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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 8 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§6 

VA-taxa 
Dm 2018/1360 346 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen i väntan på kompletterande beslutsunderlag. 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2013-06-27. Så 

väl kostnader som behov av investeringar har ökat sedan dess. Ett 

exempel är revisionsrapport från våren 2018 som belyser behov av att 

öka takten på förnyelsen av ledningsnätet. Också myndighets- och 

lagkrav har ökat för verksamheten, vilket ökar arbetsbördan på 

personalen. 

VA-verksamhet lyder under vattentjänstlagen och f'ar inte ta ut 

avgifter som överstiger verksamhetens kostnad. Dock kan kommuner 

besluta att skattefinansiera verksamheten i de fall då en taxehöjning 

inte är aktuell. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse VA-chef, 2018-12-06 
2. Sammanställning påverkan på normalhushåll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över 

ärendet till kommunstyrelsen i väntan på kompletterande beslutsunderlag. 

Besluts gång 

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

I Utdragsbestyrkande 
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r.lTi.ngsryds 
\:!:)kommun 

VA-taxa 2019 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum (18-12-06) 

Till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

beslutar: 

1. Brukningsavgiften för fast och rörlig kostnad i VA-taxan 2019, avgifterna§§ 13-20 

höjs med 4,1 % för att täcka ökade kostnader för verksamheten. 

2. Taxan träder ikraft från och med den 1 juli 2019. 

3. Tingsryds kommun indexjusterar från och med 2020 brukningsavgiftens fasta och 

rörliga del i VA-taxa, avgifterna§§ 13-20 årligen i enlighet med prisindex för kom

munal verksamhet (PKV). Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) be

sluta att höja de i taxan antagna avgifterna med upp till den procentsats som motsva

rar de tolv senaste månadernas förändring av Prisindex för kommunal verksamhet, 

PKV, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige 2013-06-27. Så väl kostnader som 

behov av investeringar har ökat sedan dess. Ett exempel är revisionsrapport från våren 

2018 som belyser behov av att öka takten på förnyelsen av ledningsnätet. Också myn

dighets- och lagkrav har ökat för verksamheten, vilket ökar arbetsbördan på personalen. 

VA-verksamhet lyder under vattentjänstlagen och får inte ta ut avgifter som överstiger 

verksamhetens kostnad. Dock kan kommuner besluta att skattefinansiera verksamheten i 

de fall då en taxehöjning inte är aktuell. 

Ärendets beredning 
Tekniska avdelningen och VA-enheten har berett ärendet. 

Besluts underlag 
Bilaga med påverkan på normalhushåll 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Carina Axelsson 
VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd 
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.... ·-·- -

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Carina Axelsson 
0477 442 52 

carina.axelsson@tingsryd.se 

Exempel taxehöjning VA 

2019-01-14 1(2) 

Bilaga 1 

Förändring vid ökning med 2,9 % (KPV 2019) eller för att finansiera ökade kostnader 

med4,1 %. 

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är 

ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3 /år. 

2014 års taxa: 7 725 kr/år 
2,9 % total: 7 949 kr/år 
2,9 % höjning: 224 kr/år 

4,1 % total: 8042 kr/år 
4,1 % höjning: 317 kr/år 

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvat

ten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2
, vattenförbrukning 2 000 m3 /år. 2 st parallellkopp

lade vattenmätare Qn=2,5 m3 /h 
2014 års taxa per lägenhet: 4 944 kr/år 
2,9 % total: 5 082 kr/år 
2,9 % höjning lägenhet: 143 kr/år 

Ökande kostnader driftsbudget 

4,1 %- Förslag: 5147 kr/år 
4,1 % -Höjning: 203 kr/år 

Flera kostnader ligger till grund för behovet av en ökning av driftsbudgeten. Att tillsätta 

ytterligare en drifttekniker för att sköta åldrande verk och pumpstationer är en del. Detta 

frigör också arbetstid för att hålla i projekt för att byta ut och förnya våra anläggningar. 

Kostnader för el, tele och datakommunikation har stigit. Serviceavtal, ökad frekvens av 

provtagning och avskrivningar är de poster som tillsammans med ovanstående har störst 

ökningar i budgeten för 2019. 

Taxestatistik från länet 

2018 Brukningsavgift 
Tyehus A ökning Tyehus B ökning fr 2016 

Kommun kr/år fr 2016 kr/år kr/år, lgh kr/år kr/år, lgh 

Markaryd 5 581 5,75% 56 671 3 778 5,76% 5,76% 

Växjö 6 659 4,36% 67 635 4 509 1,86% 1,86% 

U pvidinge 7 398 0,00% 72 320 4 821 0,00% 0,00% 

Ljungby 7 546 0,00% 61 316 4 088 0,00% 0,00% 

Tingsryd 7 725 0,00% 74 087 4 939 0,00% 0,00% 

--Alvesta · - · - -8-44-7-- -12 ,81 % -7-7-24a-- ·- -5 150 · -12,80%---· 12-,80% --·--

Älmhult 9 133 0,00% 73 191 - . -4 879 0,00% 0,00% 

Lessebo 9 554 1,10% 94 279 6 285 1,11% 1, 11% 

Taxa i länet 2018, samt ökning i j ämförelse med år 2016. 

telefon fax Tingsryds kommun 
Box 88 

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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2019-01-15 2(2) 

Svenskt vatten om VA-taxa 

VA-taxorna behöver fördubblas kommande 20 år 
Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of 

Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. 

- Rapporten visar entydigt på att stora investeringar behövs och att de måste påbörjas 

nu. Rapporten baseras på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska 

underlaget och har utförts av ledande experter. Längre och säkrare går inte att komma i 

en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos branschorganisationen 

Svenskt Vatten. 

Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp be

höver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 

åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå. Det innebär en genomsnitt

lig ökning av taxan per år med 4% utöver inflation. (2017-05-16, http://www.svensktvat

ten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-svenskt-vatten/va-taxoma-behover-fordubblas-kommande-20-ar/ ) 

Tingsryds kommun 
Box 88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Budgetunderlag med priser från 2018 104,10% NY intäkt Ny intäkt 

Taxa FÖRB/UPFÖ [l] Pris FÖRB/UPFÖ [: nytt pris kbm intäkt FÖRB/UPFC ÅRPR-faktor [l] Pris ÅRPR [l] Intäkt ÅRPR [l] 

1PAR2 Rörlig avgift per kbm 22,28 23,19 532 058,43 ' 511103,20 Fast avgift 13 910,00 593 692,71 570 310,00 

1PAR2Q10 Rörlig avgift pe / kbm 22,28 23,19 340 364,32 326 959,00 Fast avgift 87 696,00 91291,54 87 696,00 

1PAR2Q6 Rö rlig avgift pe / kbm 22,28 23,19 f 213 426,40 205 020,56 Fast avgift 38 102,00 118 992,55 114 306,00 

1PAR3 Rörlig avgift per kbm 22,28 23,19 286 485,86 275 202,56 Fast avgift 21168,00 154 251,22 148 176,00 

' 1PAR3Q6 Rö rlig avgift per kbm 22,28 23,19 5 056,18 4 857,04 Fast avgift 58 060,00 , 60 440,46 58 060,00 

1VPAR2 Rö rlig avg vatte'n per kbm 8,91 9,28 ' 51 394,49 49 370,31 Fast avgift 5 564,00 5 792,12 5 564,00 

2TILL3PAR Rörlig avgift 22,28 23,19 1434 771,87 1378 263,08 0,00 

2TILL3VPAR Rörlig avg 8,91 9,28 51932,46 49 887,09 0,00 

AFAST 0,00 0,00 Avgift 1 553,00 1616,67 1553,00 

AMER2 Rörlig avg per kbm 13,36 13,91 4422,67 4 248,48 Fast avgift 4 355,00 13 600,67 13 065,00 

AMÄT Rörlig avg per kbm 13,36 13,91 15 521,06 14 909, 76 Fast avg 1553,00 ! 33 950,13 32 613,00 

AQ6 Rö rlig avg per k,bm 13,36 13,91 7 816,16 7 508,32 Fast avg 11902,00 . 24 779,96 23 804,00 

Aumätf 

I 
0,00 0,00 Fast avg 2 890,00 30 084,90 28 900,00 

AUMÄTMERP 0,00 0,00 Fast avg 1553,00 1 4 850,02 4 659,00 

AUMÄTP 0,00 0,00 Fast avgift 3 558,00 270 383,09 259 734,00 

Dackeavdr 0,00 0,00 0,00 

Dacketill 0,00 0,00 0,00 

DfDgl-2 0,00 0,00 Avgift dagvatten fastighet 162,00 367 976,84 353 484,00 

DfDgövr 0,00 0,00 0,00 

Dfövr 0,00 0,00 0,00 

Dgl-2 0,00 0,00 Avgift dagvatten gata 88,oo ( 12 458,69 11968,00 

Dgövr 0,00 0,00 0,00 

Sprink=<75 0,00 0,00 Avgift 7 850,00 8 171,85 7 850,00 

VA Rörlig avgift 22,28 23,19 5 614 747,22 ' 5 393 609,24 Fast avgift 2 588,00 , 7 406 102,89 7 114 412,00 

