

rieplan från och med 2019-01-01 då ett nytt digitalt dokument- och ärendehante

ringssystem planeras att gå i produktion 

2. Ge nämnderna i uppdrag att vid nästa revidering av dokumenthanteringsplaner ska 

dessa ersättas med informationshanteringsplaner enligt VerkSAM Plan. 

3. Rapportering/ Återkoppling 
Sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för återrapportering av tidi

gare beslut om projektrapportering diarie- och ärendehanteringssystem. (Au§ 242, 

2017-10-23) 

Beskrivning av ärendet 
För Tingsryds kommuns administrativa ärenden kommer det från årsskiftet införas ett 

nytt digitalt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS), Lex. I samband med skif

tet arbetar förvaltningen med att anpassa sin diarieplan till processorienterade VerkSAM 

Diarium som rekommenderas av Kommunförbundet Sydarkivera. 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upp

rätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning). Beskriv

ningen ska ge en överblick av myndighetens information och organisation. Myndighet

en ska redovisa uppgifterna så att den som söker information kan förstå vilka handlings

typer som uppstår i verksamheten. 

Detaljerna kring hur respektive informationsmängd hanteras, gallras och bevaras står att 

finna i en dokumenthanteringsplan eller informationshanteringsplan. Informationen 

klassificeras enligt kommunens övergripande diarieplan. För att enklare kunna hitta 

information är det av stort värde av att använda en kvalitetssäkrad VerkSAM Plan som 

används av de flesta Kommunförbundet Sydarkiveras medlemmar. Detta gör det också 

enklare att dra nytta av det gemensamma utbyte som finns mellan Sydarkivera och dess 

medlemskommuner. Därför anser kansliavdelningen att VerkSAM Plan ska införas i 

Tingsryds kommun från och med 2019-01-01. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Renate Tschap och Henrik Paulsson på kansliavdelningen. Elin 

Jonsson och Bernard Neuman på Kommunalförbundet Sydarkivera har varit rådgivande. 

1(2) 
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Styrelsens beslut ska skickas till 
Kanslichef 
Utvecklingsledare kansliavdelningen 
Projektledare dokument- och ärendehanteringssystem 
Bildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Miljö- och byggnadsnämnd 

Renate Tschap 
Projektledare 

Henrik Paulsson 
Utvecklingsledare 

telefon fax 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

usterare 

§ 267 

Samlad digital akt för förvaring av allmänna handlingar i 
ärenden 
Dnr 2018/1294 004 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

1. Digital akt för förvaring av allmänna handlingar i ärenden 

• Digitala akter arkiveras i Lex och behöver inte skrivas ut för 
arkivering. 

• Inkomna digitala handlingar exempelvis via e-tjänster och e-post ska 
kopplas in direkt i ärendet och anses därmed vara omhändertagna för 
arkivering. Samma sak gäller internt upprättade digitala handlingar. 

• Inkomna handlingar på papper ska scannas och den digitala kopian 
ska kopplas in i den digitala akten i vilken handläggningen sker. 

• Beslutet är tvingande för kommunens övergripande diarium i Lex. 

2. Undantag 

• Handlingar till skydd för rikets säkerhet får inte tillföras dokument
och ärendehanteringssystemet. 

• Analogt undertecknade avtal samt protokoll måste alltjämt bevaras i 
original det vill säga papper. Scannad kopia ska finnas i Lex. 

3. Beslutet innebär inga tillkommande kostnader. 

4. Beslut föreslås gälla från och med 2019-01-01 då ett nytt digitalt 
dokument- och ärendehanteringssystem planeras att gå i produktion. 

5. Återkoppling sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för 
återrapportering av tidigare beslut om projektrapportering diarie- och 
ärendehanteringssystem. (Au§ 242, 2017-10-23) 

Beskrivning av ärendet 

För Tingsryds kommuns administrativa ärenden kommer det från årsskiftet 
införas ett nytt digitalt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS), 
Lex. Systemets syfte är att stödja en digital handläggning av ärenden inom 
kommunen och stödja en digital nämndadministration. 
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§ 267 forts. 

Samtliga handläggningssteg från beredning till beslut och arkivering 
kommer att hanteras i systemet. 

Inkomna digitala handlingar exempelvis via e-tjänster och e-post ska 
kopplas in direkt i ärendet och anses därmed vara omhändertagna för 

arkivering. Samma sak gäller internt upprättade digitala handlingar. 

Inkomna handlingar på papper ska scannas och den digitala kopian ska 
kopplas in i den digitala akten i vilken handläggningen sker. 

Hanteringen medfor att den digitala kopian blir del av den digitala akten 
som ska bevaras. Undantaget från denna regel är avtal och protokoll som 
även ska bevaras i original. Pappershandlingama arkivläggs på 
scanningsdatum och överlämnas till arkivet efter scanning. 

Förändringen innebär en möjlighet till löpande verksamhetsutveckling och 
kvalitetsförbättringar som syftar till att uppnå en helt digital ärendekedja. 
Detta innebär i förlängningen en effektivare administration och lägre 
kostnader för slutarkivering än om beslutet inte tas. 

Som en säkerhetsåtgärd kommer gallring av inkomna analoga handlingar 
från analogt närarkiv att ske tidigast om ett år (2020-01-01) då process och 
arbetssätt för den digitala akten kunnat säkerställas. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Utvecklings ledare, 2018-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patlick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

I Uttlragsbestyrkande 
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Dnr: 2018/1294 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-19 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Samlad digital akt för förvaring av allmänna handlingar i ärenden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

1. Digital akt för förvaring av allmänna handlingar i ärenden 

• Digitala akter arkiveras i Lex och behöver inte skrivas ut för arkivering. 

• Inkomna digitala handlingar exempelvis via e-tjänster och e-post ska kopplas in 

direkt i ärendet och anses därmed vara omhändertagna för arkivering. Samma 

sak gäller internt upprättade digitala handlingar. 

• Inkomna handlingar på papper ska scannas och den digitala kopian ska kopplas 

in i den digitala akten i vilken handläggningen sker. 

• Beslutet är tvingande för kommunens övergripande diarium i Lex. 

2. Undantag 

• Handlingar till skydd för rikets säkerhet får inte tillföras dokument- och ärende

hanteringssystemet. 

• Analogt undertecknade avtal samt protokoll måste alltjämt bevaras i original det 

vill säga papper. Scannad kopia ska finnas i Lex. 

3. Finansiering 
Beslutet innebär inga tillkommande kostnader. 

4. Tidplan 
Beslut föreslås gälla från och med 2019-01-01 då ett nytt digitalt dokument- och 

ärendehanteringssystem planeras att gå i produktion. 

5. Rapportering/ Återkoppling 
Sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott inom ramen för återrapportering av tidi

gare beslut om projektrapportering diarie- och ärendehanteringssystem. (Au§ 242, 

2017-10-23) 

Beskrivning av ärendet 
För Tingsryds kommuns administrativa ärenden kommer det från årsskiftet införas ett 

nytt digitalt dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS), Lex. Systemets syfte är 

att stödja en digital handläggning av ärenden inom kommunen och stödja en digital 

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 

004 



130

2(2) 

nämndadministration. Samtliga handläggningssteg från beredning till beslut och arkive

ring kommer att hanteras i systemet. 

Inkomna digitala handlingar exempelvis via e-tjänster och e-post ska kopplas in direkt i 

ärendet och anses därmed vara omhändertagna för arkivering. Samma sak gäller internt 

upprättade digitala handlingar. 

Inkomna handlingar på papper ska scannas och den digitala kopian ska kopplas in i den 

digitala akten i vilken handläggningen sker. 

Hanteringen medför att den digitala kopian blir del av den digitala akten som ska beva

ras. Undantaget från denna regel är avtal och protokoll som även ska bevaras i original. 

Pappershandlingarna arkivläggs på scanningsdatum och överlämnas till arkivet efter 
scanning. 

Förändringen innebär en möjlighet till löpande verksamhetsutveckling och kvalitetsför

bättringar som syftar till att uppnå en helt digital ärendekedja. Detta innebär i förläng

ningen en effektivare administration och lägre kostnader för slutarkivering än om beslu

tet inte tas. 

Som en säkerhetsåtgärd kommer gallring av inkomna analoga handlingar från analogt 

närarkiv att ske tidigast om ett år (2020-01-01) då process och arbetssätt för den digitala 

akten kunnat säkerställas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Renate Tschap och Henrik Paulsson på kansliavdelningen. Elin 

Jonsson och Bernard Neuman på Kommunalförbundet Sydarkivera har varit rådgivande. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Kommunstyrelse 
Kanslichef 
Utvecklingsledare kansliavdelning 
Projektledare dokument- och ärendehanteringssystem 
B ildningsnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 
Miljö- och byggnadsnämnd 

Henrik Paulsson 
Utvecklingsledare 

Renate Tschap 
Projektledare 

telefon fax 

Jörgen Wijk 
Kanslichef 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd 
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�Tiru?sryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

Justerarc 

§ 263

Överlämnande av handlingar från Tingsryds 
kommuns Överförmyndarnämnd till 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 
Dnr 2017/288 191 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Tingsryds kommuns överförmyndarnämnd överlämnar de allmänna
handlingarna i pågående ärenden i nämndens verksamhet till
Överförmyndamänmden östra Kronoberg.

2. Tingsryds kommun överlämnar övriga handlingar som behövs i
Överförmyndarnämnden östra Krono bergs verksamhet.

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-03 § 101, beslutade 
Tingsryds kommunfullmäktige att samverka i en gemensam nämnd för 
överfönnyndarverksamhet och antog reglemente för 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Även kommunfullmäktige i 
Alvesta, Lessebo och Växjö kommuner har beslutat om samverkan i 
Överförmyndarnämnden östra Kmnoberg. I och med dessa beslut upphör 
överförmyndarnämnderna i de deltagande kommunerna och istället övertors 
verksan1hete11 till Överförmyndamämnden öst.ta Kronoberg den 1 januari 
2019. 

Hos överförmyndarnämnden finns allmänna handlingar som behövs för 
handläggning av vissa ärenden hos Överfö1myndamämnden östra 
Kronoberg från och med den 1 januari 2019. Därutöver finns handlingar 
utan direkt koppling till specifika ärenden, såsom olika riktlinjer, som 
behöver överlämnas till Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. 

Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. För att 
den gemensamma överfönnyndamämnden ska kunna fortsätta handlägga de 
ärenden som pågår i kommunens överförmyndarnämnd den 31 december 
2018 måste därför fullmäktige besluta om överlämnande av vissa allmänna 
handlingar. Avslutade ärenden och andra handlingar som inte behövs för 
överförmyndarnämnden östrn Kronoberg behålls av respektive kommun. 

I Otdragsbestydiande 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Juster~re 
C·1 / 

§ 263 forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Be.slutsgång 

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

I Otdragsbescy,kande 

9 (29) 
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~Tingsryds 
~l<.ommun 

Dnr: 2017/288 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-05 

Till Kommunfullmäktige 

Överlämnande av handlingar från Tingsryds kommuns överförmyndar
nämnd till överförmyndarnämnden östra Kronoberg 

Fö1·slag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att 
1. kommunens överförmyndarnämnd överlämnar de allmänna handlingarna i på

gående ärenden i nämndens verksamhet till överförmyndarnämnden östra Kro

noberg, samt 
2. överlämna övriga handlingar som behövs i överfö1myndarnämnden östra Kro-

nobergs verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-03 § 101, beslutade Tingsryds kom

munfullmäktige att samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet och 

antog reglemente för överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Även kommunfullmäk

tige i Alvesta, Lessebo och Växjö kommuner har beslutat om samverkan i överförmyn

darnämnden östra Kronoberg. I och med dessa beslut upphör överförmyndarnämnderna 

i de deltagande kommunerna och istället överförs verksamheten till överförmyndar

nämnden östra Kronoberg den 1 januari 2019. 

Hos överförmyndarnämnden finns allmänna handlingar som behövs för handläggning 

av vissa ärenden hos överförmyndarnämnden östra Kronoberg från och med den 

1 januari 2019. Dämtöver finns handlingar utan direkt koppling till specifika ärenden, 

såsom olika riktlinjer, som behöver överlämnas till överförmyndarnämnden östra Kro

noberg. 

Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal 

myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. För att den gemensamma över

fö1myndarnämnden ska kunna fortsätta handlägga de ärenden som pågår i kommunens 

överförmyndarnämnd den 31 december 2018 måste därför fullmäktige besluta om över

lämnande av vissa allmänna handlingar. Avslutade ärenden och andra handlingar som 

inte behövs för överfö1myndarnämnden östra Kronoberg behålls_;w respektive kommun. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kanslichef 
Kommunarkivet Öl f(~ arnämnden i Tingsryds kommun 

Wijk 
chef · 
unledningsförvaltningen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

191 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

.rb 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (50) 

2018-09-03 

§ 101 

Beslut om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för 

Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 
Dm 2017/288 191 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samverka i en gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamhet 
2. Kommunfullmäktige antar reglemente för överfö1myndarnämnden östra 

kronoberg. 
3. Kommunfullmäktige godkänner avtal gällande överfö1myndamämnden 

östra kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

För att ldara kompetensförsö1jning, rättssäkerheten och en kostnadseffektiv 

handläggning togs under 2017 initiativ till att genomföra en utredning 

gällande samarbete i en gemensam överförmyndarnämnd. Utredningen 

genomfördes av kanslicheferna i Alvesta och Växjö kommun i samråd med 

kanslicheferna i Lessebo och Tingsryds kommuner. Den första delen av 

utredningen, Delrapport 1 - förutsättningar, överlämnades till respektive 

kommun under december 2017. I februari 2018 överlämnades den andra 

delen av rapp01ten, Delrapport 2 - detaljorganisation. Samtliga 

kommunstyrelser fattade under våren 2018 inriktningsbeslut om att bilda en 

gemensam nämnd och uppdrog samtidigt åt _utredarna att upprätta förslag till 

avtal och reglemente för beslut i kommunfullmäktige senast den 30 

september 2018. 

Förslag till avtal och reglemente överlämnas nu till respektive kommun för 

beslut om samverkan samt antagande av reglemente och avtal. För att den 

gemensamma nämnden ska kunna starta 2019-01-01 krävs likalydande 

beslut i samtliga fullmäktige. En ny möjlighet att bilda gemensam nämnd 

ges annars först 2023 då organisationen inte får förändras under 

mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Alvesta, 

Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner 

2. Reglemente överförmyndarnämnden östra kronoberg 

3. Skrivelse från kanslichef Växjö kommun, 2018-06-15 

4. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 207 

5. Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-20 § 198 
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~Tiru?sryds 
\:,!}kommun 
Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-09-03 

§ 101 foits. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Gunilla Lundström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

18 (50) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Gunilla Lundströms (S) 

yrkande. 

Beslutet skickas till 
Alvesta kommun 
Lessebo kommun 
Växjö kommun 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 

Justerare 

§ 278 

2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 
Dnr 2018/1293 041 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut godkänns enligt 
protokollsbilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen 
ges i uppdrag att löpande utfärda mer detaljerade anvisningar och 
tidsplaner för budget- och bokslutsarbetet under året. 

Beskrivning av ärendet 

Inför 2018 års budget- och bokslutsarbeten beslutade kommunstyrelsen om 

en delvis förändrad arbetsprocess. Den nya processen innebar bl a följande 
väsentliga förändringar jämfört med den tidigare processen: 

Inf01mationsdagar ersattes med inf01mation till fullmäktige 
- Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän infördes 

(internat) 
- Inriktningsdebatt genomfördes något senare i processen 
- Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgick 
- Fullmäktiges budgetbeslut fattas normalt i juni månad (med 

undantag för valår) och ska vara av mer övergripande karalctär 
- Fullmäktige beslutar i budgeten om verksarnhetsmål som nämnderna 

ska uppnå 
- Endast ett närnndbeslut om budget istället för som tidigare två 

Sammantaget syftade förändringarna till bl a 
större delaktighet, kunskap och helhetsperspelctiv för 
kommunfullmäktige 
ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för 
verksamheten 
en mer konkret imiktningsdebatt som blir vägledande för 
budgetförslaget 
fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 
tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 

I bilaga föreligger förslag till 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut. 

Processen föreslås vara oförändrad jämfört med 2018 med undantag för att 
fullmäktiges budgetbeslut föreslås ske i juni månad (2018 fattas beslut i 
november p g a valår). 

I Utdragsbestydiande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 

Justerare 

§ 278 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Ekonomichef, 2018-10-23 
2. Bilaga 1 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

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

I Utdragsbestyrkande 
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~Tmgsryds 
\:!;)kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 

0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Dnr: 2018/1293 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-23 

Till kommunstyrelsen 

2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut godkänns enligt protokollsbilaga. 

1(1) 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att lö

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

året. 

Beskrivning av ärendet 
Inför 2018 års budget- och bokslutsarbeten beslutade kommunstyrelsen om en delvis förändrad 

arbetsprocess. Den nya processen innebar bl a följande väsentliga förändringar jämfört med den 

tidigare processen: 
• Informationsdagar ersattes med information till fullmäktige 

• Gemensam budgetberedning politik och tjänstemän infördes (internat) 

• Inriktningsdebatt genomfördes något senare i processen 

• Kommunstyrelsens beslut om budgetramar utgick 

• Fullmäktiges budgetbeslut fattas normalt i juni månad (med undantag för valår) och ska 

vara av mer övergripande karaktär 

• Fullmäktige beslutar i budgeten om verksamhetsmål som nämnderna ska uppnå 

• Endast ett nämndsbeslut om budget istället för som tidigare två 

Sammantaget syftade förändringarna till bl a 

större delaktighet, kunskap och helhetsperspektiv för kommunfullmäktige 

- ökad samsyn på budgetförutsättningar, fakta och mål för verksamheten 

- en mer konkret inriktningsdebatt som blir vägledande för budgetförslaget 

fokus på mål, uppdrag och ramar i fullmäktiges budget 

- tydligare rollfördelning mellan fullmäktige och nämnder 

I bilaga föreligger förslag till 2019 års arbetsprocess för budget och bokslut. Processen före

slås vara oförändrad jämfört med 2018 med undantag för att fullmäktiges budgetbeslut föreslås 

ske i juni månad (2018/attas beslut i november pga valår). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga "2019 års arbetsprocess för budget och bokslut" 

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

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

041 
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r.°ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2019 års arbetsprocess för budget och bokslut 

Vecka Datum 

2019 2019 

7 13 feb (on) senast Nämnds beslut Bokslut 2018 (nämnds berättelse) 

11 11 mars (må) KF information ÅR bolag och stiftelser 

11 11 mars (må) Ksau Årsredovisningar 2018 

13 25 mars (må) KS Årsredovisningar 2018 

15 8 april (må) KF information ÅR nämnder 
KF Årsredovisningar 2018 

15 10-11 april ( on-to) Budgetberedning (internat 2 dgr) 

19 6 maj (må) KF inriktningsdebatt Budget 2020 och plan 2021-2022 

22 27 maj (må) Ksau förslag Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 

Ksau förslag Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 

Ksau Delårsrappporter 1:2019 

24 10 juni (må) KS förslag Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 

KS förslag Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 

KS Delårsrapporter 1:2019 

26 24 juni (må) KF beslut Budget och skattesats 2020 och plan 2021-2022 

KF beslut Affärsplaner 2020-2022 bolag och stiftelser 

KF Delårsrapporter 1:2019 

41 7 okt(må) Ksau Delårsrapporter 2:2019 

43 21 okt (må) KS Delårsrapporter 2:2019 

46 11 nov (må) KF Delårsrapporter 2:2019 

48 30 nov senast Nämnds beslut Verksamhetsplan och internbudget 2020 

KSAU = budgetberedning. 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

BILAGA 

Kommentar 

Beslutet ska före-
gås av MBL § 11. 