VAavdrag Avdrag 22,28 23,19 -485 509,12 -466 387,24 ' 0,00 " 
VAhalv 0,00 0,00 Halv fast avgift VA 2,5, plomberad 1294,00 16 164,65 15 528,00 

VAMER2 Rö rlig avgift 22,28 23,19 1681318,56 1 615 099,48 Fast avg 7 258,00 1 1 745 338,52 1676 598,00 

VAQlO Rörl ig avgift 22,28 23,19 668 528,87 · 642 198, 72 Fast avg 44 755,00 326 129,69 313 285,00 

VAQ6 Rörlig avgift 22,28 23,19 1451 935,04 1 394 750,28 Fast avgift 19 837,00 1073 816,48 1031524,00 

VAudeb 0,00 1 0,00 0,00 

VMER2 Rörlig avgift 8,91 9,28 2 847,52 ' 2 735,37 Fast avgift 2 903,00 6 044,05 5 806,00 

VMÄT Rörlig avgift 8,91 9,28 70 575,83 67 796,19 Fast avgift 1 035,00 87 272,24 83 835,00 

VQ6 Rörlig avgift 8,91 9,28 11 955,87 11 484,99 Fast avgift 7 935,oo , 24 781,01 23 805,00 

vx Rörlig avgift 8,91 9,28 197 081,79 189 319,68 Fast avgift 776,00 4 039,08 3 880,00 

VXQ10 Rörlig avgift 8,91 9,28 22 149,44 21 277,08 Fast avgift 13 427,00 13 977,51 13 427,00 

VXQ6 Rörlig avgift 8,91 9,28 324,64 311,85 Fast avgift 5 951,00 ! 12 389,98 11902,00 

XMER2 Rörlig avgift 22,28 23,19 171515,78 • 164 760,60 Fast avgift 5 444,00 96 342,47 92 548,00 

XMÄT Rörlig avgift 22,28 23,19 85 514,36 82 146,36 Fast avgift 1941,00 86 884,98 83 463,00 

XQ6 Rörlig avgift 22,28 23,19 347 994,97 334 289,12 Fast avgift 14 878,00 154 879,98 148 780,00 

0,00 0,00 

12 784 230,69 12 280 721,12 12 846 496,94 12 340 535,00 
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Ny intäkt 

ÅRPR-faktor [2] nytt pris kvm Intäkt ÅRPR [2] 

lgh-avgift 4010,00 4174,41 12 523,23 12 030,00 

Avdrag 1900 kbm/år i 22,28 23,19 .44 067,61 ·42 332,00 

Tillägg 1900 kbm/år I 8,91 9,28 17 623,09 16 929,00 

Avgift dagvatten gata 88,00 91,61 199 888,66 192 016,00 

Avgift dagvatten fast ighet 65,00 67,67 548 018,84 526 435,00 

Avgift dagvatten fasti ghet 65,00 67,67 338,33 325,00 

0,00 0,00 

Avgift dagvatten gata 

I 
35,00 36,44 14 756,18 14175,00 

Avgift dagvatten gata 35,00 36,44 1 295 087,07 283 465,00 

I 
I 

1 044167,76 1003 043,00 

1044167,76 1003 043,00 



8

Utan ny avgift Ny avgift helår .Ny avgift 201907 

31220 Intäkt an läggning/a nslutav 500 000,00 500 000,00 500000,oo; 

31312 Intäkt fast VA- avgift 12 280 721,12 12 784 230,69 12 532 475,90; 

31320 Intäkt rörlig VA-avgift 12 340 535 ,00 12 846 496,94 12 593 515,97, 

Intäkt dagvatten 1 003 043,00 1044167,76 1023 605,38 

0 

Summa 26 124 299,12 27 133 770,62 26 629 034,871 

Avtal företag 1600 000,00 1600 000,00 1600000,00 

Avta l företag 1600 000,00 1 600 000,00 1600000,00 

Total summa intäkter 29 324 299,12 30 333 770,62 29829034,87 
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WA-taxa slam och lakvatten 

2019 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§7 

VA-taxa slam och lakvatten 2019 
Dnr 2018/1360 346 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Taxan för mottagande av externt slam, så som slam från enskilda 

avlopp, är 230 kr/m3• 

2. Taxan för mottagande och rening av lakvatten är 13,75 kr/m3 exklusive 

moms. 

3. Dessa taxor träder ikraft från och med den 1 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare har avtal mellan renhållningen och VA reglerat kostnadema för 

slam och lakvatten. När renhållningsverksamheten nu delas och uppgår i 

bolag är beslut om taxa en tydligare och nödvändig angelägenhet. Förslag 

till taxa baseras på framräknade kostnader och samsyn mellan några av de 

kommuner som ingår i Södra Småland Miljö och Avfall (SSAM). 

VA-verksamhet lyder under vattentjänstlagen och ska ta ut avgifter på ett 

sådant sätt att abonnenterna inte betalar för kostnader som uppkommer till 

följd av annan verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse VA-chef, 2018-12-05 
2. Kostnadsberäkning slamhantering 

)V 
l°tdragsbeslyr!rande 
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~Tingsryds 
~kommun 

VA-taxa slam och lakvatten 2019 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRNELSE 1 (1) 

Datum 18-12-05 

Till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta: 

1. Taxan för mottagande av externt slam, så som slam från enskilda avlopp, är 230 

kr/m3 

2. Taxan för mottagande och rening av lakvatten är 13,75 kr/m3exklusive moms. 

3. Dessa taxor träder ikraft från och med den 1 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare har avtal mellan renhållningen och VA reglerat kostnaderna för slam och 

lakvatten. När renhållningsverksamheten nu delas och uppgår i bolag är beslut om taxa 

en tydligare och nödvändig angelägenhet. Förslag till taxa baseras på framräknade kost

nader och samsyn mellan några av de kommuner som ingår i Södra Småland Miljö och 

Avfall (SSAM). 

VA-verksamhet lyder under vattentjänstlagen och ska ta ut avgifter på ett sådant sätt att 

abonnenterna inte betalar för kostnader som uppkommer till följd av annan verksamhet. 

Ärendets beredning 

Tekniska avdelningen och VA-enheten har berett ärendet 

Besluts underlag 
Kostnadsberäkning slamhantering. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen 

Jonas Weidenmark Carina Axelsson 

Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

VA-chef 
Kommunledningsförvaltningen 

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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Godkännande av investering, 

ombyggnad av 
1
stationsbyggnaden Tingsryd 

29:2, Tingsryd 

·--------�- -- ·--· --- -- -· -- - ------ ---- - - --- -- -• · · · -- - - -�------ - - --- · · - - · -- --- - -- --
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

k 

§2 

Godkännande av investering, ombyggnad av 
stationsbyggnaden Tingsryd 29:2 
Dnr 2018/1648 287 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Godkänna investeringen gällande Ombyggnad av 
Stationsbyggnaden, Tingsryd 29:2, Tingsryd. 

2. Finansiering sker inom ram, d v s genom befintliga budgetmedel år 

2019. 

3. Projektstarttid 2018-12-01 och slutdatum 2019-06-30. 

4. Vid projektets avslut gör en slutredovisning till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

I Lokalförsötjningsutskottet 2018-06-27 togs beslut om att Avdelningen för 

Arbete och Lärande ska hyra hela stationsbyggnaden i Tingsryd. 
Integrationsenheten kommer att bedriva en mötesplats på entreplan och där 

bedriva samarbete med andra myndigheter som exempelvis 
Arbetsförmedlingen. På övervåningen kommer Arbetsmarknadsenheten ha 

kontor och utrymmen för interna möten. 

Övervåningen kommer att stå klar för inflyttning 2019-03-01 och 

nedervåningen skall vara klar 2019-06-30. Nuvarande hyresavtal för 

Träffpunktens lokaler på Dackegatan 12 löper ut 2019-07-31. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Fastighetsstrateg 2018-12-07 
2. Nämndbeslut, beslut om investeringsprojekt 2019 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Karin Berggren 
0477-442 17 
karin.berggren@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

2018-12-07 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av investering, Ombyggnad av Stationsbyggnaden, 
Tingsryd 29:2, Tingsryd 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner investeringen gällande Ombyggnad av Stationsbygg
naden, Tingsryd 29:2, Tingsryd. 

2. Finansieras inom ram, d v s genom befintliga budgetmedel år 2019. 

3. Tidplan 
Projektstarttid 2018-12-01 och slutdatum 2019-06-30. 

4. Rapportering/Återkoppling 
När projektet är klatt så kommer en slutredovisning att redovisas för KsAu. 

Beskrivning av ärendet 
I Lokalförsörjningsutskottet 2018-06-27 tog man beslut om att Avdelningen för Arbete 
och Lärande ska hyra hela stationsbyggnaden i Tingsryd. Integrationsenheten kommer 
att bedriva en mötesplats på entreplan och där bedriva samarbete med andra myndighet
er somt.ex. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kommer att använda över
våningen som kontor samt utrymmen för interna möten. 
Övervåningen kommer att stå klar för inflyttning 2019-03-01 och nedervåningen skall 
vara klar 2019-06-30. Nuvarande hyresavtal för Träffpunktens lokaler på Dackegatan 
12 löper ut 2019-07-31. 

Bakgrund 
Åtgärder i detta projekt kommer att avropas från resp. ramavtalsentreprenör och behö
ver således inte upphandlas. Diverse underhållsåtgärder har redan påbörjats under 
december 2018. 

Ärendets beredning 
Tingsrydsbostäder har tagit fram kostnadsberäkning och åtgärdsförslag. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Fastighetschef 
Lokalstrateg 
Ekonomichef 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
Kommunledningsförvaltningen 

Karin Berggre 
Lokalstrateg 
Kommunledningsförvaltningen 

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 
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- Tingsryds 
• kommun 

Kommunlednings
förvaltningen NÄMNDSBESLUT 

Beslut om investeringsprojekt 2019 

Förslag till beslut som tas upp till nämnd för ställningstagande. 

Projekt Benämning 

Anslag fullmäktigebudget 
(kategori) 
Fastighetsinvesteringar 
Tillkommande Bollhall samt Urs-
hult Gymn.byggnad 

Tidigare beslut om användning 

Nämndsbeslut 

Summa återstår före beslut 

Detta beslut: 
Dackeskolans kök 

Bollhallen Tingsryd 

Stationsbyggnaden Tings_ryd 

Summa återstår efter beslut 

Kommentar: 

Tingsryd 2018- \ 11),6 

Christer Kratz 
F örvaltningschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Budget, Planerat Ansvarig 
tkr färdig-

ställande 

6300 
10000 

16300 

5500 Maj 2019 11720 

6500 Dec 2019 11720 

1800 Juni2019 11720 

2500 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

3 

Fastighetsa nsvarig 

Fastighetsa nsva rig 

Fastighetsansvarig 

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

- ~-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§5 

Belysningsstrategi för kommunal belysning i Tingsryds 
kommun 
Dnr2018/1647 317 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förestår kommunstyrelsen fastställa 
belysningsstrategi för kommunal belysning i Tingsryds kommun i enlighet 
med bilagt förslag med följande tillägg: 

1. Punkt 5. till Regler för allmän belysning, som ska gälla vid 
nybyggnation fastställs presenteras för kommunstyrelsen under 

2019. 
2. Stryka formuleringen Dialog med sockenråd, hembygdsföreningar 

och föräldraföreningar och ersätt med formuleringen Dialog med 

intressegrupper. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

1. Ger kommunledningsförvaltning i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan innehållande inf01mation om vad som är möjligt 
att genomföra under år 2019 samt vad som behöver hanteras i 
budgetprocessen för år 2020. 

2. Återkoppling och presentation av handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 april 2019. 

Beskrivning av ärendet 

En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna 
upplever en ökad trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och 
cykelleder och andra allmänna platser. Det är dock en bedömningsfråga och 

en ekonomisk fråga om var det skall placeras belysning och vilka krav som 

den skall uppfylla. 

Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många 
belysningspunkter har funnits under en längre tid och det finns behov av en 

plan för underhållet av dessa. Belysningstekniken utvecklas också och på 

sikt bör nya LED-lampor ersätta de äldre lamporna. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-12-06 
2. Förslag till ny belysningsstrategi 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 5 f011s . 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut med följande 
tillägg: 

3. Punkt 5. till Regler, för allmän belysning, som ska gälla vid 
nybyggnation fastställs presenteras för kommunstyrelsen under 
2019. 

4. Stryka fo1muleringen Dialog med sockenråd, hembygdsföreningar 
och föräldraföreningar och ersätta med fmmuleringen Dialog med 
intressegrupper. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Mikael J eansson (S) 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

3. Ger kommunledningsförvaltning i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan innehållande inf01mation om vad som är möjligt 
att genomföra under år 2019 samt vad som behöver hanteras i 
budgetprocessen för år 2020. 

4. Återkoppling och presentation av handlingsplanen sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 april 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Magnus Carlberg (S) och 
Patrick Ståhlgrens (M) yrkanden. 

-Beslut -skickas -till -
Teknisk chef 
Utredningsingenjör 
Kommunchef (för kännedom) 

I fiV I 
I Utdragsbestydcande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 441 18 
jonas.weidenmark@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 2019-01-09 1(3) 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till ny belysningsstrategi för kommunal belysning i Tings
ryds kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa belysningsstrategi för kommunal belysning i 

Tingsryds kommun i enlighet med bilagt förslag. 

Beskrivning av ärendet 
En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna upplever en 

ökad trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och cykelleder och andra allmänna 

platser. Det är dock en bedömningsfråga och en ekonomisk fråga om var det skall 

placeras belysning och vilka krav som den skall uppfylla. 

Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många belysningspunk

ter har funnits under en längre tid och det finns behov av en plan för underhållet av 

dessa. Belysningstekniken utvecklas också och på sikt bör nya LED-lampor ersätta 

de äldre lamporna. 

En belysningsstrategi behöver omfatta följande delar: 

• Inventering av nuvarande kommunal belysning. 

• Trygghetsvandringar i kommunens olika tätorter. 

• Dialog med olika intressegrupper. 

• Underhållsplan av befintlig belysning och plan för övergång till ny teknik. 

• Plan för utveckling/förändring av den kommunala belysningen. 

• Fastställande av vilka regler som skall gälla vid nybyggnation. 

• Finansiering av underhåll och förändringar 

• Framtagandet av handlingsplaner. 

Nedan anges vad som ingår i ovanstående delar. 

Inventering av nuvarande kommunal belysning 
Arbetet med att ta fram en underhållsplan och en plan för utveckling/förändring av 

den kommunala belysningen behöver börja med en inventering. Inventeringen har 

som syfte att dels ge svar på om det finns behov av förändringar i vilka områden som 

skall belysas eller i antal belysningspunkter och dels i vilket underhållsbehov som 

finns. 

När det gäller omfattningen av belysningen kan det både finnas behov av komplette

ring med ytterligare belysning och möjligheter att, på andra ställen, ta bort belysning 

som bedöms som mindre angelägen. 
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2019-01-10 2(3) 

När det gäller inventering av underhållsbehovet gäller det både lamporna och stol

parna. Alla lampor kontrolleras tre gånger per år om de lyser, men stolparna kontrol

leras inte regelbundet. En inventering bör ske av stolparnas status och en del av dem 

behöver kontrolleras genom sk stabilitetstester, där både förankring i marken och 

hållfasthet kontrolleras. Detta arbete måste utföras av personer som är certifierade för 

den typen av arbete. Metallstolpar kan utsättas för rostangrepp och trästolpar för röta. 

Idag finns ca 3300 stolpar, varav ca 300 är av trä. 

När lamporna kontrolleras finns det behov av att även kontrollera om växlighet 
skymmer lamporna eller om det finns stolpar som lutar så att lamporna lyser åt fel 

håll. 

Underhållsplan av befintlig belysning och plan för övergång till ny teknik 
Inventeringen som beskrivs ovan ger underlag för att ta fram en underhållsplan. Då

liga stolpar måste bytas ut och skymmande växlighet tas bort. I en ny underhållsplan 

behöver det även ingå en planering för införandet av ny teknik som innebär en över

gång till LED-lampor. LED-lampor drar mindre energi samtidigt som de ger ett 
bättre ljus. Målet är att under mandatperioden 2019 - 2022, i område efter område 

inom kommunen, kunna genomföra tester och byta ut dåliga stolpar samt att införa 

ny LED-teknik. Underhållet bör kunna finansieras inom budget, men övergång till 

LED-lampor kräver finansiering, se nedan. 

Trygghetsvandringar i kommunens olika tätorter 
I alla kommunens tätorter behöver det genomföras trygghetsvandringar. Dessa vand

ringar skall genomföras tillsammans med personer som på något sätt representerar 

befolkningen på orten, t ex att dessa personer är aktiva i sockenråd, hembygdsför

ening, föräldraförening eller annan intressegrupp. Vandringen skall visa på om det, 

ur ett trygghetsperspektiv, finns behov av ytterligare belysning eller om det finns be

lysning som kan anses mindre viktig och som kan tas bort. Resultatet av vandringen 

måste dokumenteras för fortsatt arbete. 

Dialog med olika intressegrupper 
Som ett komplement till trygghetsvandringarna behöver det, i det fortsatta arbetet, 

finnas en dialog med lokala intressegrupper. Det är viktigt att det sker en lokal för

ankring innan föreslagna planer och förändringar fastställs. 

Plan för utveckling/förändring av den kommunala belysningen 
Inventeringen av befintlig belysning och trygghetsvandringarna ger underlag för att 

ta fram en plan för utveckling och förändring av den kommunala belysningen. Det 

kan finnas behov av ny kompletterande belysning, men det kan också finnas befintlig 

belysning som anses som mindre viktig och som kan tas bort. Utifrån detta kan en 

plan tas fram för hur den kommunala belysningen skall förändras under kommande 

år. Tidsaspekten i detta arbete är beroende av finansiering, se nedan. 