Nämndsbeslut ska 
föregås av MBL 
§11. 

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

processens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfullmäktige, KS=kommunstyrelsen, Ksau=kommunstyrelsens arbetsutskott 
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~Tinm,ryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

Justerare 

AI 

§270 

Beslut om firmatecknare för Tingsryds kommun 
Dm 2018/854 002 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen utse 

1. Följande fömatecknare som två i förening, och med beloppsgränser 
enligt nedan, på kommunens vägnar undertecknar uttag på kommunens 
samtliga bankkonton och plus och bankgirokonton, även via Internet. 
Samtliga belopp anges från O kr och uppåt. 

Belopp upp till 50 000 kr: 
Ekonomiadministratör 
Ekonomiadministratör 
Inköpsadministratör 
Ekonom 
Ekonom 
Ekonom 

Belopp upp till 250 000 kr: 
Controller 
Upphandlare 
Upphandlare 
Ekonom 

Ingen beloppsgräns: 
Ekonomichef 
Ekonom 
Ekonomiadministratör 

Berit Rask 
Maria Johansson 
Carolin Johansson 
Paulina Hagström 
Petra Jansson 
Anna Sletting 

Sara Runesson 
Helen Östman 
Sofia Renkvist 
Jan-Henrik Lothlgius 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Kommunchefen äger rätt att skriftligt besluta om tillfiilliga ät1dringar i 
beloppsgränser vid behov samt att utse personer för tidsbegränsade 
behörigheter fört ex semestervikarier. 

2. Följande firmatecknare som två i förening attesterar kommunens 
deklaration avseende moms och arbetsgivaravgifter: 

Ekonomichef 
Ekonom 
Ekonomiadministratör 

Daniel Gustafsson 
David Gustafsson 
Ola Johansson 

Ekonomichef Daniel Gustafsson äger rätt att skriftligt besluta om vilken 
eller vilka medarbetare som får registrera deklarationsuppgifter digitalt via 
skatteverkets e-tjänster. 

UtctragsoestyrKancte 
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~Ti.nusryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 

usterare 

§ 270 förts. 

3. Följande firmatecknare som två i förening på kommunens vägnar skriver 
under skuldebrev och övriga handlingar avseende kommunens lån ( ersättare 
anges inom parantes): 

Ekonomichef 
Ekonom 

Daniel Gustafsson (kommunchef) 
David Gustafsson (conttoller Sara Runesson) 

4. Ekonomichef Daniel Gustafäson med ekonom David Gustafsson som 
ersättare att på kommunens vägnar underteckna borgensförbindelse 
avseende de kommunala företagen 

5. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson med ekonomichef Daniel 
Gustafsson som ersättare att på kommunens vägnar underteckna 
borgensforbindelser till övriga 

6. Att i alla övriga fall har kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeanson 
rätt att teckna firma med kommunchef Christer Kratz som ersättare. 

3. Kommunstyrelsens tidigare beslut om firmatecknare upphävs (KS 2018-
06-18 § 185) 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av att Christer K.ratz tillträtt som ny kommunchef behöver 
tidigare beslut om fömatecknare ändras, se bilaga. Inga andra förändringar 
föreslås. 

Besluts-underlag 

1. K.S 2018-06-18 § 185 Beslut om firmatecknare 
2. Skrivelse Ekonomichef. 2018-10-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkande bifall till forslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons 
yrkande. 
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r.lTingsryds 
\;,!!!Jkommun 

Svar på revisionsrapport 

Förslag till beslut 

·- TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

2018-11-19 

Till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar besvara Revisionens rapport enligt kommunlednings
förvaltningens yttrande. 

2. Finansieras till viss del i ordinarie arbete. Finansiering för allt som behöver göras 
finns inte idag, utan kommer att innebära ökande kostnader Vilket i sin tur kan inne
bära att VA-taxan behöver höjas. 

3. Arbete sker löpande och för vissa delar sista december 2019 när VA-planen beräk
nas vara klar. 

4. Återkoppling sker i samband med antagande av VA-planen i kommunfullmäktige 
samt i årsbokslut. Rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker den 27 maj 
2019. 

Beskrivning av ärendet 
Under våren granskades kommunens underhåll av vägar och VA-ledningar. KPMG 
sammanställde det i rapporten "Granskning av kommunens kapital i form av gator och 
ledningar inkl. säkerställd dricksvattenproduk:tion". Kommunledningsförvaltningen 
lämnar nedanstående yttrande. 

Yttrande 

Tingsryds kommun ska genomföra följande åtgärder; 
Tekniska avdelningen tar fram ett underlag för ett politiskt beslut kring riktlinjer 
för kostnadsfördelning mellan Gata/park och VA för gemensamma kostnader. 
Rapporteras i januari. 
Upprättar dokument för statistik om gatubeläggning, gatubeläggningsplan, och 
sätta rutiner för att införa detta i GIS-skikt Q.(arta). 
Besluta att omläggningstakten för beläggningar ska styras av belastningen, och 
beslut tas i gatubeläggningsplan som beslutas under 2019. 
Se över och förtydliga budgeten för enskilda vägar, och hitta nya modeller för 
kostnadsfördelning och uppföljning. I förslaget för budget 2019 har anslaget 
ökats med 500 tkr. 
Sätta mål för omläggningstakt av VA-ledningar i VA-planen. 
Tar upp frågan om reservvattentäkt i VA-planen samt i säkerhets och bered
skapsarbetet. 
Aktivt arbeta med och avsätta resurser för att uppdatera vattenskyddsföreskrifter 
och vattendomar. 
Kommunens beredskapsplanering ska även behandla hanteringen av olyckor 
inom vattenskyddsområden. 
Uppdatera och besluta om nödvattenplanen i samband med antagande av VA
planen. 
Följa utvecklingen av praxis kring NIS-direktivet. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 {vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen samt VA-enheten och Gatu/park-enheten. 

Beslutsunderlag 
Rapporten från KPMG 2018-05-23 "Granskning av kommunens kapital i form av gator 
och ledningar inkl. säkerställd dricksvattenproduk:tion". 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §276 2018-11-12 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
Teknisk chef 
VA-chef 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledninsgsförvaltning 

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 

Svar på revisionsrapport 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum 18-11-05 

Till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande svar till 
Revisionen/ beslutar 

1. Att Tingsryds kommun ska: 

a. Tekniska avdelningen tar fram ett underlag för ett politiskt beslut kring rikt
linjer för kostnadsfördelning mellan Gata/park och VA för gemensamma 
kostnader. Rapporteras i januari. 

b. Upprätta dokument för statistik om gatubeläggning, gatubeläggningsplan, 
och sätta rutiner för att införa detta i GIS-skikt(karta). 

c. Besluta att omläggningstakten för beläggningar ska styras av belastningen, 
och beslut tas i gatubeläggningsplan som beslutas under 2019. 

d. Se över och förtydliga budgeten för enskilda vägar, och hitta nya modeller 
för kostnadsfördelning och uppföjning. I förslaget för budget 2019 har ansla
get ökats med 500 tkr. 

e. Sätta mål för omläggningstakt av VA-ledningar i VA-planen. 

f. Tar upp frågan om reservvattentäkt i VA-planen samt i säkerhets och bered
skapsarbetet. 

g. Aktivt arbeta med och avsätta resurser för att uppdatera vattenskyddsföre
skrifter och vattendomar. 

h. I sin (upprättar?) beredskapsplan även behandlar hanteringen av olyckor 
inom vattenskyddsområden. 

1. Uppdatera och besluta om nödvattenplanen i samband med antagande av 
VA-planen. 

j. Följa utvecklingen av praxis kring NIS-direktivet. 

2. Finansieras till viss del i ordinarie arbete. Finansiering för allt som behöver göras 
finns inte idag, utan kommer att innebära ökande kostnader Vilket i sin tur kan inne
bära att VA-taxan behöver höjas. 

3. Tidplan: löpande och för vissa delar sista december 2019 när VA-planen beräknas 
vara klar. 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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4. Rapportering/Återkoppling i samband med antagande av VA-planen i kommunfull
mäktige samt i årsbokslut. 

Beskrivning av ärendet 
Under våren granskades kommunens underhåll av vägar och VA-ledningar. KPMG 
sammanställde det i rapporten "Granskning av kommunens kapital i f01m av gator och 
ledningar inkl. säkerställd dricksvattenproduktion.". 

Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen samt VA-enheten och Gatu/park-enheten. 

Beslutsunderlag 
Rapporten från KPMG 2018-05-23 "Granskning av kommunens kapital i form av gator 
och ledningar inkl. säkerställd dricksvattenproduktion.". 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunfullmäktige, revisionen, va chef, teknisk chef. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledninsgsförvaltning 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
k:ommun 

Revisionen 

l<ommunstyrelsen 

(l<ommunfullmäktige för kännedom) 

2018-05-23 

Granskning av kommunens kapital i form av gator och ledningar inkl. säkerställd 

dricksvattenproduktion 

På förtroendevalda revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 

rubricerade område. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del säkerställt underhållet av gator genom 

de höjningar som skett under senare år och den planering som finns. När det gäller 

underhåll och förnyelse av VA-ledningar anser vi inte att underhåll och förnyelse är 

säkerställd. 

Kommunstyrelsen har en säkerställd dricksvattenproduktion men flera risker av 

väsentlig art behöver hanteras för att dricksvattenförsörjningen ska anses vara 

säkerställd när det gäller avbrott och beredskap. 

Utifrån gjord granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Inför rutin för statistikinhämtning för genomförd toppbeläggning som 
genomförs. Genom ackumulerade värden och historiska data kan förvaltningen 

tydligare redovisa hur nuläget är jämfört med vad behoven är och hur det 
utvecklas på längre sikt. 

• l<ommunstyrelsen behöver fastställa mål och ambitioner för vilken 

omläggningstakt man vill ha på ytbeläggning. 

• Säkerställ underhåll för enskilda vägar genom en särskild budget för ändamålet. 

• Analys och bedömningar behöver ske när det gäller omläggningstakt på 

ledningsnätet samt vilka mål/ambitioner som eftersträvas på längre sikt. 

• Riktlinjer för kostnadsfördelningsprinciper mellan VA-kollektiv och 

skattekollektiv behöver upprättas. Likaså en analys över avgifter mellan 

kollektiven . 

• För såväl gatuverksamheten som VA-verksamheten behöver kommunstyrelsen 

lägga hög prioritet i att säkerställa bemanning som innebär att det finns en 
tillräcklig beställarkompetens i organisationen. 
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• Kommunstyrelsen behöver hantera frågan om reservvatten och vilken strategi 

kommunen ska ha för reservvatten på sikt. 

• Kommunstyrelsen behöver analysera och se över sina vattenskyddsföreskrifter 

och att de är aktuella utifrån de lagkrav som finns . 

• En beredskapsplan bör tas fram i samverkan mellan aktuella aktörer för att 

säkerställa hanteringen inom vattenskyddsområden i händelser av olyckor. 

• Nödvattenplan finns men är inte beslutad. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta 

ett beslut om planen och i samband med detta bör vissa praktiska frågor ses 

över. Exempelvis om man tillfälligt behöver pumpa vatten från annan sjö, finns 

ledningar till detta etc. 

• Kommunstyrelsen behöver i samverkan med aktuella aktörer ta ställning till hur 

verksamheten ska förhålla sig till NIS-direktivet. Revisorerna överlämnar härmed 

rapporten till kommunstyrelsen med begäran om yttrande. 

Yttrande ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 september 2018. 

För revisorerna 

a,~~ sf~~~~on 
Ordförande 
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Granskning av kommunens kaoita 
i rorm av gator och edningar ink . 
s8kerst8 d dricksvattenoroduktion 

Rapport 

Tingsryds kommun 

KPMGAB 

2018-05-23 
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Tingsryds kommun 
Granskning av kommunens kapital i form av gator och ledningar inkl. säkerställd 

1 Sammanfattning 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunens underhåll är tillräckligt 

eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

perspektiv. I syftet ingår också att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt 

dricksvattenproduktionen. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del säkerställt underhållet av gator genom de 

höjningar som skett under senare år och den planering som finns. När det gäller 

underhåll och förnyelse av VA-ledningar anser vi inte att underhåll och förnyelse är 

säkerställd. 

Kommunstyrelsen har en säkerställd dricksvattenproduktion men flera risker av 

väsentlig art behöver hanteras för att dricksvattenförsörjningen ska anses vara 

säkerställd när det gäller avbrott och beredskap. Kommunstyrelsen har ett stort ansvar 

för att detta sker. 

I rapporten finns bedömningar för respektive avsnitt. Utifrån gjord granskning lämnar vi 

följande rekommendationer: 

• Inför rutin för statistikinhämtning för genomförd toppbeläggning som genomförs. 

Genom ackumulerade värden och historiska data kan förvaltningen tydligare 

redovisa hur nuläget är jämfört med vad behoven är och hur det utvecklas på 

längre sikt. 

• Kommunstyrelsen behöver fastställa mål och ambitioner för vilken 

omläggningstakt man vill ha på ytbeläggning. 

• Säkerställ underhåll för enskilda vägar genom en särskild budget för ändamålet. 

• Analys och bedömningar behöver ske när det gäller omläggningstakt på 

ledningsnätet samt vilka mål/ambitioner som eftersträvas på längre sikt. 

• Riktlinjer för kostnadsfördelningsprinciper mellan VA-kollektiv och 

skattekollektiv behöver upprättas. Likaså en analys över avgifter mellan 

kollektiven. 

• För såväl gatuverksamheten som VA-verksamheten behöver kommunstyrelsen 

lägga hög prioritet i att säkerställa bemanning som innebär att det finns en 

tillräcklig beställarkompetens i organisationen. 

• Kommunstyrelsen behöver hantera frågan om reservvatten och vilken 

strategi kommunen ska ha för reservvatten på sikt. 

• Kommunstyrelsen behöver analysera och se över sina vattenskyddsföreskrifter 

och att de är aktuella utifrån de lagkrav som finns. 

• En beredskapsplan bör tas fram i samverkan mellan aktuella aktörer för att 

säkerställa hanteringen inom vattenskyddsområden i händelser av olyckor. 

• Nödvattenplan finns men är inte beslutad. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta 

ett beslut om planen och i samband med detta bör vissa praktiska frågor ses 

över. Exempelvis om man tillfälligt behöver pumpa vatten från annan sjö, finns 

ledningar till detta etc. 
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• Kommunstyrelsen behöver i samverkan med aktuella aktörer ta ställning till hur 

verksamheten ska förhålla sig till NIS-direktivet. 

2 Inledning, syfte och revisionsfrågor 

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2018 uppmärksammat risker beträffande 

kommunens underhåll av sitt kapital i form av gator och ledningar. Likaså har risker 

noterats i tillgång till reservvatten och beredskap för avbrott i dricksvattenförsörjningen. 

Revisionen upplever att det finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar 

avseende investeringar, drift och underhåll och vad det kan innebära för kommunen i 

ekonomiskt- och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunens underhåll är tillräckligt 

eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt perspektiv. I syftet ingår också 

att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt dricksvattenproduktionen. I 

syftesformuleringen ingår att besvara följande: 

• Styrning, ledning och ansvar beträffande underhåll av gator och ledningsnät? 

• Statistik och nyckeltal? 

• Taxa i förhållande till självkostnad (ingår alla kostnader, rättvisande 

täckningsgrad?) 

• Vilket beslutsunderlag finns? (Finns aktuella underhållsplaner för lednings nätet?) 

• Förnyelsetakten på ledningsnät i förhållande till beräknad livslängd 

(anslagsutveckling över tid)? 

• Dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov 

(konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)? 

• Samordning mellan gataNA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv respektive 

avgiftskollektivet, projektredovisningar)? 

• Kostnadsfördelning mellan skatte- och avgiftskollektiv vid samordning enligt 

ovan? 

• Driftaspekter: avloppsstopp, vattenläckor, ovidkommande vatten (inträngning), 

utläckage (svinn), kapacitet vid reningsverk (miljökrav), Vattenkvaliteten 

(kvalitetskrav, vattenverk) 

• Vattentäkt och reservtäkt (säkerställd produktion?) 

2.1 Metod och avgränsning 
Revisionskriterier och bedömningar görs utifrån: 

2 
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• Kommunallag 

• VA-lagen 

• Miljöbalk 

• Lag om extraordinära händelser 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

Granskningen har utförts av Kristian Gunnarsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor. 

Genomförandet har bestått i att relevant dokumentation analyserats. Utifrån 

dokumentanalysen har fördjupade intervjuer och avstämningar skett med berörda 

tjänstemän. Revisionen berörde området gator och ledningar i en granskning 2004. I de 

delar det är relevant görs en uppföljning av de iakttagelser som gjorde vid den 

tidpunkten. 

Föreliggande rapport har faktakontrollerats av ansvariga tjänstemän. 

3 Iakttagelser från intervjuer och dokumentgranskning 

3.1 Gator och gatuunderhåll 

Gatan består ytligt av en beläggning och därunder en gatukropp, som förutom 

uppgiften att stabilisera gatan även har ett antal ledningar som "hyresgäster" 

(elledningar, VA-ledningar, tele- och dataledningar, kabel-TV, fjärrvärme m.m.). 

Beläggningen skall skydda det större kapitalet, gatukroppen, samt skapa driftsäkerhet i 

ledningsnätet. Dessutom skall beläggningen givetvis vara ändamålsenlig för trafikens 

framkomlighet. 

Underhållet av gatunätet omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla gatunätets 

funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels 

avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer 

behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt 

underhåll. 

Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring även ökade 

samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för 

gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider. 

3.1.1 Planering, styrning och samordning 

Sveriges kommuner och landsting beräknar att en asfaltbeläggning i genomsnitt kan 

ligga i 20 år innan gatan måste läggas om. Spännvidden mellan hög- lågtrafikerade 

gator har i en utredning bedömts till mellan 15 - 25 år och i en annan till 1 O - 30 år. Det 

innebär att underhållscykeln för omläggning av gatornas beläggning inom hela 

3 
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kommunen bör omfatta cirka 20 år. Det innebär att 5 % av ytan bör omläggas varje år 

för att motsvara den normala förslitningen. Några egna beräkningar av 

omläggningstakten görs inte inom förvaltningen . I granskningen 2004 konstaterade vi 

att omläggningstakten var cirka 1,4 %, d.v.s. 70 år. 

Inom Tingsryds kommun finns det 112 km gator samt 23 km gång- och cykelvägar. 

Kommunens ansvar för beläggningsunderhåll uppgår enligt uppgift till 785 000 kvm. 

Broar finns på cykelvägarna och de enskilda vägarna. I kommunen finns 190 

statsbidragsberättigade vägsamfälligheter med en sammanlagd väglängd av ca 550 

km, varav ca 150 km är belagda. 

Den årliga budgeten för underhållsbeläggning har legat i princip på samma nivå de 

senaste åren (cirka 800 tkr/år). 

Under 2007 gjordes en inventering av gator och dess status. Sammanställningen 

resulterade vid det tillfället inte i en ökning av underhållet. Ny inventering gjordes 2014 

med hjälp av konsult. I denna sammanställning framgår att över 30 % av gatuytan har 

ett eftersatt underhåll. Av utredningen framgår också vilka gator som är högst 

prioriterade att åtgärda .(dessa är markerade som röda sträckor). Med anledning av 

denna inventering har det från 2017 tillförts medel om 3,9 mnkr/år till underhåll och 

denna budget är avsatt för fyra år. Efter fyraårsperioden minskas budgeten till 2 

mnkr/år. Tanken är att budgetförstärkningen under perioden ska "hämta hem" det 

eftersatta underhållet. 

I granskningen framkommer att tekniska avdelningen inte har några specifika 

målsättningar för underhållet av kommunens gator, exempelvis vilken omläggningstakt 

man vill uppnå. Avdelningen har inte heller någon information/statistik om hur mycket 

underhållsbeläggning (uttryckt i m2) man lagt om de senaste åren. Intervjuade 

framhåller att det finns en förbättringspotential inom detta område för att få till en bättre 

styrning/planering. 

Eftersom tekniska avdelningen inte kan uppvisa någon sammanställning över 

ackumulerade värden när det gäller omläggning i m2/år kan vi inte heller räkna ut 

vilken ungefärlig omläggningstakt kommunen har. Ett hypotetiskt och teoretiskt 

räkneexempel kan dock lämnas enligt följande: Givet en budget på 4 mnkr/år och en 

uppskattad kostnad per m2 (toppbeläggning) uppskattas till 200 kr blir den omlagda 

ytan totalt cirka 20 000 m2/år vilket motsvarar cirka 2,5 % av den belagda ytan vilket i 

sin tur är en omläggningstakt på cirka 50 år jämfört med rekommenderade 20 år1. 

Effekten av att långsiktigt ha en lägre omläggningstakt än den rekommenderade är att 

underhållet skjuts upp och riskerar att bli en fördyrad kostnad för kommunen. När 

beläggningen inte längre förmår att skydda gatukroppen riskerar denna att skadas. 

Ombyggnad av gatukroppen bedöms kosta väsentligt mycket mer per kvm i jämförelse 

med kostnaden per kvm för det planerade underhållet. 

Det vardagliga arbetet utgår ifrån en årlig planering där de mest väsentliga områdena 

åtgärdas först. Nuvarande nivåer på budget är vad förvaltningen klarar av att verkställa. 

Bemanning och kompetens är en annan begränsande parameter för underhållet. 

1 Beräkningen är ett teoretiskt exempel men som kan utgöra grund för förvaltningens närmare 

bedömning/analys om aktuella ytor och omläggningstakt per år. 
4 
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En annan faktor att ta hänsyn till är huruvida gatuytan ökar, d v s om ansvaret för 

underhåll ökar och om anslaget justeras utifrån detta. Enligt uppgift har inte gatuytan 

utökats på länge. Däremot har det investerats i cykelleder och kompensation för 

underhåll och skötsel av dessa har inte skett. 

I Tingsryd är det kommunen som sköter enskilda_ vägar och underhållet av dessa 

behöver öka. Budgeten för skötseln av dessa behöver enligt uppgift tydligare delas upp 

i snöröjning/halkbekämpning respektive sommarunderhåll. Idag finns ingen uppdelning 

vilket är en risk för att underhållet blir eftersatt då pengarna tar slut efter vintern. 

Väsentliga inslag i styrningen av verksamheten är den prioritering som görs årligen och 

det finns en plan med prioriteringar för olika insatser (se även ovan). Någon mer 

långsiktig plan för underhållet finns dock inte i dagsläget. 

Beläggningsplanen är enligt uppgift något försenad och är till stor del beroende av 

fiberutbyggnad i kommunens orter. Verksamheten måste trots en egen 

planering/"önskelista" på åtgärder invänta och förhålla sig till andra aktörers planering 

och insatser. 

En stor del av projekterings- och utredningsarbetet görs via inköpta konsulter. Ett 

allmänt problem är svårigheten att rekrytera specialistkompetens. 

Gatuavdelningen återställer gatan efter framdragning av fiber, fjärrvärme, VA etc. 

Samordningen och helhetssynen på vilka insatser som ska prioriteras fungerar enligt 

uppgift i stora drag bra även om det omkullkastar den egna planeringen. Vissa 

samordningsbrister finns med fiberaktören men det finns en regelbunden och 

kontinuerlig dialog. Inom förvaltningen sker veckovisa planeringsmöten vilket upplevs 

fungera på ett bra sätt. Vid tidpunkten för granskningen är dock tjänsten som gatuchef 

vakant vilket påverkar tillfälligt. 

3.1.2 Bedömning 

Vi anser att tekniska avdelningen på ett tydligare sätt kan redovisa hur mycket 

underhåll, d v s beläggning som görs årligen. Genom dessa ackumulerade värden och 

historiska data kan förvaltningen tydligare redovisa hur nuläget är jämfört med vad 

behoven är och hur det utvecklas på längre sikt. Räkneexemplet ovan kan utgöra 

grund för en djupare analys inom avdelningen. 

Samtidigt som vi ser positivt på den budgetförstärkning som skett inom gatuunderhållet 

bör kommunstyrelsen och tekniska avdelningen gemensamt fundera över politiska mål 

när det gäller gatuunderhållet och vilken nivå man bör ligga på. Vi anser att budgeten 

för gatuunderhållet långsiktigt bör anpassas till en omläggningstakt som ligger kring 4-5 

% per år. 

Kommunstyrelsen kan också överväga att göra en större insats något år för att uppnå 

en kostnadseffektivitet och .stordriftsfördel i insatsen. 

Kommunstyrelsen har ett Uämfört med många andra kommuner) stort ansvar för 

skötsel av enskilda vägar och privata utfarter. Vi tror att det är viktigt att det finns en 

särskild budget för sommarunderhållet som inte påverkas av den övriga 

driftsbudgetens utfall. 
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Beträffande samordning och informationsutbyte beträffande insatser i gatan förefaller 

detta samarbete huvudsakligen fungera bra vilket är positivt. Vi ser dock att tekniska 

avdelningen är sårbar när det gäller bemanning vilket i förlängningen påverkar 

avdelningens egen beställarkompetens i olika avseenden. 

3.2 Ledningsnät - planering, styrning och resurser 

Inom kommunen finns totalt ca 650 km ledningar, varav ca 200 km vattenledningar, ca 

250 km spillvattenledningar samt ca 200 km dagvattenledningar. Till detta kommer 5 

vattenverk och 6 avloppsreningsverk. 

Det är svårt att beräkna livslängden på ledningsnätet. Livslängden anses till stor del 

bero på miljön som ledningen ligger placerad i, tidigare materialvalspolicy och 

historiska materialkvaliteter. Avskrivningar görs normalt på 50 år. Kostnaden för att 

lägga ledning varierar mycket beroende på om det är nyläggning eller lagning samt 

längden på ledningen och om det är centrumnära mm. 

I den tidigare granskningen från 2004 gjordes en beräkning att förnyelsetakten uppgick 

till cirka 200 år. Beräkningen byggde på att det i genomsnitt nylades cirka 3 km ledning 

av de 600 km som finns. Motsvarande grova uppskattning som ges vid tidpunkten för 

denna granskning är att det läggs om 1 km (högt räknat). 

Inom VA-enheten finns inga egna beräkningar av omläggningstakten. Intervjuade 

framhåller att det vore önskvärt att tydligare dela upp budgeten (investering och drift) 

och tydligt ha en budgetpost för förnyelse av ledningsnätet. Detta har inte funnits vilket 

gör det svårt att beräkna och analysera förnyelsetakten. VA har en investeringsbudget 

som uppgår till 12 mnkr/år. Av detta avsätts 1,2 mnkr till förnyelse 2017 och 5 mnkr för 

2018. 

En beräkning av vad det kostar att nylägga en meter ledning kan också ge 

kompletterande information om förnyelsetakten. Vid ett antagande att det i genomsnitt 

kostar 5 tkr/meter och omläggning görs av 1 km/år ger detta en kostnad på 5 mnkr.2 

Denna beräkning indikerar att förnyelsetakten vida överstiger de 200 åren som 

beskrivits ovan. 

I dagsläget saknar kommunen mål (fastställda ambitioner) när det gäller 

förnyelsetakten på ledningsnätet. I kommunen har påbörjats ett stort arbete med ny 

översiktsplan. Parallellt med detta ska en VA-plan tas fram där långsiktiga mål och 

strategier inom VA-området enligt uppgift ska formuleras. 

Kommunstyrelsen har fastställt en tjänstegaranti inom VA-verksamheten. Garantin 

omfattar ett löfte om ersättning och ekonomisk kompensation om avbrott sker i 

vattenleveransen och om avbrottet överstiger fyra timmar. 

Under senare år har taxan legat på oförändrad nivå. Nuvarande taxa är från 2014 men 

taxehöjningar kan enligt uppgift behövas för 2019 på grund av ökade 

investeringsbehov och behov av personalförstärkningar. 

Tingsryds kommun har en åtgärdsplan/underhållsplan i vilken det framgår prioriterade 

insatser och åtgärder för olika ledningssträckor för en 10-årsperiod. Enligt intervjuade 

2 Kostnaden per meter och beräkningen av omläggningstakten är ett exempel men kan utgöra grund för 

djupare analyser inom förvaltningen när det gäller omläggningstakt. 
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finns dock inte en lika tydlig prioritering som för gator med "rödmarkeringar" för de 

insatser som är mest prioriterade. Först med en underbyggd underhållsplan kan ett 

fullgott underlag erhållas exempelvis beträffande vilka resurser som erfordras. 

Vissa kända faktorer finns som påverkar förutsättningarna såsom att dagvattennätet är 

underdimensionerat och i vissa områden ej utbyggt, att det sker ett omfattande 

inläckage av ovidkommande vatten (se vidare tabell och kommentar nedan) till 

spillvatten nätet. 

Enheten har enligt uppgift brist på "egen" utredningskapacitet, speciellt för långsiktiga 

och strategiska utredningar avseende ledningsnätet. För mer komplexa utredningar 

och analyser anlitas konsulthjälp. För det vardagliga underhållsarbetet finns en 

egenregistyrka men ambitionen är att under närmsta tiden anställa ytterligare 

kompetens för att säkerställa att kunskapen "behålls" i organisationen. Enligt uppgift 

finns det svårigheter i att rekrytera kompetens och lämplig personal. 

3.2.1 Verksamhetsmål, statistik, driftsäkerhet och kvalitet 

I granskningen har vi begärt in statistik för volymer när det gäller renat avloppsvatten, 

producerad volym samt debiterad volym. Med denna statistik som grund har vi räknat 

fram mängden ovidkommande vatten samt vattenförlusten de senaste åren. 

Verksamhetsmått och nyckeltal3 

2013 2014 2015 2016 2017 

Renad volym I m3 1555522 1 908 762 1 875 239 1 646 255 1 928 951 

Ovidkommande 52 59 56 50 57 

vatten (inläckage) % 

Producerad/levererad 760 409 928 500 959 269 980 391 898 940 

vattenmängd I m3 

Vattenförlust 1,4 16 15 16 8 

(utläckage) % 

Debiterad 749 802 781 748 816 910 822 754 830 772 

vattenmängd m3 

Av tabellen ovan framgår att det finns ett omfattande inläckage av ovidkommande 

vatten (förhållande mellan mängd debiterad vattenmängd och renat spillvatten). Det 

årliga genomsnittet för den senaste femårsperioden ligger kring 55 %4
. Nivåerna på 

andelen ovidkommande vatten är delvis en indikator som vittnar om ledningsnätets 

3 I tabellen redovisas de ackumulerade värdena för produktionsenheterna. Beträffande andelen 

ovidkommande vatten och vattenförlust är detta nyckeltal som räknats fram i granskningen och således 

inga siffror som kommunen haft tillgång till. 
4 Motsvarande genomsnittsvärde för Eksjö är 64 % Varberg är 57 %, Växjö 52 %, Markaryd 66 %, 

Värnamo 41 %. 
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status. lnläckaget uppstår ofta genom inträngning av vatten från dagvattenledning 

(underdimensionerade) till spillvattenledning då dessa ledningar ligger i samma rörgrav 

och att de gamla spillvattenledningarna är otäta. En annan förklaring är felkopplade 

ledningar. De stora regnmängderna under senare år har sannolikt ökat på inläckaget. 

En mindre kommun med relativt sett många enskilda avlopp påverkar nyckeltalet 

ovidkommande vatten till nackdel för den mindre kommunen. I en större stad slår 

enskilda avlopp inte igenom på statistiken på samma sätt5• 

Ersättningsanspråk med anledning av översvämningar har förekommit men är inte 

vanligt förekommande. Projekt drivs idag med hjälp av konsult för att analysera och 

föreslå åtgärder kring ovidkommande vatten i Fridafors. Liknande projekt planeras i 

Väckelsång. 

Vattenförlusterna (förhållandet mellan producerad och debiterad mängd vatten) uppgår 

till drygt 11 % sett som genomsnitt senaste femårsperioden. Vattenförlusten förefaller 

vara förhållandevis låg. En parameter som påverkar vattenförlusten är de spolningar 

som genomförs i ledningsnätet. 

När det gäller vattenläckor har statistik på detta upprättats. Antalet vattenläckor uppgår 

till ett genomsnitt på 10/år sett till de senaste fyra åren. 

3.2.2 Taxa och kostnadsfördelning mellan VA- och skattekollektiv 

Månadskostnaden (brukningsavgift) i Tingsryd 20176 för en normalvilla uppgår till 644 

kr. Genomsnittet i länet är 645 kr. Lägsta månadskostnaden 2017 för en normalvilla har 

Solna med 271 kronor/månad tätt följt av Stockholm inkl. Huddinge med 297 

kronor/månad. Högsta årskostnaden 2017 för samma villa har Högsby kommun med 

1041 kronor/månad. 

Försäljningen av vatten visar på en ökning vid en jämförelse över de senaste åren (se 

tabell ovan). Förklaring till detta anses vara ett ökat behov hos delar av näringslivet. 

I Tingsryds kommun finns enligt uppgift inget dokument (riktlinjer) som reglerar hur och 

vilken planering som ska finnas för att ianspråkta eventuella överskott i verksamheten. 

A andra sidan har inte heller verksamheten byggt upp någon buffert genom de 

taxeuttag som görs. 

Ledningsnätet finansieras av VA-avgifter. Lagstiftningen medför att kommunen inte 

tillåts överföra medel från VA-kollektivet till verksamhet inom skattekollektivet. Vid 

samordnade insatser i gatukroppen, d v s-när gatukontoret ska återställa gatan vid 

ledningsgrävning uppges kostnadsfördelningsrutinerna vara att VA-kollektivet bekostar 

återställning när det handlar om VA-arbeten. I de fall där ny toppbeläggning är 

planerad sedan tidigare får skattekollektivet betala. Vid planerade gemensamma 

insatser är det vanligt att kostnaden delas. Renodling har skett under senare år när det 

gäller vissa tjänster inom förvaltningen. Renodlingen innebär att de tjänster som 

finansieras av VA-kollektivet numera endast gör utredningar/jobb åt VA. Tidigare när 

5 Kunder med enskilt avlopp påverkar till viss del statistiken för renat avloppsvatten men inte statistiken 

debiterat vatten. Påverkan på nivån ovidkommande vatten är marginell i sammanhanget. 
6 Statistik Svensk Vatten, normalvilla "typhus A". 
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dessa personer sorterade under förvaltningsledningen kunde vissa jobb och 

utredningar göras åt andra verksamheter. 

För avvattning av allmän platsmark kan huvudmannen ta ut avgift av ägarna till 

fastigheter inom planområdet. I den mån dagvattenavledningen från allmänna platser 

inte redan finansieras av skattemedel bör en beräkning göras av kostnaden för 

avledning av dagvatten från sådan mark. I Tingsryds kommun tas ingen avgift ut för 

avvattning av allmän platsmark. 

VA-verket skall årligen ersätta kommunens kostnader på grund av att den allmänna 

VA-anläggningen är förlagd i kommunalt förvaltad mark. VA-avdelningen betalar enligt 

uppgift inte någon sådan avgift. 

3.2.3 Bedömning 

Vi noterar att verksamheten inte analyserat effekterna av nuvarande och tidigare 

underhållstakt. Den historiska omläggningstakten och avsatta resurser till förnyelse 

indikerar att ledningsnätet i Tingsryds kommun förutsätts uppnå en livslängd på flera 

hundra år. Detta förhållande kan självklart inte anses vara långsiktigt hållbart. 

Kommunstyrelsen bör i den långsiktiga planeringen åtminstone eftersträva en 

reinvesteringstakt som motsvarar en omläggningstakt på 100 år. Mål kring 

förnyelsetakten bör övervägas. 