Fastställande av vilka regler som skall gälla vid nybyggnation 
I en belysningsstrategi bör ingå vilka regler som skall gälla för belysningen vid ny

byggnation. Parallellt med arbetet att genomföra en inventering och att ta fram planer 

för underhåll och förändring av den kommunala belysningen behöver regler som 

skall gälla vid nybyggnation tas fram. Idag finns inga sådana tydliga regler i kom
munen. 
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2019-01-10 3(3) 

Finansiering 
Arbetet med att byta ut dåliga stolpar och att införa ny teknik och gå över till LED

lampor måste finansieras. Utbytet av dåliga stolpar bör kunna finansieras inom be

fintlig driftsbudget. När det gäller övergången till ny teknik och LED-lampor innebär 

detta samtidigt en besparing eftersom de drar mindre energi. Det blir dock en inve

steringskostnad. Men i investeringsbudgeten finns finansiering för energisparåtgärder 

motsvarande 5 miljoner kr per år. Att ersätta nuvarande lampor med LED-lampor in

nebär en energibesparing och därför kan finansiering ske ur den här potten. 

Framtagandet av handlingsplaner 
När behovet av förändringar samt behovet av underhåll i den kommunala belysning

en är utrett och när det finns beslut om finansiering kan konkreta handlingsplaner för 

arbetet tas fram. Dessa planer, som omfattar både arbete med förändringar och med 

underhåll, anger vad som skall göras under respektive år enligt en total plan för hela 

kommunen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Tekniska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Denna tjänsteskrivelse samt bilaga med förslag till ny belysningsstrategi. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 
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Tingsryds 
kommun . 

Kommunledningsförvaltningen 

Yngve Rehnström 

2019-01-09 

070 57 486 88 
Y ngve.rehnstrom@tingsryd.se 

Belysningsstrategi för Tingsryds kommun 

Bakgrund 
Belysningsstrategin omfattar kommunal belysning på vägar, gator, gång- och cykelleder och på 

allmänna platser. Strategin anger, på ett övergripande sätt, hur kommunen, under mandatperioden 

2019-2022, skall arbeta med planer, underhåll och utveckling/förändring av den kommunala be

lysningen. 

Belysningsstrategin - en viktig del i trygghetsarbetet inom kommunen 

En väl fungerande kommunal belysning medverkar till att invånarna upplever en ökad 

trygghet när de vistas på vägar, gator, gång- och cykelleder och andra allmänna platser. 

Det är dock en bedömningsfråga och en ekonomisk fråga om var det skall placeras belys

ning och vilka krav som den skall uppfylla. 

Den kommunala belysningen kräver regelbundet underhåll. Många belysningspunkter har 

funnits under en längre tid och det finns behov av en plan för underhållet av dessa. Belys

ningstekniken utvecklas och på sikt bör nya LED-lampor ersätta de äldre lamporna. 

Belysningsstrategin omfattar följande delar: 

• Inventering av nuvarande kommunal belysning. 

• Trygghetsvandringar i kommunens olika tätorter. 

• Dialog med intressegrupper. 

• Underhållsplan av befintlig belysning och plan för övergång till ny teknik. 

• Plan för utveckling/förändring av den kommunala belysningen. 

• Fastställande av vilka regler som skall gälla vid nybyggnation. 

• Finansiering av underhåll och förändringar 

• Framtagandet av handlingsplaner. 

Kommunövergripande mål för mandatperioden 2019 - 2022 
• Inventering genomförs av befintlig kommunal belysning. 

• Underhåll med stabilitetstester och utbyten av dåliga stolpar samt övergång till ny 
teknik med LED-lampor genomförs i hela kommunen. 

• Trygghetsvandringar och dialog med intressegrupper genomförs i samtliga tätorter 
inom kommunen. 

• Plan tas fram för förändring av vilka områden som ska belysas eller antalet belys-
__ ningspunkter .som ska_finnas .__ ___ _ ... .. ___ _ 

• Regler, för allmän belysning, som ska gälla vid nybyggnation fastställs och presen-
teras för kommunstyrelsen under år 2019. 

Ansvarig för att driva arbetet för att uppnå målen, under mandatperioden 2019 - 2022, är 

Tekniska avdelningen inom Kommunledningsförvaltningen. Arbetet förutsätter att finan

siering har fastställts i budget. 
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Information om frågor från 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-17 

§ 339 

Företags besök JGA, Linneryd 
Dm 2018/1665 140 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

36 (45) . 

2. Kommunstyrelsen begär föredragningar i nedanstånede ärenden vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-21. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen besöker företaget JGA i Linneryd. 

Vid företagsbesök påtalar JGA de pågående diskussionerna med Tingsryds 

kommun gällande: 

1. Fråga om vattentäkt i Linneryd. 

2. Fråga om förändring av Knapanäsvägen. 

3. Fråga om energiavtal med Tingsryds Energi AB. 

Det föreslås även att frågorna tas upp som ärenden vid nästkommande 

sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Cecilia Cato (C) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och 

Patrick Ståhlgren (M) att det görs föredragningar i kommunstyrelsen i de tre 

ärendena. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Cecilia Catos (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
VD Tingsryds Energi AB 
Teknisk chef 
Bygg- och miljöchef 

I-
I Utdrngsbesty,kande 



�rende 9 

Motion om barngruppernas 

storlek i förskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 12 

Motion om barngruppernas storlek i förskolan 
Dm 2018/785 714 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 

yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden fick 2018-06-11 motion om barngruppernas storlek i 

förskolan på remiss från kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av 
Vänsterpartiet som yrkar att bildningsnämnden ska få i uppdrag att få ner 
brungruppernas storlek på kommunens förskolor enligt Skolverkets riktlinjer 

och att man startar med grupperna för barn mellan ett och tre år. 
Bildningsförvaltningen har arbetat fram följande förslag till yttrande över 

motionen: 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av att 
arbeta för en så bra sammansättning av lokaler, miljö, antal barn och 
personal som möjligt på våra förskolor. 

Skolverkets riktmärken är en viktig faktor i framtida organisatoriska 

förändringar för bildningsnämnden. Ambitionsnivån är att ha personal som 

mår bra och upplever att de hinner med sitt uppdrag, samt barn som är 
trygga och får god stimulans och utveckling. I dagsläget har Tingsryds 
kommuns brunomsorg ett snitt på 17, 1 barn per avdelning och en 
förhållandevis hög (sett till riket) personaltäthet på strax över 5,4 
barn/personal. Det faktiska antalet barn per enskild avdelning skiljer sig 
dock från enhet till enhet, och spännvidden är från 10 till 27 i antal barn på 

avdelningarna. 

Detta visar på första komplexiteten inom området, lokalerna och deras 
utformning. Här skiljer förutsättningarna åt, och de olika lokalernas storlek 

och utformning ger skiftande lämplighet för antalet barn. Att skaffa fler 
lokaler för att till exempel dela de grupper som är över 20 
(förvaltningen har i dagsläget åtta sådana avdelningar), skulle kräva tillgång 

till andra lokaler i våra olika 01ier, alternativt nybyggnation eller 
anskaffande av tillfälliga så kallade moduler för förskole- eller 
skolverksamhet. Den andra faktorn som måste beaktas är personal, både 

. -- ---~--:. -· tillgången ocnkompeteris. Enligt stuåier-ärlfoinpetensen på personalen och 

sainniänsättningen av barngruppen viktigare an storleken. Här arbetar 
nämnden hårt för att bibehålla och helst öka vår kompetens, men den 
nationella bristen på utbildade lärare och förskolelärare gör sig också 
påmind i Tingsryd. 

I OtOragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 12 forts. 

Detta gör att mindre bamgrupper måste korrelera med en kunnig och 

kompetent personalgrupp och har inget mervärde som enskild åtgärd. 

Tingsryds kommun har en god barnomsorg med nöjda vårdnadshavare. Att 

barngruppernas storlek har betydelse vet vi, men det är inte en ensam 

avgörande faktor. Den totala sammansättningen av variablerna; 

personaltäthet, kompetens, sammansättningen av barngruppen och lokalerna 

avgör kvaliten. Enligt studier från Göteborgs universitet är då inte själva 

storleken på barngruppen avgörande, utan ovanstående variabler 

tillsammans. 

Bildningsnämnden når de uppsatta ambitionsnivåerna med antal barn per 

pedagog i förskolan och skolan i dagsläget utifrån de ekonomiska 

förutsättningar nämnden har. Att minska barngruppernas storlek har även 

ekonomiska påverkningar som inte nämnden har kapacitet för idag. "Ett 

förenklat räkneexempel på medel som skulle behöva tillskjutas är att titta på 

nationella schablonssiffror gällande byggnation; En ny avdelning kostar 

cirka 4-5 miljoner att bygga, exklusive framtida driftmedel. Med samma 

ambitionsnivå på personaltäthet och till exempel 12 barn på avdelningen; 

2,2 tjänster, cirka 1 miljoner/år." 