På samma sätt som för gatuunderhållet anser vi det vore bra om verksamheten för 

statistik över den ledningslängd som förnyas så att man kan bygga upp en statistikbas 

med referenspunkter historiskt och utifrån detta kan bedöma konsekvenser vad gäller 

behov och taxenivåer på sikt. Ett bättre underlag kan underlätta införandet av en 

trappstegsmodell för taxan som gör höjningarna mindre kännbara. 

Kommunstyrelsen och tekniska avdelningen (VA-enheten) behöver tydligare prioritera 

vilka insatser som är mest angelägna när det gäller förnyelse och underhåll av 

ledningsnätet. Förebild kan gatuunderhållet vara i detta avseende där man rödmarkerat 

vissa gator som högprioriterade. 

Vi noterar att det finns ett omfattande inläckage på kommunens spillvattenledningsnät. 

Strategiska satsningar för att sänka nivåerna bör genomföras och konkreta mål bör 

upprättas. 

Kommunen har inga dokumenterade riktlinjer för kostnadsfördelning mellan VA

kollektiv och skattekollektiv vid gemensamma insatser/samordningsinsatser. Vi anser 

att sådana riktlinjer bör upprättas för att säkerställa att VA-kollektivet inte 

subventionerar skattefinansierad verksamhet. Vidare bör det utredas vilka avgifter som 

ska tas ut mellan skatte- respektive avgiftskollektivet. Kostnadsberäkningar i dessa 

avseenden bör göras och erforderliga överenskommelser bör träffas mellan kollektiven. 

Likt gatuverksamheten finns inom VA utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. 

Vi anser att hög prioritet bör ges till att säkerställa organisation och bemanning. 
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3.3 Dricksvattenförsörjning inkl. reservvatten och beredskap 

Tingsryds kommun försörjs idag av vatten från fem vattenverk. Vattnet från dessa tas 

ut i form av grund- eller ytvatten. Kvaliteten och kapaciteten på vattnet varierar mellan 

vattenverken. 

Huvudvattenverket tar råvatten från Hensjön som pumpas och filtreras och tas ut som 

konstgjort grundvatten. Vattenverket försörjer idag Tingsryd, Väckelsång och Urshult. 

Vissa investeringar behöver göras i ny el och styr- och reglerteknik i verket. 

Huvudvattenverket har lite påpekanden om höga färgtal. Verket skulle inte ha kapacitet 

att i dagsläget direkt processa ytvatten. 

Vattenverket i Ryd har vissa problem med bakterier i vattnet vid låga vattenstånd, 

Pågår utredning kring detta i dagsläget. 

Linneryd och Korrö har kapacitetsproblem idag. Verken är i behov av investeringar och 

intervjuade framhåller att ett vattenverk istället för två kan vara en framkomlig väg 

istället för att investera i två verk. 

Nödvatten finns säkerställt med egna resurser genom förekomsten av fem vattenverk 

på olika orter i kommunen som tillfälligt kan försörja andra kommundelar. Detta är en 

kortsiktig lösning. Beträffande nödvatten finns en regional samverkan för 

nödvattenförsörjning. Denna regionala plan är framtagen av Länsstyrelsen 

(Krissamverkan Kronoberg) och är daterad 2016-07-05. I denna regionala plan 

framhålls också vikten av att varje kommun bör ta fram en särskild beredskapsplan för 

hur ett allvarligt avbrott i dricksvattenförsörjningen ska hanteras. 

Tingsryds kommun har en nödvattenplan, daterad 2017-01-10 som anger egna 

resurser och placering/uppställningsplatser av tankar mm. Planen är dock enligt uppgift 

inte beslutad. Rent praktiska åtgärder är dock enligt uppgift inte säkerställt. Exempelvis 

ledningar. 

Tingsryds kommun saknar i dag tillgång till reservvatten eller möjligt alternativ till 

nuvarande täkt. Frågan om reservvatten har enligt uppgift inte varit uppe för politisk 

behandling . 

Enligt uppgift saknas beredskapsplan7 för insatser inom kommunala 

vattenskyddsområden. En sådan plan syftar till att säkerställa att räddningstjänst och 

saneringsåtgärder i samband med olyckor och liknande hanteras så att grundvatten 

inom skyddsområdet inte förorenas. Intervjuade framhåller att det likaså behöver 

säkerställas en stabsberedskap och övningar kring scenariot. Några övningar specifikt 

kring vattenförsörjning har inte skett i närtid. Vid tidpunkten för granskningen har det 

påbörjats ett arbete med beredskapsplan för hantering av incidenter/avbrott i 

dricksvattenförsörjningen. 

Inom VA-enheten finns dock en checklista för VA-beredskap vid misstanke om 

förorenat dricksvatten och detaljerade rutiner för hanteringen när det gäller vem som 

gör vad etc. Likaså finns en larmrutin som innebär att ett antal tjänstepersoner får 

meddelande via mail och sms när resultat av dricksvattenproverna överstiger 

gränsvärdena. 

7 Lag om extraordinära händelser (krav på risk- och sårbarhetsanalys) samt föreskrifter om kommuners 

risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) 
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I granskningen framkommer osäkerhet beträffande vattenskyddsföreskrifternas 

aktualitet och när de senast beslutades. Vissa områden kan behöva uppdateras. För 

Fliseholm saknas skyddsområde. Intervjuade framhåller att en översyn behöver göras 

av samtliga vattenskyddsområden. 

NIS-direktivet8 har utretts och finns redovisat i Betänkande (SOU 2017:36). I korthet 

handlar direktivet om skyldigheter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster att vidta 

säkerhetsåtgärder för att hantera risker och förebygga och hantera incidenter i nätverk 

och informationssystem som de är beroende av för att tillhandahålla tjänsterna. 

Rapporteringskrav finns också för incidenter som har betydande inverkan på 

kontinuiteten i tjänsten. Leverantörer och distributörer av dricksvatten anges som en 

enhet/verksamhet av sju angivna sektorer. 

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska göra en riskanalys som ligger till grund för 

val av säkerhetsåtgärder, analys ska genomföras årligen samt dokumenteras och 

innehålla åtgärdsplan. Tillsynsmyndighet blir Livsmedelsverket. 

Intervjuade framhåller att de har varit i kontakt med Länsstyrelsen kring vissa 

säkerhetsåtgärder kring skalskydd mm i olika verk. Frågan om NIS-direktivet har man 

inte särskilt haft uppe för diskussion. 

3.3.1 Bedömning 

Kommunstyrelsen har en säkerställd dricksvattenproduktion men flera risker av 

väsentlig art behöver hanteras för att dricksvattenförsörjningen ska anses vara 

säkerställd när det gäller avbrott och beredskap. Därför rekommenderar vi följande: 

• Kommunstyrelsen behöver hantera frågan om reservvatten och vilken strategi 

kommunen ska ha för reservvatten på sikt. 

• Kommunstyrelsen behöver analysera och se över sina vattenskyddsföreskrifter 

och att de är aktuella utifrån de lagkrav som finns. 

• En beredskapsplan bör tas fram i samverkan mellan aktuella aktörer för att 

säkerställa hanteringen inom vattenskyddsområden i händelser av olyckor. 

• Nödvattenplan finns men är inte beslutad. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta 

ett beslut om planen och i samband med detta bör vissa praktiska frågor ses 

över. Exempelvis om man tillfälligt behöver pumpa vatten från annan sjö, finns 

ledningar till detta etc. 

• Kommunstyrelsen behöver i samverkan med aktuella aktörer ta ställning till hur 

verksamheten ska förhålla sig till NIS-direktivet. 

8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i 

nätverks- och informationssystem i hela unionen. Regeringen beslutade 29 mars 2018 om prop: 

2017/18:205 om Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Ikraftträdande föreslås bli 

augusti 2018. 
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4 Slutsats och rekommendationer 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del säkerställt underhållet av gator genom de 

förstärkningar av resurser som skett under senare år och den planering som finns för 

prioriteringar. När det gäller underhåll och förnyelse av VA-ledningar anser vi inte att 

underhåll och förnyelse är säkerställd. 

Kommunstyrelsen har en säkerställd dricksvattenproduktion men flera risker av 

väsentlig art som behöver hanteras för att dricksvattenförsörjningen ska anses vara 

säkerställd när det gäller avbrott och beredskap. Kommunstyrelsen har ett stort ansvar 

för att detta sker. 

I rapporten finns bedömningar för respektive avsnitt. Utifrån gjord granskning lämnar vi 

följande rekommendationer: 

• Inför rutin för statistikinhämtning för genomförd toppbelägning som genomförs. 

Genom ackumulerade värden och historiska data kan förvaltningen tydligare 

redovisa hur nuläget är jämfört med vad behoven är och hur det utvecklas på 

längre sikt. 

• Kommunstyrelsen och tekniska avdelningen behöver fastställa mål och 

ambitioner för vilken omläggningstakt man vill ha på ytbeläggning. 

• Säkerställ underhåll för enskilda vägar genom en särskild budget för ändamålet. 

• Analys och bedömningar behöver ske när det gäller omläggningstakt på 

ledningsnätet samt vilka mål/ambitioner som eftersträvas på längre sikt. 

• Riktlinjer för kostnadsfördelningsprinciper mellan VA-kollektiv och 

skattekollektiv behöver upprättas. Likaså en analys över avgifter mellan 

kollektiven. 

• För såväl gatuverksamheten som VA-verksamheten behöver kommunstyrelsen 

lägga hög prioritet i att säkerställa bemanning som innebär att det finns en 

tillräcklig beställarkompetens i organisationen. 

• Kommunstyrelsen behöver hantera frågan om reservvatten och vilken 

strategi kommunen ska ha för reservvatten på sikt. 

• Kommunstyrelsen behöver analysera och se över sina vattenskyddsföreskrifter 

och att de är aktuella utifrån de lagkrav som finns. 

• En beredskapsplan bör tas fram i samverkan mellan aktuella aktörer för att 

säkerställa hanteringen inom vattenskyddsområden i händelser av olyckor. 

• Nödvattenplan finns men är inte beslutad. Vi anser att kommunstyrelsen bör ta 

ett beslut om planen och i samband med detta bör vissa praktiska frågor ses 

över. Exempelvis om man tillfälligt behöver pumpa vatten från annan sjö, finns 

ledningar till detta etc. 

• Kommunstyrelsen behöver i samverkan med aktuella aktörer ta ställning till hur 

verksamheten ska förhålla sig till NIS-direktivet. 
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KPMG, Dag som ovan 

~~-
Kristian Gunnarsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(36) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 

Justerare 

1IIY 

§ 217 

Förändring av integrationsenhetens verksamhet 
Dnr 2018/1272 750 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen beslutar om nedläggning av Mötesplatser i K.onga 
och Ryd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i 
verksamheten för tre integrationsvärdar inom integrationsenheten. 

3. Finansiering sker inom befmtlig budget. 

4. Tidsplanen avser att under oktober påbörja omorganisationen som 
ska leda till en ny organisation som ska vara färdigställd den 30 juni 
2019. 

5. Rapportering sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande. 

Beskrivning av ärendet 

Då inflödet av a11talet nyanlända stadigt minskar i antal till Tingsryds 
kommun finns nu behov av att anpassa organisationen.efter de behov som 
finns idag. Det största målgrupp nyanlända ser annorlunda ut idag än för 
några år sedan och man behöver möta dem i den fas av ·· 
integrationsprocessen som de befmner sig i. 

Organisationen avseende kommunens ru·bete med asyl och integration som 
skapades i samband med flyktingströmmen 2015 har under sommru·en och 
hösten 2018 renodlats till att omfatta integrationsenheten inom avdelningen 
för arbete och lärande. 

Målgrupp för integrationsenheten avser asylsökande, kommunplacerade med 
permanenta uppehållstillstånd och nyanlända som befinner sig i 
etableringsprogrammet. 

I dagsläget har fmns det tre lokaler på tre olika orter i samarbete med ABF; 
Konga, Ryd och Tingsryd. Det finns tre integrationsvärdar anställda på 
heltid som roterar i bemanningen på de olika Mötesplatserna. Syftet med 
Mötesplatserna är att anordna aktiviteter för att främja inlärning av svenska, 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(36) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 

Polis.§ 217 Dnr 2018/1272 133 

möjlighet att kunna ställa frågor till kommunens representanter, möjlighet 
att få stöd i sina språkstudier, samhällsinformation, hjälp och stöd i kontakt 
med övriga myndigheter, studier för körkortstagning osv. 
Öppettiden1a är omfattande och under senaste året här besöksantalet minskat 
till Mötesplatserna. 

Integrationsenhetens största målgrupp har växlat från att vara asylsökande 
till att nu vara nyanlända som befinner sig inom etableringsprogrammet och 
som då oftast läser SFI. Dessa personer är kopplade till studier vid 
vuxenutbildningen och fångas enklast upp på skolan eller på Mötesplats i 
Tingsryd. 

Flytten från befintliga lokaler på Dackegatan till den nya Mötesplatsen i 
stationsbyggnaden i Tingsryd som kommer att ske i början av år 2019 
kommer att innebära en närhet till busstationen. Platsen är ändamålsenlig 
och kommer att vara en samlokalisering av Integrationsenheten och 
Arbetsmarknadsenheten. I lokalerna kommer det finnas möjlighet till 
enskilda samtal med bland annat vuxenutbildningens Studie- och 
yrkesvägledare och språkstöd. Lokalerna kommer att erbjuda möjlighet till 
aktiviteter i fonn av språkcafe, stöd i kontakt med myndigheter via drop-in 
tider, gruppmöten och forbokade enskilda samtal. 

Förändringen som föreslås är därmed att Mötesplatserna i Konga och Ryd 
avvecklas och att all verksamhet koncentreras till stationsbyggnaden i 
Tings1yd. 

Ärendets beredning 
Beredning har skett i samarbete med arbete och lärandes integrationsenhet, 
personalavdelningen och Migrationsverket. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande, 2018-10-02 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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r.lTingsryds 
\;!!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-02 

Till arbete och lärandeutskottet 

Förändring av integrationsenhetens verksamhet 

Förslag till beslut att 

1. Kommunstyrelsen beslutar om nedläggning av Mötesplatser i Konga och Ryd 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i verksamheten för tre 

integrationsvärdar inom integrationsenheten 

3. Finansiering sker inom befintlig budget 

4. Tidsplanen avser att under oktober påbörja omorganisationen som ska leda till en ny 

organisation som ska vara färdigställd den 30 juni 2019 

5. Rapportering sker löpande av avdelningschef för arbete och lärande 

Beskrivning av ärendet 
Då inflödet av antalet nyanlända stadigt minskar i antal till Tingsryds kommun finns nu 

behov av att anpassa organisationen efter de behov som finns idag. Vår största målgrupp 

nyanlända ser annorlunda ut idag än för några år sedan och vi behöver möta dem i den 

fas av integrationsprocessen som de befinner sig i. 

Organisationen avseende kommunens arbete med asyl och integration som skapades i 

samband med flyktingströmmen 2015 har under sommaren och hösten 2018 renodlats 

till att omfatta integrationsenheten inom avdelningen för arbete och lärande. Målgrupp 

för integrationsenheten avser asylsökande, kommunplacerade med permanenta uppe

hållstillstånd och nyanlända som befinner sig i etableringsprogrammet. I dagsläget har 

vi tre lokaler på tre olika orter i samarbete med ABF; Konga, Ryd och Tingsryd. Det 

finns tre integrationsvärdar anställda på heltid som roterar i bemanningen på de olika 

Mötesplatserna. Syftet med Mötesplatserna är att anordna aktiviteter för att främja in

lärning av svenska, möjlighet att kunna ställa frågor till kommunens representanter, 

möjlighet att få stöd i sina språkstudier, samhällsinformation, hjälp och stöd i kontakt 

med övriga myndigheter, studier för körkortstagning osv. 

Öppettiderna är omfattande och under senaste året har besöksantalet minskat till Mötes

platserna. Många timmar är lokalerna tomma på besökare och integrationsvärdama har 

under denna tid svårt att finna meningsfulla arbetsuppgifter. Trots idoga försök har det 

varit svårt att locka de nyanlända till Mötesplatsernas aktiviteter. Det har även varit en 

utmaning att locka andra än just nyanlända till Mötesplatser. Flera av de befintliga Mö

tesplatserna är inte anpassade för den verksamhet som bedrivs i nuläget. Det saknas i 

flera fall möjlighet till individuella möten i avskilt rum och akustiken är i flera fall brist

fällig. 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 
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En utmaning för integrationsenheten har under lång tid varit att hitta effektiva samar
beten med civilsamhället för att skapa naturliga kontakter mellan svenskar och nyan
lända. Integrationsenheten har upplevt att exempelvis föreningslivet har svårt att hitta 
tid och resurser för att ta sig an nyanlända personer på orten. Samarbetspartnern ABF 
har också upplevt svårigheter i att hitta cirkelledare till både studiecirklar i ämnena 
svenska språket och samhällsinformation och till andra aktiviteter. Effekten av detta har 
blivit att det är allt svårare att hitta meningsfulla aktiviteter till Mötesplatserna. 

Från att vi har haft ca 50 nyanlända som anvisats till kommunen år 2016 så anvisades 
inte någon under 2018. Tingsryds kommun har dock på eget initiativ öppnat upp för 
anvisning av 15 personer under nuvarande år. I skrivande stund har vi mottagit cirka tio 
personer under 2018. Vi har även ett fåtal egenbosatta som på eget initiativ flyttar till 
kommunen. I dessa fall kan bostadsorten bli vilken som eftersom de egenbosatta helt 
själva styr sin bosättning. Detta gör att vi enbart har behov av lokaler vid enskilda till
fällen i Konga och Ryd och kan då hyras per tillfälle, flexibelt utifrån en kortare period. 
Anpassade och riktade schemalagda aktiviteter kommer att kunna erbjudas på orterna 
beroende på behov. 

Integrationsenhetens största målgrupp har växlat från att vara asylsökande till att nu 
vara nyanlända som befinner sig inom etableringsprogrammet och som då oftast läser 
SFI. Dessa personer är kopplade till studier vid vuxenutbildningen och fångas enklast 
upp på skolan eller på Mötesplats i Tingsryd. 

Flytten från befintliga lokaler på Dackegatan till den nya Mötesplatsen i stationsbygg
naden i Tingsryd som kommer att ske i början av år 2019 kommer att innebära en närhet 
till busstationen. Platsen är ändamålsenlig och kommer att vara en samlokalisering av 
Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten. I lokalerna kommer det finnas möjlig
het till enskilda samtal med bland annat vuxenutbildningens Studie- och yrkesvägledare 
och språkstöd. Lokalerna kommer att erbjuda möjlighet till aktiviteter i form av språk
cafä, stöd i kontakt med myndigheter via drop-in tider, gruppmöten och förbokade en
skilda samtal. 

Förändringen som föreslås är därmed att Mötesplatserna i Konga och Ryd avvecklas 
och att all verksamhet koncentreras till stationsbyggnaden i Tingsryd. Personella resur
ser som kommer att behövas inom verksamheten är, förutom den nuvarande integrat
ionssamordnaren, en heltidstjänst med andra arbetsuppgifter. 

Tänkta arbetsuppgifter i den blivande tjänsten som integrationsstödjade är att planera, 
genomföra och följa upp insatser för enskilda och familjer med målet om att nå en lyck
ad integration och egen försörjning. Ett viktigt uppdrag är att ge socialt stöd till nyan
lända i deras etablering i kommunen. Att ombesörja att de nyanlända kommer in i och 
rar ta del av t ex skola, SFI, samhällsorientering samt andra viktiga resurser för en stabil 
integrationsprocess. Arbetet kommer också innebära ett nära samarbete med myndig
heter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjuk
vården samt andra delar inom kommunen. 

Kvalifikationer som kommer behövas är socionomexamen eller annan likvärdig högsko
leutbildning. God kunskap om olika aktörers/myndigheters ansvarsområden inom det 
offentliga välfärdsystemet behövs. Erfarenhet av att arbeta med nyanländas behov i fo
kus och att ingå i en samordnad process med andra viktiga aktörer för att uppnå målet. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 
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Ärendets beredning 
Beredning har skett i samarbete med arbete och lärandes integrationsenhet, personalav

delningen och Migrationsverket. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef 
Arbete och lärande 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
.kommun Protokoll vid förhandling enl § 19, 11 MBL 

Datum 2018-09-19 Plats Mien, Torggatan 12 Tingsryd 

Parter 

Kommunal 
Tingsryds kommun 

Ärende 

Närvarande 

Mari Haglund 
Helena Clemedtson och 
Rebecca Elmforsen 

Kallade inte närvarande 

Förändring och nedläggning av Mötesplatser inom integrationsenhetens verksamhet 

Arbetsgivarens förslag 

1. Beslut om nedläggning av Mötesplatser i Konga och Ryd 

2. Beslut om arbetsbrist enligt LAS uppstår i verksamheten för tre integrationsvärdar 

3. Förändringen beräknas vara färdigställd 30 juni 2019 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 

Resultat 

Arbetsgivare och fackförbund är eniga om förslag till beslut. 

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-09-19 

Justeras för arbetsgivarparten Justeras för arbetstagarparten 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
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Stöd för att fylla i blankett Riskbedömning inför ändringar i 
verksamheten 

Precisera den planerade förändringen 

• '_Var ska ändringarna genomföras? 

• Vad består ändringarna av? Till exempel nya arbetslag/gruppsammansättning, ändrade 

arbetsuppgifter, ändrade arbetsmetoder, personalminskning, ändrade lokaler 

• När ska ändringarna genomföras? 

• Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av förändringarna? 

Gör riskbedömning 

Ta fram riskkällor som kan uppstå efter genomförd förändring. Bedöm vilka risker för ohälsa 

och olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare. Bedömningen kan 

göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta både fysiska samt sociala och 

psykologiska risker. Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte. 

Exempel: stor arbetsmängd, tidspress, svåra/komplicerade arbetsuppgifter, liten 

påverkansmöjlighet/lågt inflytande, otydlig organisation, brister i samarbetet, ensamarbete, 

våld och hot, otydliga arbetsuppgifter, arbete från höjd, hantering av farliga ämnen, dåligt 

anpassade arbetslokaer, ensidigt upprepat arbete, ändrad arbetsutrustning, buller/vibrationer, 

blöta skräpiga golv, passerande trafik. 

Åtgärda 

De åtgärder som inte vidtas omedelbart skrivs ned i en handlingsplan där ni anger vilka 

åtgärder som ska genomföras, när de ska genomföras och vem som ska se till att det 

genomförs. 

Kontrollera att de genomförda åtgärderna får den effekt som avsågs. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(36) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 

§ 218 

Ansökan om bidrag till skollunch och litteratur i samband 
med studier vid folkhögskola 
Dnr 2018/1271 615 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsen avslår ansökan med anledning av att studiema inte avser 
allmänna kurser motsvarande gymnasiekompetens för behörighet till 
högskola. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om bidrag till skollunch och litteratut i samband med studier vid 
folkhögskola har inkommit till kommunen. 

Utbildningen som sökande blivit antagen till erbjuds på Grimslövs 
folkhögskola och är en yrkesimiktad utbildning till hälsoutvecklare och 
massageterapeut (EGY) som omfattar tre terminer. Antagningsvillkor fö:r 
utbildningen är treårigt gymnasium samt ett års arbetslivserfarenhet eller 
motsvarande. 

Enligt tidigate likande beslut fattade av barn- och utbildningsförvaltningen 
utbetalas bidrag enbart till de elever som går allmän kurs motsvarande 
gymnasiekompetens för behörighet till högskola t.o.m. vårterminen det år 
eleven fyller 20 år. 

Beslutsunderlag 

BUN § 56 2005/173 605 
Grimslövs folkhögskolas hemsida gällande beskrivning av utbildning EGY 
Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande, 2018-10-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Sohlberg(M) yrkar bifall. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings• 
förvaltningen 

20IR( 127-1 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-16 

Till arbete och lärandeutskottet 

Ansökan om bidrag till skollunch och litteratur i samband med studier vid 
folkhögskola 

Förslag till beslut att 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att avstå ansökan med an
ledning av att studierna inte avser allmänna kurser motsvarande gymnasiekompetens 
för behörighet till högskola. 

Beskrivning av ärendet 

En ansökan om bidrag till skollunch och litteratur i samband med studier vid folkhögs
kola har inkommit till kommunen. 

Utbildningen som sökande blivit antagen till erbjuds på Grimslövs folkhögskola och är 
en yrkesimiktad utbildning till hälsoutvecklare och massageterapeut (EGY) som omfat
tar tre terminer. Antagningsvillkor för utbildningen är treårigt gymnasium samt ett års 
arbetslivserfarenhet eller motsvarande. 

Enligt tidigare likande beslut fattade av barn- och utbildningsförvaltningen utbetalas 
bidrag enbart till de elever som går allmän kurs motsvarande gymnasiekompetens för 
behörighet till högskola t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

Beslutsunderlag 
BUN § 56 2005/173 605 
Grimslövs folkhögskolas hemsida gällande beslaivning av utbildning EGY 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 

Gtr 
1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\;!!:)kommun 2006-04-07 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Intagningsnämnden 
i Tingsryds kommun 

Läromedelsbidrag för elever som studerar vid folkhögskola 

Föreslås att texten i beslutet taget i BUN § 144/2005 ändras till 

"att barn- och utbildningsnämnden står för kostnaderna för skollunch och 

läromedel för elever som studerar på folkhögskola t o m vårterminen det år 

de fyller 20 år. Gäller endast de elever som går allmän kurs motsvarande 

gymnasiekompetens för behörighet till högskola. " 

~~c-.-l--..,. 

Inger Augustinsson 

Dokument2 
Tingsryds kommun 
Box 88 
36222 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44100 vx 0477-44409 982-4251 
E-post: skola.bamomsorg@tingsryd.se 

1(1) 

Postgiro 
107020-0 
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TINGSRYDS KOMMUN SAMMAN1'llt.ÄDl:SPRCTOK0LL 
Sida 

Sammanträdesdahlm 

B3!Il- och utbildrdngsnämnden 2005-12-14 8 

Förvaltningskamrer 
Intagningskanslitt 

Justerarn 

BUN § 144 2005/173 601 

Läromedelsbidrag för elever som studerar vid folkhögskola 

Föreligger förslag till lä:romedelsbidrag och skollunch för de elever under 20 år, 
som går på folkhögskola. 

MBL-infonnation har ägt rum den 8 december 2005. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att barn- och utbildningsnämriden står för kostnaderna för skollunch och 
läromedel för elever som studerar på folkhögskola t o m värterminen det året 
eleven fyller 20 år. Kostnaden belastar kontot för interko=unala ersättningar. 

,/l / 
•1 Uldragsbe=ityrkando 

·-··---·-···-···--- ··-

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄl!l>ESPRCTOKCll.11. 
Sammanträdc:i:dalum 

Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 

Justcrare 

BUN §145 2005/16 042 

Redovisning av ekonomiskt utfall november 2005 

Skolchefen redovisar ekonomiskt utfall för 
november 2005. 

MBL-infonnation har ägt rum den 8 december 2005. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna och lägga.redovisningen till handlingarna. 

U!dragsbcstyrkandc 

J~· '• ✓, / 
l -. 

Sida 

9 
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TINGSRYDS KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-26 17 

F örvaltningskamrer 
Intagnings kansli 

BUN § 56 2005/173 605 

Läromedelsbidrag för elever som studerar vid folkhögskola 

Föreligger reviderat förslag till läromedels bidrag och skollunch för 

de elever under 20 år, som går på folkhögskola. 

MBL-information har ägt rum den 20 april 2006. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att barn- och utbildningsnämnden står för kostnaderna för skollunch 

och läromedel för elever som studerar på folkhögskola t o m 

vfuterminen det året eleven fyller 20 år. Gäller endast de elever som 

går allmän kurs motsvarande gymnasiekompetens för behörighet till 

högskola. Kostnaden belastar kontot för interkommunala 

ersättningar. 
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l':.:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(25) 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25 

Justerande 

BUN § 109 Dnr 2013/119 612 

Bidrag till skollunch för elever som studerar vid gymnasieskola i annan 

kommun 

Det har inkommit fråga om att bekosta skollunch för elev som studerar vid 

en gymnasieskola i annan kommun. 

Under barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet framställs 

följande yrkande: 

Yrkande 

Linda Petersson (C) yrkar med instämmande av Lars Nilsson (C) och 

Gunilla Svensson (S) att nämnden bekostar skollunch för elever som 

studerar vid gymnasieskola i annan kommun. 

Patrik Andersson (M) yrkar att nämnden inte bekostar skollunch för elever 

som studerar vid gymnasieskola i annan kommun. 

Peter Möller (M) och Torbjörn Blomster (S) yrkar bifall till Patrik 

Andersson (M) yrkande. 

Propositionsordntng 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Linda Peterssons (C) yrkande 

att nämnden bekostar skollunch för elever som studerar vid gymnasieskola i 

annan kommun. 

Omröstning begärs. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst till Linda Petersons (C) yrkande. 

Nej- röst till Patrik Anderssons (M) yrkande. 

I Utdrngsbcsfydrnnde 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(25) 

Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25 

Justerande 

BUN § 109 fött. 

Omröstningsresultat 

Med 5 ja-röster för Linda Peterssons (C) yrkande mot 4 nej-röster för Patrik 

Anderssons (M) yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden att besluta 

enligt Linda Peterssons (C) yrkande. 

Ja röstar Gunilla Svensson (S), Linda Petersson (C), Lars Nilsson (C), 

Gunnar Engblom (MP) och Lena Rundqvist (S). Nej röstar Patrik Andersson 

(M), Peter Möller (M), Marie Fransson (M) och Torbjörn Blomster (S). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att bekosta skollunch för elever som studerar vid gymnasieskola i annan 

kommun. 



Ärende 20 

Delegationsordning
� 

kommunstyrelsen avseende 
alkohollagen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(36) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 

Justerare w✓ 

) 

§ 220 

Revidering av delegationsordning avseende alkohollagen 
Dm 2018/946 002 

Utskottets beslut 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning avseende 
alkohollagen. 

2. Fattade beslut enligt delegationsordning ska två gånger per år 
rapporteras till nämnden. 

3. Beslut som inte delegeras till alkoholhandläggare ska fattas av 
arbete- och lärandeutskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen fattade den 1 juli 2018 beslut om kommunal avtalssamsaverkan 
som ger kommuner generella möjligheter att avtalssamverka. Genom 
avtalssamverkan kan kommuner överlåta utförandet av sina uppgifter till 
annan kommun. Förenklade möjligheter att avtalssamverka och extern 
delegering är ett led i att ge kommuner goda förutsättningar att möta 
nuvarande och framtida utmaningar. 

Alkoholhandläggare i den gemensamma organisationen har gjort en översyn 
av aktuell delegationsordning och reviderat den. Reviderade 
delegationsordningen ger allcoholhandläggare stö1Te delegationsrätt att fatta 
beslut i de mest förekommande ärenden inom alkohollagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande, 2018-10-19 
Förslag delegationsfö1teckning för Tingsryd (uppdaterad 2018-10-22) från 
alkoholhandläggama 
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r.lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(36) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 

Justerare / / / /' - -jv 

§ 220 forts. Dnr 2018/946 002 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar att arbete- och lärandeutskottet ska vara 
beslutsfattare i alla beslut som inte delegeras till alkoholhandläggarna. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbete- och lärandeutskottet bifaller Magnus Carlbergs 
(S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Avtalssamverkan 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-10-19 

2018/946 002 

1(2) 

Till Arbete- och lärandeutskottet 

Arbete- och lärandeutskottet antar reviderad delegationsordning avseende alkohollagen. 

Fattade beslut enligt delegationsordning ska två gånger per år rapporteras till nämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen fattade den 1 juli 2018 beslut om kommunal avtalssamsaverkan som ger 

kommuner generella möjligheter att avtalssamverka. Genom avtalssamverkan kan 

kommuner överlåta utförandet av sina uppgifter till annan kommun. Förenklade möjlig

heter att avtalssamverka och extern delegering är ett led i att ge kommuner goda förut

sättningar att möta nuvarande och framtida utmaningar. 

Alkoholhandläggare i den gemensamma organisationen har gjort en översyn av aktuell 

delegationsordning och reviderat den. Reviderade delegationsordningen ger alkohol

handläggare större delegationsrätt att fatta beslut i de mest förekommande ärenden inom 

alkohollagen. 

Bakgrund 
Det har tidigare inte varit möjligt för kommuner att lämna över delegationsrätten till 

annan kommun på grund av lokaliseringsprincipen. På grund av samhällsutvecklingen 

och det stora behovet från kommunerna att ha utökade möjligheter till avtalssamverkan 

har ett det sket förändringar i kommunallagens 9 kap. Riksdagen har antagit två nya 

paragrafer i 9 kap som reglerar kommunernas möjlighet att avtalssamverka. 

Man har sett ett särskilt behov att avtalssamverka när det gäller specialkompetenser och 

kompetensförsörjning. Regeringen anförde i sitt lagförslag att kommuner ska få ingå 

avtal om att dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun ( extern dele

gering). Genom ett sådant avtal får en kommun utföra uppgifter åt en annan kommun, 

utan att lokaliseringsprincipen hindrar det. 

Regeringen skriver i sitt förslag att möjligheten till extern delegering är en viktig del i 

den generella möjligheten till avtalssamverkan, främst för att det ska gå att samverka 

om verksamheter som kräver specialistkompetens och utförande av uppgifter som inne

bär myndighetsutövning. Vid extern delegering lämnas inte det övergripande ansvaret 

för uppgiften eller ansvaret för beslutet över. När en anställd i en annan kommun får 

delegation beslutar den på den delegerade kommunens vägnar, och beslutet är formellt 

sett fattat av den kommunen. Beslutet kan således överklagas på samma sätt och av 

samma krets som de beslut som fattas av en anställd i den delegerade kommunen. 

Den kommun som genom avtalssamverkan överlåter utförandet av en uppgift har fortfa

rande kvar det övergripande ansvaret för uppgiften. Styrelsen ska ha uppsikt över kom-

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

munens avtalssamverkan och årligen rapportera om kommunens avtalssamverkan till 

fullmäktige. 

Ärendets beredning 
Arbete och lärande 

Besluts underlag 
Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18: KU30 

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Alkoho !handläggare 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 
Arbete och lärande 

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 



192

Föreslagen delegationsförteckning för Tingsryd (uppdaterad 2018-10-22) 

Förslag på vilka beslut som bör vara delegerat till alkoholhandläggare. Övriga beslut där raden för 

"delegat" är tom kan ligga hos nämnd, utskott, socialchef etc. Tingsryds kommun beslutar till vilken 

funktion de vill delegera de besluten. 