Bildningsnämnden behöver fo1tsätta arbeta brett för att ha en fortsatt god 

förskola. Det gäller både lokaler och deras storlek och utformning, men det 

gäller också en fo1tsatt god personalpolitik med höga ambitioner på 

kompetent och kunnig personal för att få god kvalite. 

Beslutsunderlag 

1. Motion 2018-06-11 
2. Bildningsnämnden 2018-10-23 § 107 Motion om barngruppernas 

storlek i förskolan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg (S) att 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 

yttrande. 

Beslutsgång 

. Ordföräii.de finner att äi·hetsutskottef föfallefMikäel Anderssons ( C) 

yrkande. 

I Utdragsbestydiande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Ju,ten,re ~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 11(20) 

2018-10-23 l!) flNGSRYDS KOMMUN 
•Jl!I(• Kommunstyrelsen 

2018 -10- 3 0 

§ 107 

Motion om barngruppernas storlek i förskolan 
Dnr 2018/102 610 

Beslut 

1. Bildningsnämnden överlämnar följande yttrande till kommunfullmäktige 
gällande motionen om barngmppernas storlek i förskolan: 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av 
att arbeta för en så bra sammansättning av lokaler, miljö, antal barn och 
personal som möjligt på våra förskolor. 

Skolverkets riktmärken är en viktig faktor i framtida organisatoriska 
förändringar för bildningsnämnden. Ambitionsnivån är att ha personal 
som mår bra och upplever att de hinner med sitt uppdrag, samt barn som 
är trygga och får god stimulans och utveckling. I dagsläget har Tingsryds 
kommuns barnomsorg ett snitt på 17, 1 barn per avdelning och en 
förhållandevis hög (sett till riket) personaltäthet på strax över 5,4 
barn/personal. Det falctiska antalet barn per enskild avdelning skiljer sig 
dock från enhet till enhet, och spännvidden är från 10 till 27 i antal barn 
på avdelningarna. 

Detta visar på första komplexiteten inom området, lokalerna och deras 
utformning. Här skiljer förutsättningarna åt, och de olika lokalernas 
storlek och utformning ger skiftande lämplighet för antalet barn. Att 
skaffa fler lokaler för att till exempel dela de grupper som är över 20 
(förvaltningen har i dagsläget åtta sådana avdelningar), skulle kräva 
tillgång till andra lokaler i våra olika orter, alternativt nybyggnation eller 
anskaffande av tillfälliga så kallade moduler för förskole- eller 
skol verksamhet. Den andra faktorn som måste beaktas är personal, både 
tillgången och kompetens. Enligt studier är kompetensen på personalen 
och sammansättningen av barngruppen viktigare än storleken. Här 
arbetar nämnden hårt för att bibehålla och helst öka vår kompetens, men 
den nationella bristen på utbildade lärare och förskolelärare gör sig 
också påmind i Tingsryd. Detta gör att mindre barngrupper måste 
korrelera med en kunnig och kompetent personalgrupp och har inget 
mervärde f>OP.1 ~ skilt! åtgärd. . _ 

Utdrags bestyrkande 
34 
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~Tiru!sryds 
~kommun 
Bildningsnämnden 

) 

l~•lt I m 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(20) 

2018-10-23 

§ 107 fortsättning 

Tingsryds kommun har en god barnomsorg med nöjda vårdnadshavare. 

Att barngruppernas storlek har betydelse vet vi, men det är inte en ensam 

avgörande faktor. Den totala sammansättningen av variablerna; 

personaltäthet, kompetens, sammansättningen av barngruppen och 

lokalerna avgör kvaliten. Enligt studier från Göteborgs universitet är då 

inte själva storleken på barngruppen avgörande, utan ovanstående 

variabler tillsammans. 

Bildningsnämnden når de uppsatta ambitionsnivåerna med antal barn per 

pedagog i förskolan och skolan i dagsläget utifrån de ekonomiska 

förutsättningar nämnden har. Att minska barngruppernas storlek har 

även ekonomiska påverkningar som inte nämnden har kapacitet för idag. 

"Ett förenklat räkneexempel på medel som skulle behöva tillskjutas är 

att titta på nationella schablonssiffror gällande byggnation; En ny 

avdelning kostar cirka 4-5 miljoner att bygga, exklusive framtida 

driftmedel. Med samma ambitionsnivå på personaltäthet och till 

exempel 12 barn på avdelningen; 2,2 tjänster, cirka 1 miljoner/år." 

Bildningsnämnden behöver fortsätta arbeta brett för att ha en fortsatt god 

förskola. Det gäller både lokaler och deras storlek och utformning, men 

det gäller också en fortsatt god personalpolitik med höga ambitioner på 

kompetent och kunnig personal för att få god kvalite. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsnämnden har fått en motion om barngruppernas storlek i förskolan 

på remiss från }rommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet 

som yrkar att bildningsnämnden ska få i uppdrag att få ner barngruppernas 

storlek på kommunens förskolor enligt Skolverkets riktlinjer och att man 

startar med grupperna för barn mellan ett och tre år. Bildningsförvaltningen 

har arbetat fram följande förslag till yttrande över motionen; 

Bildningsnämnden har tagit del av motionen och instämmer i vikten av att 

arbeta för en så bra sammansättning av lokaler, miljö, antal barn och 

personal som möjligt på våra förskolor. 

Skolverkets riktmärken är en viktig faktor i framtida organisatoriska 

förändringar för bildningsnämnden. Ambitionsnivån är att ha personal som 

mår bra och upplever att de hinner med sitt uppdrag, samt barn som är 

trygga och får god stimulans och utveckling. I dagsläget har Tings_ryds 

I Utdragsbestydkande 
35 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) 

2018-10-23 

§ 107 fortsättning 

kommuns barnomsorg ett snitt på 17, 1 barn per avdelning och en 

förhållandevis hög (sett till riket) personaltäthet på strax över 5,4 

barn/personal. Det faktiska antalet barn per enskild avdelning skiljer sig 

dock från enhet till enhet, och spännvidden är från 10 till 27 i antal barn på 

avdelningarna. 

Detta visar på första komplexiteten inom området, lokalerna och deras 

utformning. Här skiljer förutsättningarna åt, och de olika lokalernas storlek 

och utformning ger skiftande lämplighet för antalet barn. Att skaffa fler 

lokaler för att till exempel dela de grupper som är över 20 (förvaltningen har 

i dagsläget åtta sådana avdelningar), skulle kräva tillgång till andra lokaler i 

våra olika orter, alternativt nybyggnation eller anskaffande av tillfälliga så 

kallade moduler för förskole- eller skolverksamhet. Den andra faktorn som 

måste beaktas är personal, både tillgången och kompetens. Enligt studier är 

kompetensen på personalen och sammansättningen av barngruppen viktigare 

än storleken. Här arbetar nämnden hårt för att bibehålla och helst öka vår 

kompetens, men den nationella bristen på utbildade lärare och förskolelärare 

gör sig också påmind i Tingsryd. Detta gör att mindre barngrupper måste 

korrelera med en kunnig och kompetent personalgrupp och har inget 

mervärde som enskild åtgärd. 

Tingsryds kommun har en god barnomsorg med nöjda vårdnadshavare. Att 

barngruppernas storlek har betydelse vet vi, men det är inte en ensam 

avgörande faktor. Den totala sammansättningen av variablerna; 

personaltäthet, kompetens, sammansättningen av barngruppen och lokalerna 

avgör kvaliten. Enligt studier från Göteborgs universitet är då inte själva 

storleken på bru.ngruppen avgörande, utan ovanstående variabler 

tillsammans. 

Bildningsnämnden når de uppsatta ambitionsnivåerna med antal barn per 

pedagog i förskolan och skolan i dagsläget utifrån de ekonomiska 

förutsättningar nämnden har. Att minska barngruppernas storlek har även 

ekonomiska påverkningar som inte nämnden har kapacitet för idag. "Ett 

förenklat räkneexempel på medel som skulle behöva tillsltjutas är att titta på 

nationella schablonssiffror gällande byggnation; En ny avdelning kostar 

cirka 4-5 miljoner att bygga, exklusive :framtida driftmedel. Med samma 

.. ambitionsnivå på personaltäthet och till exempel 12 barn på avdelningen; 

2,2 tjänster, cirka 1 miljoner/år." 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare Ul \ I 
~ _!}1t 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 

2018-10-23 

§ 107 fortsättning 

Bildningsnämnden behöver fortsätta arbeta brett för att ha en fortsatt god 

förskola. Det gäller både lokaler och deras storlek och utformning, men det 

gäller också en fortsatt god personalpolitik med höga ambitioner på 

kompetent och kunnig personal för att få god kvalite. 

MBL-information har ägt rum den 18 oktober 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2018-10-15. 

2. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2018-08-28 § 84, 

Inkommen motion. 
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-06-11 § 88, 

Inkomna motioner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Tingsryds kommun 

Kommunfullmäktige 

2018.06.01 

Dnr: 2018/785 741 

,- - p ,. 

1-::;;:;'vo·:;;:;-1, · 
.- _~,),., I .) ,OM MUN 

2nm -oa- o 4 
Dnr 

Motion om barngruppernas storlek i förskolan 

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Det är flera faktorer 

som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. 