Alkohol/agen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

Beslut i ärende rörande 8 kap. 2 § AL Utskott 

stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där 

det tidigare ej funnits 

stadigvarande 
serveringstillstånd 

Beslut i ärenden rörande 8 kap. 7 § AL Alkoholhandläggare Provsmakning vid 

stadigvarande särskilt tillstånd tillverkningsstället 

för provsmakning (vid 

tillverkningsstället) 

Beslut i ärenden rörande 8 kap. 7 § AL Alkoholhandläggare 

tillfälligt särskilt tillstånd för 

provsmakning (vid 

tillverkningsstället) 

Beslut i ärenden rörande 8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare Cateringtillstånd 

stadigvarande 
serveringstillstånd i samband 

med cateringverksamhet för 

slutna sällskap 
( cateringtillstå nd) 

Beslut bifall i ärenden rörande 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

stadigvarande 

serveringstillstånd i lokal där 

tillstånd tidigare funnits 

Beslut avslag i ärenden 8 kap. 2 § AL Utskott 

rörande stadigvarande 

serveringstillstånd i lokal där 

tillstånd tidigare funnits 

Beslut om ändring av tidigare 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

meddelat stadigvarande 

serveringstillstånd avseende 

serveringslokal, alkoholdryck 

och serveringstid mellan 

klockan 11-02:00 

Beslut om tillfällig ändring av 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

serveringstillstånd avseende 

serveringslokal, alkoholdryck 

och serveringstid mellan 

klockan 11-02:00 

Beslut bifall i ärenden rörande 8 kap. 14 § AL Alkoholhandläggare 

stadigvarande 



193

Alkohol/agen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

serveringstillstånd gemensam 
serveringsyta 

Beslut avslag i ärenden 8 kap.14 § AL Utskott 

rörande stadigvarande 

serveringstillstånd gemensam 
serveringsyta 

Beslut i ärenden rörande 8 kap.14 § AL Alkoholhandläggare 

tillfälligt serveringstillstånd 

gemensam serveringsyta 

Beslut om tillfälligt 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

serve ri ngsti Il stånd till 
allmänheten och slutna 

sällskap 

Beslut om tillfälligt tillstånd 8 kap 6 § p.2 AL Alkoholhandläggare 

för provsmakning 
(Mässtillstånd) 

Beslut om serveringstid 8 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

utanför normaltid vid tillfälligt 

serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna 

sällskap 

Beslut med anledning av 9 kap. 12 § AL Alkoholhandläggare 

ansökan från konkursbo om 

att få fortsätta rörelsen 

Beslut om återkallelse av 9 kap. 18 § AL Utskott 

serve ri ngsti I Istånd 

Beslut om att meddela 9 kap 17 § AL Utskott 

tillståndshavare varning 

avseende serveringstillstånd 

Beslut om att meddela 9kap.17§AL Alkoholhandläggare 

tillståndshavare erinran 

avseende serveringstillstånd 

Beslut om att förbjuda 9 kap. 19 § AL Utskott 

detaljhandel av folköl eller 

servering av folköl 

Beslut om att meddela 9 kap. 19 § AL Utskott 

varning till den som bedriver 

detaljhandel med eller 

servering av folköl 

Beslut om förbud eller 3 kap.10 § AL Utskott 

inskränkning av försäljning av 

alkoholdrycker för visst 

tillfälle 

Avslå ansökan när sökande ej 3§ Alkoholhandläggare 

klarat kunskapsprovet efter Folkhälsomyndighetens 

tredje försöket föreskrifter om 
kunskapsprov 

Beslut i ärenden rörande 8 kap. 8 § AL Alkoholhandläggare 
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Alkohol/agen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

registrering av detaljhandel 5 kap. 5 § AL 

med eller servering av folköl 

Beslut om att förstöra samt 9 kap. 15a § AL Alkoholhandläggare 

rätt att verkställa beslut att 

förstöra vara som köps genom 

kontrollköp 

Beslut om att inleda 9 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

tillsynsutredning 

Beslut om att avskriva 9 kap. 2 § AL Alkoholhandläggare 

tillsynsutredning 

Beslut i ärende om anmälan 8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare 

av cateringlokal 

Beslut om att avskriva Alkoholhandläggare 

ansökan (vid återtagande av 

ansökan) 

Yttrande till Alkoholhandläggare 

lotteriinspektionen 



�rende 21 

ifrådlöst nätverk Tingsryds 

kommun 
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I.i Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2018-11-08 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 
Kommunstyrelsen 

Utredning om öppna trådlösa nätverk Tingsryds kommun 
Dnr 2016/377 093 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Ge teknisk chef samt utvecklingschef i uppdrag att utreda möjligheten att 

erbjuda öppet, trådlöst WiFi i samband med att torget i Tingsryd planeras 
och rusats upp. Kommunledningsförvaltningen f'ar i samband med det även i 

uppdrag att kostnadsberäkna, upprätta en tidplan och framställa förslag till 
uppföranderegler enligt tidigare beslut (Ks au § 18 8 2017-09-07) 

2. Kostnaden ryms inom befintlig budget eller finansieras med externa me
del. 

3. Registrering av användare av trådlöst WiFi skall ske för att kunna spåra 
och identifiera händelser. 

4. Idrottstävlingar, kulturarrangemang och event arrangerade av förening 

som erhåller kommunala bidrag i någon form kan erbjudas öppet, trådlöst 
WiFi. De arrangemang som i nuläget kan vara aktuella för att erbjuda ett fritt 

WiFi är event i Gibson Auditorium och idrottsarrangemang som äger rum i 

Tinghallen. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-03 ett uppdrag till kommunledningsför

valtningen att utreda frågan om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommun (Ks au § 

280, 2016-10-03) 

Utvecklingschefen har gjort en utredning som presenterats för kommunstyrelsens ar

betsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att begära kompletterande utred

ning på tre punkter; 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen (teknisk avdel

ning) i uppdrag att utreda kostnad och lämplig lokalisering för införande av fritt 

WiFi i kommunen och en därtill hörande tidplan för verkställande om beslut 

därom fattas. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hernsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2. Vidare skall kommunchefen (teknisk avdelning) ta fram lämpligt förslag till 
grundläggande uppföranderegler i ett fritt WiFi i samråd med kansliavdelning, 

säkerhetssamordnare och utvecklingsavdelning. 
3. Kommunchefen (utvecklingsavdelningen) får i uppdrag att sammanfatta vid 

vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt WiFi behövs samt utreda 

kostnad härför. 

Nuvarande utvecklingschef har gjort en fördjupad utredning (se bilaga). Utvecklingsav

delningen har utrett lämpliga event och kan konstatera att många av de större eventen i 

kommunen äger mm på platser där det idag ej finns WiFi och där kommunen inte tyd

ligt kan avgränsa en plats. Exempel på detta är K01Töfestivalen, Tingsryds marknad, 

Konst- och hembygdsrundan. I vissa av fallen förfogar Tingsryds kommun inte över 

lokalerna, i andra fall är det otydliga gränser för var eventet äger rum eller det sker ut

omhus. 

Det mest lämpliga i nuläget skulle vara att erbjuda öppna trådlösa nätverk i de hallar 

och anläggningar som ägs och förvaltas av Tingsryds kommun eller av Tingsryds kom

muns bolag och att detta sker i samband med tävlingar och kulturella arrangemang an

ordnade av föreningar som omfattas av kommunala bidrag. 

Kostnad 

Utvecklingsavdelningen har ej kunnat utreda kostnaden för erbjudande av öppet, tråd

löst WiFi. För att underlätta beslut i frågan föreslås att kostnaden för detta måste rym

mas inom befintlig budget och att om detta ej är möjligt får åtgärden anstå tills en finan

siering är gjord. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 280, 2016-10-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 188, 2017-09-04 
Utredning, utvecklingschef 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
IT-avdelningen 
Säkerhetssamordnare 
Kommunchef 

~ ,S~,U~~ 
Christina GutieiTez Malmbom / 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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www.tingsryd.se 



198

Bilaga 

Utredning och underlag 

Enligt iis.se - svenskarna och internet 2016 finns det nu i genomsnitt 2,07 datorer och 

1, 13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil 

och 65 procent en surfplatta. Redan i åttaårsåldern har över hälften (55 %) tillgång till 

en egen smart mobil. 

I genomsnitt använder vi i Sverige internet 24 timmar i veckan, säger samma källa. 

Drygt 9 av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan förra året. Personer 

mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. 

Mer och mer blir mobilt. Svenskarna fortsätter att använda mobilen mer och mer. 78 

procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. 

41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland 

de upp till 25 år är Iphone i klar majoritet, medan Android är vanligare bland de över 46 

år. 

Barn och unga är storanvändare. Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fort

sätter att öka. Tre av fyra 2-åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med 

fem procentenheter sedan året innan då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de 

allra yngsta barnen använder internet varje dag. 

Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent 

av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla 

pojkarna. 

Enligt Post- och telestyrelsens senaste mobiltäcknings- och Bredbandskartläggning vid 

tiden 1 oktober 2016 var det inom Tingsryds kommun som helhet 33,76 % av hushållen 

som hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s via fiber eller fiber-LAN. Inom 

kommunens landsbygdsområden utanför tätorter och småorter var motsvarande andel 

47,96 %. Inom kommunens tätorter är dock andelen hushåll som har tillgång till denna 

bredbandskapacitet betydligt lägre och faktiskt den lägsta i Kronobergs län. Det bör 

dock nämnas att det under 201 7 genomförts betydande bredbandsutbyggnader inom 

tätorterna i Tingsryds kommun: 

I Ryd och Linneryd bygger Wexnet AB under 2017 ut bredband via fiber till samtliga 

hushåll. Liknande utbyggnadsplaner i Konga och delar av Väckelsång har aviserats av 

Bredbandsbolaget och Telenor. Under senhösten 2016 avslutade Wexnet AB en etapp 

av bredbandsutbyggnaden till samtliga hushåll och företag öster om Torggatan i Tings

ryd. Även inom kommunens landsbygdsområden pågår omfattande satsningar för fort

satt bredbands-utbyggnad. En relativt omfattande bredbandsutbyggnad i Tingsryds 

kommun kan således konstateras i nuläget och sannolikt kommer dessa investeringar att 

återspeglas i Post- och telestyrelsens nästkommande bredbandskartläggning. 

Kommunen har 7 tätorter/kommundelscentra med följande antal invånare 2016-12-31; 

Tingsryd med 2 984 invånare, Urshult med 885 invånare, Ryd med 1 444 invånare, 

Väckelsång med 942 invånare, Linneryd med 445 invånare, Rävemåla med 298 invå

nare och Konga med 502 invånare. 
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I publika och offentliga lokaler finns idag möjlighet till gratis, trådlös internetuppkopp

ling, wifi, på följande platser: 

Kommunbiblioteket i Tingsryd 
Kommunbiblioteket i Ryd 
Biblioteket i Urshultsskolan 
Biblioteket i Väckelsångsskolan 
Biblioteket i Linnerydsskolan 
Biblioteket i Byahuset i Rävemåla (Inom Byahuset erbjuds wifi av Byahusföreningen) 

Biblioteket i Örmoskolan i Allhuset i Konga 
I samtliga bibliotek finns publika datorer som ingår i Tingsryds kommuns fasta datanät

verk. 

På de kommunala äldreboendena, skolor, i idrottshallar och andra sportanläggningar 

erbjuds idag inte wifi. I kommunhuset finns möjlighet för den som ber om en kod i 

Medborgarkontoret. 

Det råder osäkerhet i frågan om det finns privata aktörer inom Tingsryds kommun som 

erbjuder gratis wifi. 

Den digitala utvecklingen har närmast exploderat de senaste tio åren. Fler och fler digi

tala tjänster utvecklas samtidigt som den manuella servicen minskat inom ett flertal om

råden, särskilt på landsbygden. Det gäller exempelvis banktjänster, kontakter med stat

liga myndigheter, vård och handel. 

I Tingsryds kommun finns Swedbank med kontor i Tingsryd, Handelsbanken med kon

tor i Tingsryd och Sparbanken Eken med kontor i Ryd och i Rävemåla. Samtliga dessa 

banker erbjuder digitala tjänster och internetbank. 

Arbetsförmedlingen finns endast i Tingsryd och har öppet med självservice må-fre kl. 9-

18. Därutöver tar man enbart emot bokade besök på kontoret i Tingsryd. Denna myn

dighet liksom alla andra erbjuder allt fler tjänster som är digitala. 

Inom vården sker också en utveckling av digitala tjänster. 

I den budgetpropositionen 2015 och 2016 står det att "Digitala tjänster ska, så långt det 

är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

medborgare och företag." 

Regeringen och SKL har med anledning av detta tagit fram en gemensam avsiktsförkla

ring med syfta att samverka för att skapa en offentlig förvaltning som möter upp mot 

privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett alltmer digitaliserat 

samhälle. Där framhåller man vikten av att prioritera digital service i första hand. 

Fördelar och nackdelar med fritt WiFi 

Att kunna ta del av digitala tjänster och att själv kunna kommunicera digitalt blir mer 

och mer en demokrati-fråga. Den som vill ha kontakt med myndigheter, uttrycka sin 

åsikt, betala sina räkningar, deklarera eller läsa tidningen förväntas koppla upp sig och 
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genomföra sina aktiviteter digitalt. Om alla invånare skall ha samma rättigheter och 

skyldigheter behöver samhället och kommunen medverka till att så mång som möjligt 

kan få tillträde till den digitala arenan. 

Internetuppkoppling är också en infrastrukturell förutsättning för kommunikation mel

lan människor och organisationer. Om man vill främja innovation och entreprenörskap i 

största allmänhet måste infrastrukturella förutsättningar finnas för utbyte av ideer och 

utveckling av desamma. Inte minst besöksnäringen är beroende av en digital infrastruk

tör som möjliggör betaltjänster, informationssökning, marknadsföring och bokning. 

En plats attraktivitet bestäms av en mängd faktorer som alla är subjektiva då attraktivitet 

är en upplevelse hos människor. För en växande grupp människor i Sverige är wifi en 
sak som uppfattas positivt. 

Det skall även sägas att det också finns en grupp i samhället som betraktar den digitala 

utvecklingen kritiskt och höjer ett varnande finger. Man eftersträvar surffria zoner där 

man slipper oroa sig för de hälsoeffekter man misstänker att användandet av datorer, 

surfplattor och telefoner kan ha. Det finns också synpunkter på hur det flitiga surfandet 

ändrar sociala vanor och umgängesmönster på ett negativt sätt. 

Man bör även fundera över den kommersiella aspekten kring wifi. Telefonbolag och 

andra aktörer erbjuder idag uppkoppling mot nätet mot avgift. Det kan handla om abon

nemang eller att konsumenten köper en begränsad mängd datatrafik t.ex. genom ett kon

tantkort hos ett telefonbolag. Att inrätta fritt wifi i kommunala anläggningar innebär att 

man med skattemedel finansierar tjänster som privata bolag tar betalt för. 

I ett beslut som Konkurrensverket tagit i december 2015, Dnr 706/2014, gällande 

Helsingborgs kommun har man gjort den sammantagna bedömningen att de konkur

renssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna av kommunens marknadspå

verkan i nuläget inte uppnått sådan betydelse som krävs för ingripande enl. 3 kap. 27§ 

KL. (Konkurrenslagen) 

Trenden idag är sjunkande priser för abonnemang och kontantkort. Det finns på mark

naden många operatörer och bolag som erbjuder uppkoppling. 

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning, "Svenskarnas användning av tele

foni och internet-PTS individundersökning." I den senaste som gjordes 2015 såg man 

att var tredje respondent uppgav att de har fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig inter

netanslutning. Omkring 97% använde mobiltelefon för privat bruk och 9 av 10 har en 

smart telefon. I stort sett alla ringer med mobilen men andelen som även använder in

ternet med mobilen ökar stadigt. Under det senaste halvåret hade 85 procent av mobi

lanvändarna gjort detta. Även användningen av andra tjänster somt.ex. rörlig bild, mu

sik, sociala medier och samhällstjänster via mobilen har 
ökat. 

Yngre var mer flitiga användare av dessa tjänster än äldre. Ett ökat antal 
mobilanvändare kopplar också upp sig mot trådlösa nätverk (WiFi). I 2015 års under

sökning svarade 76 procent att de använt WiFi, vilket kan jämföras med 63 procent 

2013.Fördelningen mellan abonnemang och kontantkort har vi inte lyckats få fram. I 

PTS senaste rapport "Sammanfattning av Svensk telekommarknad första halvåret 2016" 

uppges det att det i Sverige finns 14,5 miljoner mobilabonnemang. 
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Man kan tänka sig att de individer som inte är attraktiva för telefonbolagen som kunder 

p.g.a. att de har för låg inkomst, ingen fast inkomst eller betalningsanmärkningar är 

hänvisade till platser med fritt wifi. Dessa personer är idag förmodligen inte intressanta 

för telefonbolagen i vilket fall som helst då de har låg eller ingen betalningsförmåga. 

Genom att införa fritt wifi i kommunala lokaler ger man dem en möjlighet till delaktig
het. 

Man kan också förmoda att de allra flesta kunder till bolag som erbjuder internetupp

koppling inte finner det tillräckligt att endast utnyttja wifi i lokaler där detta är gratis. 

Av praktiska skäl kan man tänka sig att merparten av kunderna kommer att fortsätta 

köpa tjänsterna av de bolag som erbjuder dem men se den fria tillgången till wifi i 

kommunala lokaler som ett komplement. 

En annan aspekt av fritt wifi är att uppkopplingsmöjligheterna kan användas i kriminella 

syften. Man bör betänka att användare kan vara svåra att spåra. Till exempel kan perso

ner utsättas för kränkningar och hot, eller bedrägeribrott. Kommunen kan riskera att 

tappa förtroende som IT-partner, om grundläggande säkerhetsstandard inte följs. 

Förslag till åtgärder 

I förslaget till åtgärder står att det bör bli lättare att till exempel surfa i kommunala verk

samheter, i simhallar och på kommunens omvårdnads boenden. Likaså att kommunen 

erbjuder fritt wifi vid olika kommunala event och tävlingar. På så sätt ökas möjligheten 

för den grupp som inte självklart har ekonomi och förutsättningar att ha ett eget abon

nemang och kommunen bidrar därmed till att tillgängliggöra digital kommunikation till 

fler. 
Inledningsvis är det lämpligt att erbjuda detta i de av kommunens lokaler där det redan 

finns trådlöst nät. Framöver kan man fortsätta utbyggnaden så att det blir ännu fler plat

ser men varje gång bör en noggrann konsekvensanalys göras. Enligt SKL bör trådlös 

internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven 

verksamhet få anses ingå i den kommunala kompetensen. Detsamma gäller vid tidsbe

gränsade kommunala arrangemang inom t.ex. sport eller kultur. 
I många kommuner har man infört fritt wifi tex. vid ett torg eller annat område. Detta 

skulle kunna konkurrera med privata aktörer men har å andra sidan genomförts på flera 

håll i landet. 

Man bör ha en viss återhållsamhet. Det är möjligt att ett utbrett fritt wifi strider mot 

kommunallagen och att det konkurrerar med privata aktörer. Detta har inte prövats fullt 

ut. 

I rapporten" It-infrastrukturen - i dag och i framtiden" från Riksdagen 2016 står det: 

"Flera kommuner erbjuder gratis wifi. Konkurrensverket inledde på 
eget initiativ en prövning av Helsingborgs tillhandahållande av trådlöst 
internet på allmän plats. Verket fann inte något stöd för att wifi
verksamhet som tillhandahålls på allmän plats skulle rymmas inom 
den kommunala kompetensen. Konkurrensverket avskrev dock ären
det, eftersom konkurrensstörningen i det specifika fallet inte bedöm
des tillräckligt stor för ett ingripande. Att tillhandahålla wifi när kom
munala angelägenheter ska utföras är dock sannolikt kompetensen
ligt." 
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SKL har inte tagit ställning för eller emot men listar bland annat dessa argument samt 

risken för användning i kriminella syften. Man bör därför överväga om man vill att an

vändare av kommunens internetanslutning skall följa några grundläggande uppförande

regler. 

Ekonomiska konsekvenser 

När utvecklingsavdelningen har försökt se hur man hanterat frågan i andra kommuner 

har man inte kunnat se någon särredovisning av kostnader för fritt wifi. Det verkar ha 

ingått i den vanliga posten för internetuppkoppling. Kostnadsdelen bör särskilt utredas 

innan beslut eventuellt kan tas i frågan. Det gäller såväl investeringskostnad, ökad tra

fikkostnad som de kostnader som uppstår pga att vissa människor inte har möjlighet att 

ta del av den digitala kommunikationen genom fritt wifi. Vi saknar kännedom om hur 

stor gruppen är i Tingsryds kommun. 