När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in de här 

kva litetsfa kto rern a; 

- Personalens kompetens 

- Personaltäthet 

- Sammansättning och antal barn i grupperna 

- Inne- och utemiljö 

Skoverket har tagit fram riktlinjer för barngruppernas storlek och de är; för barn mellan ett 

och tre år kan riktmärket vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan 

riktmärket vara nio till femton barn. 

Vänsterpartiet anser att Tingsryds kommun ska se över gruppernas storlek, så att de håller 

sig inom skolverkets riktlinjer. 

När det gäller personaltätheten på förskolorna så ligger kommunen relativt bra till med ca 

5,4 barn/personal, medan gruppstorlekarna är alldeles för stora på våra förskolor. 

Vänsterpartiet yrkar följande: 

- Att bildningsnämnden får i uppdrag att få ner barngruppernas storlek 

på kommunens förskolor enl. skolverkets riktlinjer, 

- Att man startar med grupperna för barn mellan ett och tre år 

J"-- C 1.u -
·~~ ....... , .. cY.J/2 ... ... ..i-s ........... . 

Jörgen Forsberg, kf-ledamot V 

~ ® . .......................... ~ ............................. ........ . 

Göran Mård, kf-ledamot V 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 13 

Förslag till förändring av taxa miljöbalken 
Dnr 2018/1649 406 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Fastställa ändringar i "Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område", antagen KF 2017-12-
18 § 193, Taxebilaga 1, avgiftei· för prövning av ansökan, 
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn, i enlighet med bilaga 1. 

2. Den nya taxan träder i kraft den 1 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att 200 bristfälliga 
enskilda avloppsanläggningar skall godkännas per år. Idag har miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna en handläggningstid på 5 timmar. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har konstaterat att denna tid inte räcker till. 

Bakgrunden till detta är att minst 310 bevakningar för enskilda avlopp sattes 
på en miljö- och hälsoskyddsinspelctör när hon böljade sommaren 2017. 
Dessa bevakningar hade redan gått ut och sträclcte sig från 2010 till 
sommaren 2017. De flesta av dessa bevakningar var "krångliga" fall. Vidare 
fanns minst 38 entreprenörsrapp01ter där ärendena inte var avslutade, vilka 
satt i en bokhylla när miljö- och hälsoskyddsinspelctören bötjade sommaren 
2017. Lika många, eller fler avloppsärenden där entreprenörsrapporten hade 
inlrnmmit var inte avslutade och arkiverade. Minst 32 öppna 
ansökningsärenden som "glömts b01t?" hittades vid genomgång av arkivet. 
Fler hittades men har kunnat avslutas sen dess. 

För att hinna 200 avlopp per år, och för att hålla sig till budget, har 
avloppsärenden som tagit för lång tid/varit krångliga/behövt kompletteras 
eller på annat sätt följas upp med mer krav efter att tillstånd skrivits, lagts åt 
sidan för att hinna 200 nästa år och så vidare. Från sommaren 2017 till nu 
har en miljö- och hälsoskyddsinspelctör ägnat stor del av sin tjänst åt att gå 
igenom de ensldlda avloppsanläggningsärendena som hittades och ej var 
avslutade. Detta visar att 5 timmars handläggningstid är för lite för att hinna 
handlägga avloppsanläggningsärenden. 

I Utdiagsbestyrlrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-07 

Justerare 

§ 13 fo1is. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ävenjämfö1i hur lång 
handläggningstid andra kommuner har: 

- Lessebo, 6 timmar 
- Uh'icehamn, 6 timmar 
- N on-köping, 8 timmar 
- Linköping, 7 timmar 
- Älmhult, 5 timmar som precis ska bli 6 timmar 
- Karlskrona, 8 timmar 
- Miljöförbundet, 6 timmar 
- Ljungby, 6 timmar 
- Växjö, 6 timmar 
- Ronneby, 6 timmar 
- Bromölla, 6 timmar 

Beslutsunderlag 

3. Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-22 § 119 Förslag till 
förändring av taxa miljöbalken 

I Utdragsbestydllinde 

18 (21) 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 119 

Förslag till förändring av taxa miljöbalken 
Dnr 2018-0997-406 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ändring i 
"Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
område", antagenKF2017-12-18 § 193, Taxebilaga 1, avgifter för 
prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn, i 
enlighet med bilaga 1. Ändringen skall träda i kraft den 1 maj 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har som målsättning att 200 bristfälliga 
ensldlda avloppsanläggningar skall godkännas per år. Idag har miljö- och 
hälsoskyddsinspektörerna en handläggningstid på 5 timmar. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har konstaterat att denna tid inte räcker till. 

Balegrunden till detta är att minst 310 bevakningar för enskilda avlopp sattes 
på en miljö- och hälsoskyddsinspektör när hon började sommaren 2017. 
Dessa bevakningar hade redan gått ut och sträckte sig från 2010 till 
sommaren 2017. De flesta av dessa bevakningar var "krångliga" fall. Vidare 
fanns minst 3 8 entreprenörsrapporter där ärendena inte var avslutade, vilka 
satt i en bokhylla när miljö- och hälsoskyddsinspektören började sommaren 
2017. Lika många, eller fler avloppsärenden där entreprenörsrapporten hade 
inkommit var inte avslutade och arldverade. Minst 32 öppna 
ansökningsärenden som "glömts bort?" hittades vid genomgång av arkivet. 
Fler hittades men har kunnat avslutas sen dess. 

För att hinna 200 avlopp per år, och för att hålla sig till budget, har 
avloppsärenden som tagit för lång tid/varit krångliga/behövt kompletteras 
eller på annat sätt följas upp med mer krav efter att tillstånd skrivits, lagts åt 
sidan för att hinna 200 nästa år och så vidare. Från sommaren 2017 till nu 
har en miljö- och hälsoskyddsinspektör ägnat stor del av sin tjänst åt att gå 
igenom de enskilda avloppsanläggningsärendena som hittades och ej var 
avslutade. Detta visar att 5 timmars handläggningstid är för lite för att hinna 
handlägga avloppsanläggningsärenden. 

]-~ I 
~ ,I!// 
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r.lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 

§ 119 fortsättning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har även jämfört hur lång 
handläggningstid andra kommuner har: 

- Lessebo, 6 timmar 
- Ulricehamn, 6 timmar 
- Norrköping, 8 timmar 
- Linköping, 7 timmar 
- Älmhult, 5 timmar som precis ska bli 6 timmar 
- Karlskrona, 8 timmar 
- Miljöförbundet, 6 timmar 
- Ljungby, 6 timmar 
- Växjö, 6 timmar 
- Ronneby, 6 timmar 
- Bromölla, 6 timmar 

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att handläggningstiden i "Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område", 
Taxebilaga 1, avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan 
samt övrig tillsyn, antagen KF 2017-12-18 § 193, skall ändras i 
nedanstående tabell till 6 timmar. 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 
till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-11-30. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

5h 

5h 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

bilaga 1 MBN § 119 2018-12-03 

"Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens om-
råde". Antagen KF 2017-12-18 § 193 _ 
Taxebilaga 1, Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig 
tillsyn. 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 
Enskilda och gemensamma avloppsanordningar 

2. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett med avloppsutsläpp 6h 
till mark eller vatten 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6h 

~ ,}#/: 
Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefor;i 
0477 4~1 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-17 

§ 344 

Utredning om politisk omorganisation av kultur- och 
fritidsnämnden 2016 
Dnr 2014/575 003 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

44 (45) 

Denna utvärdering av kultur-och fritidsnämndens omorganisation till 

kultur, .. och fritidsutskott baseras på material som samlades in för 
ändamålet i januari/februari 2018 samt en fördjupad utredning som 
genomfördes under sommaren 2018 och som biläggs denna skrivelse. 

Utredningen visar att övergången av kultur- och fritidsfrågoma från en 

egen förvaltning till utvecklingsavdelningen som ligger under 
kommunledningsförvaltningen till viss del har kännetecknats av 
otydligheter och brister i kommunikationen kring omorganisationen. Det 
har inte varit tydligt för alla inblandade vad det är som skall ändras, hur 
det skall vara istället och varför. Även extemt framkommer att 
föreningar och andra aktörer inte förstått syftet eller målet med 
omorganisationen till fullo. 

Utvärderingen visar också att omorganisationens genomförande har 
skett samtidigt som det varit personalomsättning och ibland har tjänster 

som varit nyckelroller i hanteringen varit obesatta eller innehafts av 
nyanställda personer som inte haft en helhetsbild av uppdraget. Detta är 
en delorsak till att otydligheter och tveksamheter har uppstått, framför 
allt intemt. 

En annan delorsak till otydligheter och missförstånd är att det inte 
funnits någon tydligt kommunicerad plan över ansvarsområden som 

varit ihopkopplad med en budget. I vissa fall har pengar funnits kvar hos 
en annan avdelning än den som i omorganisationen varit satt som 
ansvarig. 

I intervjumaterialet med föreningsliv och andra aktörer framkommer att 
man på det stora hela är nöjd med bemötandet från kommunen men att 

man uppfattar att handläggaren för kultur- och fritidsfrågor har mycket 
att göra. 

Det påtalas från en del föreningar att man anser att bedömningen av 
kultur respektive idrott svårligen kan utgå från samma kriterier. Man 
efterfrågar specifik kulturkompetens hos kommunen och en bättre 

Justerare 

1~ .1 
I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (45) 

2018-12-17 

§ 344 forts. 

samordning och bättre kännedom om övriga aktörer/atTangörer för att på 

så sätt undvika att konkutTera med varandra. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

1. Pernilla Nilssons utredning, bilaga. 
2. Tjänsteskrivelse 2018-11-05 från utvecklingschef 
3. KF 2015--01--26 Kf §10 pkt 5f 
4. Protokoll kultur-och fritidsutskottet 2018-11-27 § 84 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar om bordläggning till kommunstyrelsens 

sammanträde 2018-01-21. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 

yrkande. 

Beslutet skickas till -
Kanslichef 

I Utikagsbesty,kande 
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Tingsryds 
kommun 

21 (27) 

r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

il\\\) 

§ 84 

Utredning om politisk omorganisation av Kultur- och 
fritidsnämnden 2016 
Dnr 2014/575 KS 

Kultur- och fritidsutskottets beslut: 

Utskottet tar emot informationen och skickar den vidare till 
Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Denna utvärdering av kultur-och fritidsnämndens omorganisation till 

kultur-- och fritidsutskott baseras på material som samlades in för 
ändamålet i januari/februari 2018 samt en fördjupad utredning som 
genomfördes under sommaren 2018 och som biläggs denna skrivelse. 

Utredningen visar att övergången av kultur- och fritidsfrågorna från en 
egen förvaltning till utvecklingsavdelningen som ligger under 
kommunledningsförvaltningen till viss del har kännetecknats av 
otydligheter och brister i kommunikationen kring omorganisationen. Det 
har inte varit tydligt för alla inblandade vad det är som skall ändras, hur 
det skall vara istället och varför. Å ven externt framkommer att 
föreningar och andra aktörer inte förstått syftet eller målet med 
omorganisationen till fullo. 

Utvärderingen visar också att omorganisationens genomförande har 

skett samtidigt som det varit personalomsättning och ibland har tjänster 
som varit nyckelroller i hanteringen varit obesatta eller innehafts av 
nyanställda personer som inte haft en helhetsbild av uppdraget. Detta är 
en delorsak till att otydligheter och tveksamheter har uppstått, framför 

allt internt. 

En annan delorsak till otydligheter och missförstånd är att det inte 
funnits någon tydligt kommunicerad plan över ansvarsområden som 
varit ihopkopplad med en budget. I vissa fall har pengar funnits kvar hos 
en annan avdelning än den som i omorganisationen varit satt som 
ansvarig. 
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Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

22 (27) 

§ 84 forts 

Dnr 2014/575 KS 

I intervjumaterialet med föreningsliv och andra aktörer framkommer att 
man på det stora hela är nöjd med bemötandet från kommunen men att 
man uppfattar att handläggaren för kultur- och fritidsfrågor har mycket 
att göra. 

Det påtalas från en del föreningar att man anser att bedömningen av 
kultur respektive idrott svårligen kan utgå från samma kriterier. Man 
efterfrågar specifik kulturkompetens hos kommunen och en bättre 
samordning och bättre kännedom om övriga aktörer/arrangörer för att på 
så sätt undvika att konkurrera med varandra. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Pernilla Nilssons utredning, bilaga. 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 från utvecklingschef 
KF 2015 ... 01 .. -26 Kf §10 pkt 5f 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 
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~Tingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 4114 

christina.gutierrezmalmbom@lingsryd.se 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2018-11-05 

Kultur- och fritidsutskottet 

Utredning om politisk omorganisation av Kultur- och fritidsnämnd 2016 
Dnr 2014/575 KS 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet 
1. tar emot informationen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen. (tar emot utvär

deringen och återrapporterar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Denna utvärdering av kultur-och fritidsnämndens omorganisation till kultur-- och 

fritidsutskott baseras på material som samlades in för ändamålet i januari/februari 

2018 samt en fördjupad utredning som genomfördes under sommaren 2018 och som 
biläggs denna skrivelse. 

Utredningen visar att övergången av kultur- och fritidsfrågorna från en egen förvalt

ning till utvecklingsavdelningen som ligger under kommunledningsförvaltningen till 

viss del har kännetecknats av otydligheter och brister i kommunikationen kring om

organisationen. Det har inte varit tydligt för alla inblandade vad det är som skall 
ändras, hur det skall vara istället och varför. Även externt framkommer att förening

ar och andra aktörer inte förstått syftet eller målet med omorganisationen till fullo. 

Utvärderingen visar också att omorganisationens genomförande har skett samtidigt 

som det varit personalomsättning och ibland har tjänster som varit nyckelroller i 
hanteringen varit obesatta eller innehafts av nyanställda personer som inte haft en 

helhetsbild av uppdraget. Detta är en delorsak till att otydligheter och tveksamheter 

har uppstått, framför allt internt. 

En annan delorsak till otydligheter och missförstånd är att det inte funnits någon 

tydligt kommunicerad plan över ansvarsområden som varit ihopkopplad med en 

budget. I vissa fall har pengar funnits kvar hos en annan avdelning än den som i 
omorganisationen varit satt som ansvarig. 

I intervjumaterialet med föreningsliv och andra aktörer framkommer att man på det 

stora hela är nöjd med bemötandet från kommunen men att man uppfattar att hand

läggaren för kultur- och fritidsfrågor har mycket att göra. 

Det påtalas från en del föreningar att man anser att bedömningen av kultur respek

tive idrott svårligen kan utgå från samma kriterier. Man efterfrågar specifik kultur

kompetens hos kommunen och en bättre samordning och bättre kännedom om öv

riga aktörer/arrangörer för att på så sätt undvika att konkurrera med varandra. 

1(3) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts och utretts av kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

En medarbetare, Pernilla Nilsson, har gjort själva utredningen och då sammanställt in

tervjumaterialet samt själv varit i kontakt med ett antal organisationer och personer som 

berörts av omorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Pernilla Nilssons utredning, bilaga. 
Tjst-skrivelse 2018-11-05 
KF 2015-01-26 Kf §10 pkt 5f 

Beskrivning av ärendet 
2015-01--26 beslutade Kommunfullmäktige, Kf §10, att det skulle inrättas ett kultur-· 

och fri-tidsutskott som ersättning för kultur-· och fritidsnämnd i Tingsryds kommun. 

Omorganisationen hade sin grund i det omfattande politiska arbete som lagts ner un

der den övergripande beteckningen Hållbar ekonomi. I samma beslut står också att 

"en utvärdering av den nya politiska organisationen med återrapportering till kom

munstyrelsen ett kalenderår efter att verksamhetsöverföringen av kultur .. • och fritids

förvaltningen har skett." 

Ekonomiska konsekvenser 

Denna utredning svarar inte på frågan om kostnader för omorganisationen. 

Vissa ekonomiska konsekvenser har ändå framkommit. Exempel på en sådan är att man 

i "Hållbar ekonomi" bestämde sig för att sänka föreningsbidragen men att man i ett se

nare skede ändrade sig och har bibehållit ungefär samma nivå vad gäller föreningsbi

dragen. 

En annan ekonomisk konsekvens som sticker i ögonen på vissa medborgare och före

ningar är att kommunen har kvar kostnaden för den lokal i Urshult som tidigare var 

bibliotek då hyresavtalet inte gick att säga upp och inte tillåter någon annan verksamhet. 

Eftersom fördelningen av pengar för underhåll av t.ex. leder, kommunala badplatser 

m.m. inte följt med till utvecklingsavdelningen utan till viss del stannat kvar på andra 

avdelningar har en ekonomisk konsekvens blivit att det inte gått att veta hur stor budge

ten för olika ansvarsområden är. 

I 2018 års budget har man inte infört de olika bidrag som politiken har beslutat om utan 

har kvar det gamla systemet vilket gör att det inte går att följa upp budgeten vad gäller 

förenings bidragen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 

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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Bibliotekschef 
Bildningschef 
Föredragande: 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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Utredning till stöd för återrapportering till politisk omorganisation av kultur- och fritid 

Återrapportering skall göras i enlighet med Dnr 2014/575 KS 

Utredningen läses med fördel tillsammans med Jämställdhetsintegrering för Kultur- och 

fritidssektorn i Tingsryd som arbetats fram parallellt med denna utredning. De nationella 

politikområden som skisseras i de två utredningarna och hur dessa präglat det lokala arbetet 

i kultur- och fritidsfrågorna är till viss del desamma. 