PTS gjorden undersökning 2010: "Äldre svenskar och internet 201 0" där en stor majori

tet av de tillfrågade att de saknar behov och intresse av internet och i de öppna svaren 

hänvisar många till hög ålder som orsak till att de inte använder internet. Några har 

funktionsnedsättning som gör det svårt eller omöjligt att använda internet och andra 

tycker att det är för dyrt. Bristande kunskap framhålls av några, ibland också med hän

visning till att man tycker att man är för gammal för att lära sig. Ett mindre antal har 

problem med att kunna få bredband där de bor. 
Några få av de tillfrågade har i öppna svar uppgett att de planerar att skaffa internet och 

ett fåtal har gett uttryck för en frustration av att stå utanför, genom att inte använda in

ternet. Men mer än fyra femtedelar anser sig klara sig bra utan internet och ingen tycker 

att det är svårt att klara sig utan internet. 
De huvudsakliga och återkommande kategorierna av orsaker som de tillfrågade angav 

för att inte ha tillgång till dator eller mobiltelefon med internetabonnemang, alternativt 

inte använda den internetuppkoppling som man har tillgång till, var: 

□ Saknar intresse eller behov av internet och datorer 

□ Hög ålder och/eller funktionshinder 

□ Saknar kunskap 

□ Tycker att kostnaden är för hög 

Den grupp som får utökade möjligheter vid ett införande av fritt wifi är de som tycker 

att kostnaden är för hög. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

L 

§ 188 

Utredning om öppna trådlösa nätverk i Tingsryds kommun 
Dm 2016/3 77 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen 

(teknisk avdelning) i uppdrag att utreda kostnad och lämplig 

lokalisering för införande av fritt wifi i kommunen och en därtill 

hörande tidplan för verkställande om beslut därom fattas. 

2. Vidare skall kommunchefen (teknisk avdelning) ta fram lämpligt 

förslag till grundläggande uppföranderegler i ett fritt wifi i samråd 

med kansliavdelning, säkerhetssamordnare och 

utvecklingsavdelning. 

3. Kommunchefen (utvecklingsavdelningen) får i uppdrag att 

sammanfatta vid vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt 

wifi behövs samt utreda kostnad härför. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2016-10-03 ett uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen att utreda frågan om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun (KSAU § 280, 2016-10-03) 

Utvecklingschefen har gj01t en utredning som presenteras för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 280, 2016-10-03 

2. Utredning av tätortsnära wifi i Tingsryds kommun, 2017-05-10 

3. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-22 

I Utdrags bestyrkande 
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förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076 774 4114 

chrlstlna.gulierrezmalmbom@lingsryd.se 

Remissvar "Tätortsnära wifi" 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-22 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda kost

nad och lämplig lokalisering för införande av fritt wifi på i kommunen och en därtill 

hörande tidplan för verkställande om beslut därom fattas. 

Vidare skall man ta fram lämpligt förslag till grundläggande uppföranderegler i ett fritt 

wifi i samråd med Kansliavdelning, säkerhetssamordnare och Utvecklingsavdelning. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att sammanfatta vid 

vilka event och i vilka kommunala lokaler ett fritt wifi behövs samt utreda kostnad här

för. 

Sammanfattning 

Se vidare i Bilaga A 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen har gjorts genom kontakter med flera kommuner och inläsning av olika 

dokument. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kornmunledningsförvaltningen 
Säkerhetssamordnare 
Utvecklingsavdelningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

1 (1) 
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Kommunlednlngs• 
förvaltningen 

Christina Gutierrez Mambom 
076 774 4114 

christina.gulierrezmalmbom@tingsryd.se 

BILAGA A 1 (5) 

Datum 2017-05-10 

Utredning av tätortsnära wifi i Tingsryds kommun 

Enligt iis.se - svenskarna och internet 2016 finns det nu i genomsnitt 2,07 datorer och 

1,13 surfplattor per hushåll i Sverige. 92 procent har en dator, 81 procent en smart mobil 

och 65 procent en surfplatta. Redan i åttaårsåldern har över hälften (55 %) tillgång till 

en egen smart mobil. 

I genomsnitt använder vi i Sverige internet 24 timmar i veckan, säger samma källa. 

Drygt 9 av dessa är via mobilen, en ökning med en timme sedan fön-a året. Personer 

mellan 16 och 25 år ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt internet. 

Mer och mer blir mobilt. Svenskarna fortsätter att använda mobilen mer och mer. 78 

procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag. 

41 procent av svenskarna har en Iphone mot 37 procent som väljer Android. Bland 

de upp till 25 år är Iphone i klar majoritet, medan Android är vanligare bland de över 46 

år. 

Barn och unga är storanvändare. Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fo1t

sätter att öka. Tre av fyra 2-åringar (72 %) använder internet, vilket är en ökning med 

fem procentenheter sedan fön-a året då det var 67 procent. En tredjedel (32 %) av de 

allra yngsta barnen använder internet varje dag. 

Flickor är mer aktiva på sociala nätverk än pojkar. Vid elva års ålder är 56 procent 

av flickorna dagliga användare jämfört med 42 procent av de jämngamla 

pojkarna. 

Enligt Post- och telestyrelsens senaste mobiltäcknings- och Bredbandska1tläggning vid 

tiden 1 oktober 2016 var det inom Tingsryds kommun som helhet 33,76 % av hushållen 

som hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s via fiber eller fiber-LAN. Inom 

kommunens landsbygdsområden utanför täto1ter och småo1ter var motsvarande andel 

4 7 ,96 %. Inom kommunens tätorter är dock andelen hushåll som har tillgång till denna 

bredbandskapacitet betydligt lägre och faktiskt den lägsta i Kronobergs län. Det bör 

dock nämnas att det under 2017 genomförs betydande bredbandsutbyggnader inom tä

torterna i Tingsryds kommun: 
I Ryd och Linneryd bygger We:xnet AB under 2017 ut bredband via fiber till samtliga 

hushåll. Liknande utbyggnadsplaner i Konga och delar av Väckelsång har aviserats av 

Bredbandsbolaget och Telenor. Under senhösten 2016 avslutade Wexnet AB en etapp 

av bredbandsutbyggnaden till samtliga hushåll och företag öster om Torggatan i Tings

ryd. Även inom kommunens landsbygdsområden pågår omfattande satsningar för fort

satt bredbands-utbyggnad. En relativt omfattande bredbandsutbyggnad i Tingsryds 

kommun kan således konstateras i nuläget och sannolikt kommer dessa investeringar att 

återspeglas i Post- och telestyrelsens nästkommande bredbandskartläggning. 
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Kommunen har 7 tätorter/kommundelscentra med följande antal invånare 2016-12-31; 

Tingsryd med 2 984 invånare, Urshult med 885 invånare, Ryd med 1 444 invånare, 

Väckelsång med 942 invånare, Linneryd med 445 invånare, Rävemåla med 298 invå

nare och Konga med 502 invånare. 

I publika och offentliga lokaler finns idag möjlighet till gratis, trådlös internetuppkopp

ling, wifi, på följande platser: 
Kommunbiblioteket i Tingsryd 
Kommunbiblioteket i Ryd 
Biblioteket i Urshultsskolan 
Biblioteket i Väckelsångsskolan 
Biblioteket i Linnerydsskolan 
Biblioteket i Byahuset i Rävemåla (Inom Byahuset erbjuds wifi av Byahusföreningen) 

Biblioteket i Örmoskolan i Allhuset i Konga 

I samtliga bibliotek finns publika datorer som ingår i Tingsryds kommuns fasta datanät

verk. 

På de kommunala äldreboendena, skolor, i idrottshallar och andra sportanläggningar 

erbjuds idag inte wifi. I kommunhuset finns möjlighet för den som ber om en kod i 

Medborgarkontoret. 

Det råder osäkerhet i frågan om det finns privata aktörer inom Tingsryds kommun som 

erbjuder gratis wifi. 

Den digitala utvecklingen har närmast exploderat de senaste tio åren. Fler och fler digi

tala tjänster utvecklas samtidigt som den manuella servicen minskat inom ett flertal om

råden, särskilt på landsbygden. Det gäller exempelvis banktjänster, kontakter med stat

liga myndigheter, vård och handel. 

I Tingsryds kommun finns Swedbank med kontor i Tingsryd, Handelsbanken med kon

tor i Tingsryd och Sparbanken Eken med kontor i Ryd och i Rävemåla. Samtliga dessa 

banker erbjuder digitala tjänster och internetbank. 

Arbetsförmedlingen finns endast i Tingsryd och har öppet med självservice må-fre kl. 9-

18. Därutöver tar man enbart emot bokade besök på kontoret i Tingsryd. Denna myn

dighet liksom alla andra erbjuder allt fler tjänster som är digitala. 

Inom vården sker också en utveckling av digitala tjänster. 

I den budgetpropositionen 2015 och 2016 står det att "Digitala tjänster ska, så långt det 

är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med 

medborgare och företag." 

Regeringen och SKL har med anledning av detta tagit fram en gemensam avsiktsförkla

ring med syfta att samverka för att skapa en offentlig förvaltning som möter upp mot 

privatpersoners, organisationers och företags förväntningar i ett alltmer digitaliserat 

samhälle. Där framhåller man vikten av att prioritera digital service i första hand. 
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Fördelar och nackdelar med fritt wifi 

Att kunna ta del av digitala tjänster och att själv kunna kommunicera digitalt blir mer 

och mer en demokrati-fråga. Den som vill ha kontakt med myndigheter, uttrycka sin 

åsikt, betala sina räkningar, deklarera eller läsa tidningen förväntas koppla upp sig och 

genomföra sina aktiviteter digitalt. Om alla invånare skall ha samma rättigheter och 

skyldigheter behöver samhället och kommunen medverka till att så mång som möjligt 

kan få tillträde till den digitala arenan. 

Internetuppkoppling är också en infrastrukturell förutsättning för kommunikation mel

lan människor och organisationer. Om man vill främja innovation och entreprenörskap i 

största allmänhet måste infrastrukturella förutsättningar finnas för utbyte av ideer och 

utveckling av desamma. 

En plats attraktivitet bestäms av en mängd faktorer som alla är subjektiva då attraktivitet 

är en upplevelse hos människor. För en växande grupp människor i Sverige är wifi en 

sak som uppfattas positivt. 

Det skall även sägas att det också finns en grupp i samhället som betraktar den digitala 

utvecklingen kritiskt och höjer ett varnande finger. Man eftersträvar sU1ffria zoner där 

man slipper oroa sig för de hälsoeffekter man misstänker att användandet av datorer, 

surfplattor och telefoner kan ha. Det finns också synpunkter på hur det flitiga surfandet 

ändrar sociala vanor och umgängesmönster på ett negativt sätt. 

Man bör även fundera över den kommersiella aspekten kring wifi. Telefonbolag och 

andra aktörer erbjuder idag uppkoppling mot nätet mot avgift. Det kan handla om abon

nemang eller att konsumenten köper en begränsad mängd datatrafik t.ex. genom ett kon

tantkort hos ett telefonbolag. Att inrätta fritt wifi i kommunala anläggningar innebär att 

man med skattemedel finansierar tjänster som privata bolag tar betalt för. 

I ett beslut som Konkurrensverket tagit i december 2015, Dnr 706/2014, gällande 

Helsingborgs kommun har man gjort den sammantagna bedömningen att de konkur

renssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna av kommunens marknadspå

verkan i nuläget inte uppnått sådan betydelse som krävs för ingripande enl. 3 kap. 27§ 

KL. (Konkurrenslagen) 

Trenden idag är sjunkande priser för abonnemang och kontantkort. Det finns på mark

naden många operatörer och bolag som erbjuder uppkoppling. 

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning, "Svenskarnas användning av tele

foni och internet-PTS individundersökning." I den senaste som gjordes 2015 såg man 

att var tredje respondent uppgav att de har fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig inter

netanslutning. Omkring 97% använde mobiltelefon för privat bruk och 9 av 10 har en 

smart telefon. I stort sett alla ringer med mobilen men andelen som även använder in

ternet med mobilen ökar stadigt. Under det senaste halvåret hade 85 procent av mobi

lanvändarna gjort detta. Även användningen av andra tjänster somt.ex. rörlig bild, mu

sik, sociala medier och samhällstjänster via mobilen har 

ökat. Yngre var mer flitiga användare av dessa tjänster än äldre. Ett ökat antal 

mobilanvändare kopplar också upp sig mot trådlösa nätverk (WiFi). I 2015 års under

sökning svarade 76 procent att de använt WiFi , vilket kan jämföras med 63 procent 

2013.Fördelningen mellan abonnemang och kontantk01t har vi inte lyckats få fram. I 
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PTS senaste rappmt "Sammanfattning av Svensk telekommarknad första halvåret 2016" 

uppges det att det i Sverige finns 14,5 miljoner mobilabonnemang. 

Man kan tänka sig att de individer som inte är attraktiva för telefonbolagen som kunder 

p.g.a. att de har för låg inkomst, ingen fast inkomst eller betalningsanmärkningar är 

hänvisade till platser med fritt wifi. Dessa personer är idag förmodligen inte intressanta 

för telefonbolagen i vilket fall som helst då de har låg eller ingen betalningsförmåga. 

Genom att införa fritt wifi i kommunala lokaler ger man dem en möjlighet till delaktig

het. 

Man kan också förmoda att de allra flesta kunder till bolag som erbjuder internetupp

koppling inte finner det tillräckligt att endast utnyttja wifi i lokaler där detta är gratis. 

Av praktiska skäl kan man tänka sig att merpatten av kunderna kommer att fortsätta 

köpa tjänsterna av de bolag som erbjuder dem men se den fria tillgången till wifi i 

kommunala lokaler som ett komplement. 

En annan aspekt av fritt wifi är att uppkopplingsmöjligheterna kan användas i kriminella 

syften. Man bör betänka att användare kan vara svåra att spåra. Till exempel kan perso

ner utsättas for kränkningar och hot, eller bedrägeribrott. Kommunen kan riskera att 

tappa förtroende som IT-pattner, om grundläggande säkerhetsstandard inte följs. 

Förslag till åtgärder 

I förslaget till åtgärder står att det bör bli lättare att till exempel surfa i kommunala verk

samheter, i simhallar och på kommunens omvårdnads boenden. Likaså att kommunen 

erbjuder fritt wifi vid olika kommunala event och tävlingar. På så sätt ökas möjligheten 

för den grupp som inte självklatt har ekonomi och förutsättningar att ha ett eget abon

nemang och kommunen bidrar därmed till att tillgängliggöra digital kommunikation till 

fler. 
Inledningsvis är det lämpligt att erbjuda detta i de av kommunens lokaler där det redan 

finns trådlöst nät. Framöver kan man fortsätta utbyggnaden så att det blir ännu fler plat

ser men varje gång bör en noggrann konsekvensanalys göras. Enligt SKL bör trådlös 

internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven 

verksamhet få anses ingå i den kommunala kompetensen. Detsamma gäller vid tidsbe

gränsade kommunala arrangemang inom t.ex. spott eller kultur. 

I många kommuner har man infött fritt wifi t.ex. vid ett torg eller annat område. Detta 

skulle kunna konkurrera med privata aktörer men har å andra sidan genomfötts på flera 

håll i landet. 

Man bör ha en viss återhållsamhet. Det är möjligt att ett utbrett fritt wifi strider mot 

kommunallagen och att det konkurrerar med privata aktörer. Detta har inte prövats fullt 

ut. 
I rappmten" It-infrastrukturen - i dag och i framtiden" från Riksdagen 2016 står det: 

"Flera kommuner erbjuder gratis wifi. Konkurrensverket inledde på eget initiativ 
en prövning av Helsingborgs tillhandahållande av trådlöst internet på 
allmän plats. Verket fann inte något stöd för att wifi-verksamhet som tillhandahålls 
på allmän plats skulle rymmas inom den kommunala kompetensen. 
Konkurrensverket avskrev dock ärendet, eftersom konkurrensstörningen i det 
specifika fallet inte bedömdes tillräckligt stor för ett ingripande. Att tillhandahålla 
wifi när kommunala angelägenheter ska utföras är dock sannolikt kompetensenligt." 

SKL har inte tagit ställning för eller emot men listar bland annat dessa argument samt 

risken för användning i kriminella syften. Man bör därför överväga om man vili att an-
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vändare av kommunens internetanslutning skall följa några grundläggande uppförande

regler. 

Ekonomiska konsekvenser 

När utvecklingsavdelningen har försökt se hur man hanterat frågan i andra kommuner 

har man inte kunnat se någon sä11"edovisning av kostnader för fritt wifi. Det verkar ha 

ingått i den vanliga posten för internetuppkoppling. Kostnadsdelen bör särskilt utredas 

innan beslut eventuellt kan tas i frågan. Det gäller såväl investeringskostnad, ökad tra

fikkostnad som de kostnader som uppstår pga att vissa människor inte har möjlighet att 

ta del av den digitala kommunikationen genom fritt wifi. Vi saknar kännedom om hur 

stor gruppen är i Tingsryds kommun. 

PTS gjorden undersökning 2010: "Äldre svenskar och internet2010" där en stor majori

tet av de tillfrågade att de saknar behov och intresse av internet och i de öppna svaren 

hänvisar många till hög ålder som orsak till att de inte använder internet. Några har 

funktionsnedsättning som gör det svårt eller omöjligt att använda internet och andra 

tycker att det är för dyrt. Bristande kunskap framhålls av några, ibland också med hän

visning till att man tycker att man är för gammal för att lära sig. Ett mindre antal har 

problem med att kunna få bredband där de bor. 
Några få av de tillfrågade har i öppna svar uppgett att de planerar att skaffa internet och 

ett fåtal har gett uttryck för en frustration av att stå utanför, genom att inte använda in

ternet. Men mer än fyra femtedelar anser sig klara sig bra utan internet och ingen tycker 

att det är svårt att klara sig utan internet. 
De huvudsakliga och återkommande kategoriema av orsaker som de tillfrågade angav 

för att inte ha tillgång till dator eller mobiltelefon med internetabonnemang, alternativt 

inte använda den internetuppkoppling som man har tillgång till, var: 

□ Saknar intresse eller behov av internet och datorer 

□ Hög ålder och/eller funktionshinder 

□ Saknar kunskap 

□ Tycker att kostnaden är för hög 

Den grupp som får utökade möjligheter vid ett införande av fritt wifi är de som tycker· 

att kostnaden är för hög. 

Christina Gutiell"ez Malmbom 
Utvecklingsavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

L 

§ 280 

Uppdrag gällande utredning om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun 
Dnr 2016/ 377 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen 

i uppdrag att göra en utredning om öppna trådlösa nätverk i 
Tingsryds kommuns orter. 

2. Utredningen ska innehålla förslag på omfattning och kostnadskalkyl. 

3. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 

januari månad 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att en utredning genomförs om öppna trådlösa nätverk i 

Tingsryds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila J eppsson 

I CTtdragsbesty,kande 2016-10-05 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/231 093 

Dnr 2018/749 170 

Dnr 2018/749 170 

Dnr 2018/803 340 

Dnr: 2018/487 823 

Dnr 2018/1369 106 

Dnr2018/39 170 

Dnr2018/39 170 

Dnr 2018/1239 609 

Dnr 2018/1024 106 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Alvesta kommun 
Protokoll kommunfullmäktige, 2018-10-30 § 117 
Beslut om utökad kreditram för Wexnet 

2. Lessebo kommun, kommunstyrelsens ordförande 
Ansvarsförbindelse avseende kostnadsfördelning mellan 
medlemskommunema i Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

3. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson 
Ansvarsförbindelse avseende kostnadsfördelning mellan 
medlemskommunema i Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

4. VA-chef Carina Axelsson 
Delegationsbeslut - Hävande av bevattningsförbud 

5. Kultur- och fritidsutskottet 
Protokoll 2018-10-09 §68 
Återrapportering Väckelsång elljusspår 

6. Samordningsförbundet Värend 

2 

Styrelseprotokoll 2018-10-26 samt Delårsredovisning januari-augusti 2018 

7. Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 
Delårsrapport 2018-08 samt revisionsrapport och utlåtande av förbundets 

revisorer 

8. Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 
Protokoll från ägarmöte i RÖK 2018-09-14 

9. Föräldrar i Linneryd 
Skrivelse angående oro kring personalomsättning på Linnerydskolan från 

föräldrar 

10. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Samtalsanteckning- Uppföljande samverkansmöte om torkan, foderbrist 

och risk för vattenbrist 2018-09-26 samt underlag för presentationer. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2018/1216 513 

2018/1145 822 

2018/1247 823 

2018/1282 823 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-20 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 
verkställda remisser: 

Medborgarförslag 

Flytta in bryggan vid badplatsen Nabben mot stranden - av Kenneth 

Enelund, 2018-09-18 

Översänt till utvecklingsavdelningen 2018-11-20 

Svarsdatum senast 2019-01-28 

Sänk tillåtna hastigheten i Linneryd samhälle - av Kenneth Enelund, 

2018-10-03 

Översänt till tekniska avdelningen 2018-11-20 

Svarsdatum senast 2019-01-28 

Belysning på strandpromenaden i Ryd & Hälsans Spår med ute gym - av 

Camilla Nielsen, 2018-10-10 

Översänt till tekniska avdelningen 2018-11-20 

Svarsdatum senast 2019-01-28 

I Utdrags bestyrkande 
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i".lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRlVELSE 

2018-11-19 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Fattade delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunsty

relsen. 

Jörgen Wijk 

Kanslichef 

1 (1) 
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Anmälan av delegeringsbeslut -
A vtalsförlängning Laboratorietj änster, 
Eurofins Environment Testing Sweden 
AB, Mikael Jeansson KSO 
Delegeringsbeslut år 2018, KSO Mikael 
Jeansson 

Attestlista 2018 
För avdelningen Arbete och Lärande 
Giltligt from 2018-09-01, Daniel 
Gustafsson 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Atteslista 2018 
För avdelningen Arbet och Lärande 
Giltligt from 2018-11-07, Daniel 
Gustafsson 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Anmälan av delegeringbeslut-
Ärende: Avslag på begäran om 
utlämning av uppgifter i anbud från 
Dedicare AB gällande upphanlinga av 
socionomkonsulter. 
Beslutsdatum: 2018-10-30 
Bilaga: Belsut, Delegat, Christer Kratz 
Anmälan om delegeringsbeslut 2018 -
Kommunchef 
Anmälan av delegeringsbeslut -
Offert/Avtal leasing gällande 1 st 
Renault Kangoo Express 1.5 dCi 
ALD automotive 
Beslutsdatum: 2018-11-16, Daniel 
Gustafsson, ekonomichef 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-11-26 

Sida 1 (1) 

Delegationslista 2018.5567 KS 2018-11-06 

2018/18 002 2018-11-26 MIJ 

Delegationslista 2018.5624 KS 2018-11-01 

2018/26 002 2018-11-26 DG 

Delegationslista 2018.5625 KS 2018-11-01 

2018/26 002 2018-11-26 DG 

Delegationslista 2018.5630 KS 2018-11-09 

2018/876 002 2018-11-26 

Delegationslista 2018.5746 KS 2018-11-19 

2018/26 002 2018-11-26 DG 

2018-11-19 13:42 
Antal:5 HADEL 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
okt-18 

Riket 3,7 
Kronoberg 3,6 
Tingsryd 3,5 

18-24 år 
Arbetslösa % 
okt-18 

Riket 4,2 
Kronoberg 4,5 
Tingsryd 4,4 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

okt-18 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

56 
44 

8 

942 

okt-17 
3,9 

4 
3,8 

okt-17 
4,9 

6 
5 

okt-17 

30 
92 
53 

295 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
okt-18 okt-17 okt-18 okt-17 

3,2 3,5 6,9 7,4 
4,5 4,6 8, 1 8,6 
4,3 4,6 7,8 8,4 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
okt-18 okt-17 okt-18 okt-17 

4,7 5,5 8,9 10,4 
6,2 6,4 10,7 12,4 
6,4 9,8 10,8 14,8 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

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

lägenheter 2018-11-06 i% 2018-10-08 2018-11-30 2018-12-31 2019-01-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 92 Centralt, 4 övriga spec omr. 
lediga 0 0 1 4 1 6 1% 4 1 1 5 269 hela Tingsryd 
bostadskö 2 25 93 143 102 365 365 119 byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 10 centralt, 5 övriga spec omr. 
lediga 0 2 5 1 8 4% 4 0 2 2 42 hela Ryd 
bostadskö 5 15 26 11 57 58 6 byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 34 hela Urshult 
lediga 0 1 5 1 7 5% 7 2 2 0 
bostadskö 0 5 17 12 34 34 5 byte 

LINNERYD 400 78 0 1 12 40 25 29 hela Linneryd 
lediga 0 0 1 2 3 4% 1 2 0 0 
bostadskö 2 4 11 12 29 21 3 byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 61 hela Väckelsång 
lediga 0 4 5 1 10 11% 9 1 0 0 
bostadskö 0 4 16 25 16 61 57 11 byte 

RÄVEMÅLA, 600 62 22 30 10 8 hela Rävemåla 
lediga R 0 0 1 1 2% 0 0 1 1 
bostadskö R 2 3 3 8 7 1 byte 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 
ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 
bostadskö Ä 0 0 0 0 0 
KONGA 700 57 0 1 13 25 18 
lediga 0 0 1 0 1 2% 0 1 0 0 
bostadskö 0 0 0 0 0 

TOTALT 1120 5 25 299 575 216 36 3,2% 25 7 6 8 
Bostadskö 554 542 
Övrig bostadskö 1 8 34 48 39 130 133 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 684 675 
Antal lgh. i% 100% 0% 2% 27% 51% 19% 

.......... ~.-.... 
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r.lTingsryds 
\:!:,'kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-11-19 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 

perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-05 §§ 258-274 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-22 §§ 207-209 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-10-30 §§ 210-241 

Bildningsnämnden 2018-10-23 §§ 100-110 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-23 §§ 107-117 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-15 §§ 91, 94, 100-101 

Valberedningen 2018-11-01 §§ 1-5 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-10-30 §§ 64-72 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-10-03 §§ 37-41 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg (Interimsdirektionen) 2018-10-03 § 1 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
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www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 

10 (14) 

r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-09 

Justerare 

1W 

§ 67 

Konstgräsplan i Tingsryds kommun 
Dm 2018/581 821 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen "Utred konstgräsplan i Tingsryds kommun" härmed är 
besvarad. 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

2. Kommunen upplåter ett arrendeavtal om minst tio år på fastigheten 
Idrotten 1 till föreningen Tingsryd United FC, för anläggande av 
konstgräsplan. 

3. Beslutet fattas under förntsättning att miljö- och byggnadsnämndens 
yttrande tas i beaktande vid beställning och anläggande. 

4. Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning får i uppdrag 
att ta fram ett drifts- och skötselavtal mellan förening och kommun 

5. Återrapportering till kommunstytelsen ska ske i maj och oktober 
2019. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reservetar sig mot förslag till beslut punkt 2. 

Beskrivning av ärendet 

Från Magnus Carlberg (S) har inkommit en motion Utred konstgräsplan i 
Tings1yds kommun, Dnr 2018/581 821, KF 2018-05-07 § 74lmotionen 
framförs att Tingsryds kommun är den enda kommunen i Kronoberg län 
som saknar en konstgräsplan. 

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning har utrett frågan och 
konstaterar att behov av en konstgräsplan föreligger. I kommunen finns fem 
aktiva fotbollsföreningar som tillsammans utgjorde 17.480 
verksamhetstimmar våren 2018. I enlighet med beslut i hållbar ekonomi står 
samtliga kommunens grusplaner idag utan driftsbidrag. Då Bollha1len i 
Tingsryd inte längre kan användas för fotbollsttäning saknar föreningama 
och fotbollsutbildningen på Wasaskolan möjlighet att utöva sina idrotter den 
kalla årstiden. 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 
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ur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-10-09 

Justerare 
(fJ 

AN 

§ 67 forts 

Dnr 2018/581 821 

Tingsryd United FC har uttryckt önskemål om att själva driva processen att 

anlägga en konstgräsplan på Idrotten 1 i Tingsryd. Man har aviserat långt 

gångna planer på att ansöka om extern finansiering för projektet. 

Ärendets beredning 

Ärendet är berett av Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidssamordnare, 2018-10-03 

Utredningen Konstgräsplan i Tingsryd, 2018-09-24 
Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden, 2018-08-27, § 81 

Motion- Utred konstgräsplan i Tingsryds kommun, Dnr 2018/581 821, KF 

2018-05-07 § 74 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 

I UtdragsbestyTkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2018-09-24 

Till Kommunstyrelsen 

Konstgräsplan i Tingsryds kommun - Utredningsuppdrag 

Bakgrund 
Det har inkommit en motion angående att utreda en konstgräsplan i Tingsryds kommun. 

I motionen framförs att Tingsryds kommun är den enda kommunen i Kronoberg län 

som saknar en konstgräsplan. I motionen yrkas: 

• Att kommunen utreder olika alternativ av konstgräsplan där hållbarhet, investerings

och driftskostnader samt miljöaspekter belyses 

• Att kommunen tillsammans med berörda idrottsföreningar tar fram förslag på place-

ring av konstgräsplan 
• Att utredningen ska vara klar senast i december månad 2018 

Föreningarnas behov 
Det finns ett stort behov av en konstgräsplan i kommunen. Totalt finns fem aktiva fot

bollsföreningar som, enligt lokstödssammanställningen från Smålands idrottsförbund, 

tillsammans utgör 17.480 verksamhetstimmar av totalt 34.289 timmar för våren 2018. 

I enlighet med beslut i hållbar ekonomi har antalet bidragsberättigade fotbollsplaner 

minskats i kommunen, vilket medfört att samtliga kommunens grusplaner idag står utan 

driftsbidrag. Bollhallen i Tingsryd kan inte heller användas för fotbollsträning längre, 

vilket medfört att föreningarna och fotbollsutbildningen på Wasaskolan endast kan ut

öva sina idrotter under en begränsad period på året. 

När det gäller seniorspel och distriktsmästerskap (DM) så ställer förbundet krav på 

speldagar när matcherna måste vara spelade. Med vintern 2017-2018 i färskt minne, då 

kyla och snö höll i sig länge, tvingades vissa av kommunens lag att flytta matcher till 

grannkommuner för att kunna säkerställa spel. Det faktum att lagen dessutom måste 

pendla ett antal extra mil för att kunna bedriva vinterträning, är både kostsamt för klub

barna och dessutom inte optimalt ur ett miljöperspektiv. Föreningar kan heller inte er

bjuda träningsmatcher på hemmaplan, då naturgräsplanerna brukar vara i spelbart skick 

först lagom till seriestart. 

Möjlig finansiering och åtgärder 
Tingsryd United FC, som är kommunens största fotbollsförening sett till antal lag och 

aktiva utövare, har uttryckt önskemål om att själva driva processen att anlägga en 

konstgräsplan på Idrotten 1 i Tingsryd. Man har aviserat långt gångna planer på att an

söka om extern finansiering för projektet, bland annat hos Allmänna Arvsfonden. 

Då kommunen äger marken som anses bäst lämpad för ändamålet är en förutsättning för 

att kunna ansöka om extern finansiering att föreningen kan visa ett långt arrendeavtal. 

På Idrotten 1 finns i dag två bidragsberättigade 11-manna planer, samt en grusplan som 

även nyttjas som parkeringsplats och cirkusplats. B-planen på området anses vara bäst 

lämpad för att beläggas med konstgräs. Marken är redan förberedd med nödvändig 

1 (4) 
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dränering. Det finns också befintliga stolpar för elbelysning på ena sidan av planen, 

vilket ses som en nödvändighet för att möjliggöra att anläggningen tränings- och spelbar 

under de perioder på året då naturgräsplanerna inte är brukbara. Det som kan tillkomma 

är en asfaltsremsa i direkt anslutning till grusplanen, för att kunna säkerställa att fyll

nadsmaterialet återbrukas vid eventuell snöskottning av konstgräsplanen, samt en rad 

med belysningsstolpar på motsatt sida av planen och eventuell en inhägnad. 

Framtida drift 
Vad det gäller själva driften av en konstgräsplan så bör den skötas av kommunen på 

uppdrag av Tingsryds United FC, genom ett separat drift- och skötselavtal. Det är en 

relativt komplex anläggning att sköta. För att säkerställa driften krävs uppskattningsvis 

upp till 20 h/vecka för att hålla planen i bra ordning. Den måste borstas och harvas för 

att fyllnadsmaterialet inte ska komprimeras, då detta ökar behovet påfyllning. En bra 

och regelbunden skötsel av planen säkerställer också minskat spill av fyllnadsmaterial i 

omgivningarna och leder totalt sett till minskade kostnader. 

Investering 
Investeringskostnaden för anläggningen är uppskattad och beror på en rad olika fak

torer: 
• Markberedning, beroende på vilken plats man väljer 

• Alternativet B-planen på Idrotten 1 bedöms bli relativt kostnadseffektiv då dränering 

redan finns under befintlig gräsplan 

• Icke beredd mark kan medföra kostnader på upp till 2,5 miljoner kronor. 

• I beredningskostnaden bör även räknas in kostnader för asfaltering och belysning, 

vilket uppskattas till ca 0,5- 1 miljon kronor för förslaget med B-planen. 

Investeringen för själva konstgräsmattan ligger i prisspannet 1,5 - 3,5 miljoner kronor, 

beroende på vilket fyllnadsmaterial och vilken gräskvalite man väljer. Rimlig rekom

mendation är att välja en matta som passar för en för en bred verksamhet. En mer detal

jerad beskrivning av uppbyggnaden samt två miljövänliga fyllnadsmaterial bifogas. 

Miljöperspektiv 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att en konstgräsplan måste anläggas i enlighet med 

gällande lagstiftning och dagens kunskapsläge. Mot denna bakgrund anser miljö- och 

byggnadsnämnden att granulat inte ska användas utan verksamhetsutövaren är skyldi att 

använda bästa möjliga teknik för att undvika påverkan på miljön. Kokos/bark/kork kan 

vara möjliga alternativ, men även i detta fall måste verksamhetsutövaren införskaffa den 

kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljö från negativa konsekven

ser av verksamheten (2 kap 2§ miljöbalken) innan anläggandet. 

Kenth Axelsson 
Kultur- och fritidssamordnare 

Bilaga - Utredningsförslag Konstgräsplan i Tingsryd 

Saltex BioFill™- ett miljövänligt ifyllnadsgranulat för konstgräs 

Saltex BioFill™ är världens första 100% växtbaserade ifyllnadsgranulat som är indust

riellt processat. Granulatet utvinns av sockerrör och är bioiogiskt nedbrytbart. 
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Saltex BioFill™ ifyllnadsgranulat är certifierat som I 00% nedbrytbart, I 00% kom

posterbart, I 00% organiskt och kan återvinnas till bland annat nytt ifyllnadsgranulat. 

3(4) 

Granulatet tillverkas koldioxidneutralt i en kontrollerad miljö och baseras på GMO-fritt 

förnybart råmaterial. Det uppfyller kraven som en vara enligt REACH-förordningen. 

När Saltex BioFill™ hamnar utanför planen kommer det inte att ha någon påverkan på 

miljön. Materialet är certifierat som biologiskt nedbrytbart. 

Saltex BioFill™ är en del av det världsunika Saltex Legacy™-systemet och levereras 

komplett med konstgräs och en stötdämpande sviktpad. Saltex Legacy™ är resultatet av 

en lång utvecklingsprocess och är godkänd av FIFA för Quality Pro och Quality. 

Saltex Legacy™ konstgrässystem 

Saltex Legacy™ konstgrässystem består av konstgräs Saltex Legacy Turf, Saltex Po

werPlay sviktpad, kvartsand samt Saltex BioFill™. 

Konstgräs 
SaltexLegacyTurl· 

lfyllhåt!småterJal 
s~UeiBioffll™ 

sviktpad 
,__ ________ ,_ S~ltexPoWefl'lay 

eCork Ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner 

eCork är ett miljövänligt granulat med goda spelegenskaper och en över

lägsen totalekonomi. Ett säkert underlag att spela på. 

100 % ekologisk, förnybar och återvinningsbar 
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eCork är expanderad kork som kommer från korkeken. Med detta är produkten 100 % 

ekologisk, förnybar och återvinningsbar. Expandering innebär att korken värms upp 

med hjälp av het vattenånga viket gör att korken expanderar och tillför produkten ytter

ligare egenskaper i jämförelse med andra naturliga ifyllnadsmaterial. Exempel är större 

likformighet i produkten, stängda celler för att inte absorbera vatten vilket gör att granu

latet inte fryser och blir hårt såsom vanlig naturkork och kokos, bättre värmelednings

förmåga, dvs kallare på sommaren och varmare på vintern samt brandhärdighet. 

Miljövänligt - 100% naturprodukt, inga tillsatta ämnen, inga mikroplaster. 

Egenskaper - Bra vinteregenskaper. Expanderad kork absorberar inte vatten utan behål

ler sina egenskaper vid kyla. Spelegenskaperna är tom bättre än SBR-gummi. 

Totalekonomi - eCork har överlägset bäst totalekonomi i jämförelse med andra miljö

vänliga alternativ. 

Ovanstående information är plockat från leverantören Unsiport AB hemsida. 
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