Den detaljnivå som valts för respektive utredning har ett tudelat syfte: dels att relatera 

materialet, företrädesvis upprättade dokument och protokoll men även i någon mån 

intervju utsagor och samtal till det uttalade utvärderingsuppdraget och dels att utgöra en 

dokumentation för information och inspiration åt en tänkt förstärkning till kultur- och 

fritidsförvaltningen i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning 

I utredningen presenteras kort den statliga kultur- och fritidspolitiken och några av de stat

liga myndigheter och organisationer som arbetar för möjligheterna att genomföra den. I 

relation till detta sammanhang presenteras Tingsryd kommuns arbete med kultur- och fri

tidsfrågor. 
De representanter för föreningar, kommunal och regional organisation som fått komma 

till tals i utredningens inledande studier känner något så när till vilka ledamöter som sitter 

i utskottet. Betydelsen av detta är däremot oklar. Kontakter med utvecklingsavdelningens 

chef och kultur- och fritidssamordnare är goda och tämligen oproblematiska. Förväntnin

gar och önskemål pekar i riktning mot en ökad dialog men det nämns också att kultur- och 

fritidssamordnaren verkar ha alltför mycket att göra och kan därför vara svår att få tag i. 

I utredningen föreslås personalförstärkning på kulturområdet och att dagens kultur- och 

fritidssamordnare avlastas den del som utgörs av rent administrativ bidragshantering. En 

ändamålsenlig användning av det web--baserade systemet FRI 4 (eller motsvarande) frigör tid 

för mer krävande uppgifter som Tingsryds kommun står inför på idrottsområdet. 

Det är viktigt är att kärnuppdraget sätts i centrum och att de anställda som arbetar på 

kultur-- och fritidsförvaltningen har relevanta kunskaper, löpande erbjuds kompetensutveck-· 

ling och utifrån god arbetsmiljö ges reella förutsättningar att samverka internt och externt 

för att kunna uppnå förvaltningens uppsatta mål för verksamheten. 

1 
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Inledning 

Denna utredning utgör en utvärdering av kultur- och fritidsnämndens omorganisation till 

kultur- och fritidsutskott och utgår ifrån det undersökningsmaterial som samlades in för 

ändamålet i januari/februari 2018. Vid denna tidpunkt ansågs det brådskande att komma 

igång med uppgiften som hade beslutats i kommunfullmäktige i samband med beslutet att 

genomföra själva omorganisationen, som togs i januari, 2015. 

I januari 2018 fanns inget utrymme för utvecklingsavdelningens ordinarie personal att av

sätta tid för utvärderingen. Kultur- och fritidssamordnaren hade inte arbetat mer än ett 

drygt år på den tjänst han hade blivit tilldelad i och med kultur- och fritidsförvaltningens 

överföring till utvecklingsavdelningen. Utvecklingsavdelningens chef, anställd i februari 2017 

hade arbetat på avdelningen i knappt ett år och en stor del av arbetet för kultur- och fritids

frågorna hade ägnats åt att ta fram ett nytt föreningsstödsystem och arbeta ikapp andra 

utvecklingsärenden. 

Utvärderingstillfället uppstår i samband med att en deltagare i SFl-utbildning får göra sin 

praktik på Tingsryds kommuns utvecklingsavdelning under januari/februari 2018 och inom 

ramen för sin språkträning genomföra en intervju- och en enkätundersökning som underlag 

för utvärderingen. Praktikperioden tar slut, arbetsbelastningen på avdelningen minskar inte 

och materialet blir liggande. Under sommaren 2018 lämnas befintligt material över till den 

utredning som presenteras här. 

Hållbar ekonomi 

2015-01-26 beslutade Kommunfullmäktige, Kf §10, att det skulle inrättas ett kultur- och fri 

tidsutskott som ersättning för kultur- och fritidsnämnd i Tingsryds kommun. Omorganisa

tionen hade sin grund i det omfattande politiska arbete som lagts ner under den övergripan

de beteckningen Hållbar ekonomi. 

I det pressmeddelande som gick ut den 9 februari 2015 från kommunledningsförvaltningen 

lyfts åtta strategiska prioriteringar fram som sammantaget fick utgöra underlag för det 

fortsatta arbetet att långsiktigt utveckla det kommunala uppdraget för Tingsryds kommun: 

Att genomföra åtgärder, välja fokusområden och staka ut framtiden för en politiskt och 

administrativt hållbar hantering av kommunens ansvarsfrågor. 

Många av punkterna i prioriteringarna hade direkt bäring på denna utrednings område; 

kultur- och fritidsfrågornas förvaltning och utveckling. "Strukturella förändringar" av verk

samheten (1), där omvandlingen från egen nämnd till ett utskott under kommunstyrelsen 

var det avgörande men också att biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten flyttades över till 

barn- och utbildningsnämnden, BUN. Avgränsningar i det kommunala uppdraget genom att 

"upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verksamhet" (3), där allt som inte är 

lagstadgade åtaganden för kommunen skulle kunna ifrågasättas, anpassningar "till riks

genomsnitt" (4), där så kunde göras. "Tydlig prioritering av investeringar/underhåll" av 

lokaler (5), "Tydliga externa fokusområden"(6), under vilka såväl utvecklingsinsatser, sats

ningar för barn och unga och förebyggande arbete placerades. "Tydliga interna fokusom-
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råden" (7), där samverkan med andra lyfts fram och EU--stöd för finansiering. Listan avslutas 

och konkluderas med att" Hållbar ekonomi prioriteras före kostnadshöjande kvalitets- och 

ambitionsökningar i kärnverksamhet och övrig verksamhet" (8). 

Med kommunfullmäktiges beslut 2015--01-26 följde också att det skulle göras "[e]n utvär

dering av den nya politiska organisationen med återrapportering till kommunstyrelsen [ ... ] 

ett kalenderår efter att verksamhetsöverföringen av kultur-- och fritidsförvaltningen har 

skett." (pkt 5). 

Utvärdering och utveckling 

Med den filosofiska oklarheten i att definiera när en överföring av verksamhet de facto har 

skett1, kan den tidsfördröjning som utredningen medfört i och för sig accepteras utifrån de 

förändringar, stora som små, som tycks ha utgjort vardag i utvecklingsavdelningens organisa

tion och verksamhet. De senaste åren har utmärkts av personalskiften. Uppdrag har, också 

på egen begäran, tilldelats avdelningen i kultur- och fritidsutskottet och utvecklingsarbeten 

har satts igång. Att detta utredningsarbete tog sin början som det gjorde, kan nog förklaras 

utifrån samma utgångspunkter. Utvärderingen har präglats av att ha påbörjats med ett till

fälligt personaltillskott och avslutats med ett annat. 

Under den mer än 7 månader långa tiden mellan de inledande undersökningarna i början av 

2018 och denna avslutande sammanställning i oktober samma år har också förändringar 

skett. Till viss del har åtgärder påbörjats för att just hantera omorganisationens konsekven

ser för såväl förbättrad kravspecifikation och kommunikation i kultur- och fritidsfrågornas 

hantering (tex införandet av Föreningsstödsystem 2018). 

Utvecklingsavdelningen har sedan tidigare fått i uppdrag av kultur- och fritidsutskottet att ta 

fram en kultur- och fritidspolitisk strategi och vision2
, en diskussion om hur arbetsbelast

ningen för kultur- och fritidssamordnaren kan mildras har pågått och en dagsaktuell projekt

ansökan har tagits fram om att etablera ett Digide/Center3 för förbättrad digital kompetens 

hos kommunens invånare med möjligheten att lättare tillägna sig den kommunala servicen 

också på kultur- och fritidsområdet. 

1 Den som har utvärderat projekt vet att det är lika svårt att konstatera när projektet verkligen började, som 

när det faktiskt tog slut. Angelägna verksamheter tenderar att både påbörjas och avslutas i oklart förhållande 

till datumsatta dokument. 
2 Enligt Kultur- och fritidsutskottets protokoll,§ 59. 2017-05-17, 2017 /351 800. Ärendet återkommer under 

våren 2018 men då rubricerat som Kultur- och fritidsplan 2018-04-03 (Dnr 2018/488 860). I beskrivningen av 

ärendet nämns at den nyanställde bibliotekschefen Johan Vinten har kontaktats och att förslag förväntas 

presenteras under utskottsmötet i maj. 
3 Ansökan om delfinansiering av ett Digide/Center är ställd till Internetstiftelsen i Sverige (ISS) med syftet att 

bistå i ett ökat digitalt lärande hos kommuninvånarna och därigenom underlätta en ökad användning av 

kommunala e-tjänster. Digide/Center ingår i regeringens digitaliseringspolitik. Lokalt kan ett projekt bidra till att 

minska det digitala utanförskap som råder bland vissa grupper och föreningar. Liksom för Motala kommun, 

som är föregångare, är placeringen tänkt att vara biblioteket och efter projekttiden förväntas verksamheten 

permanentas i samverkan mellan biblioteket och utvecklingsavdelningen genom Kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet. 
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Såväl kompetens som intresse för idrotten, dess anläggningar och utvecklingsfrågor, tycks 

väl tillgodosett i samverkan mellan kultur-· och fritidssamordnaren anställd på utvecklings-

avdelningen och den tekniska avdelningens personal. Utredningen låter därför kulturde/en i 

det rubricerade sakområdet för kultur- och fritidsförvaltning komma i förgrunden, såväl till 

presentation av politikområdena som för reflektioner kring kultur- och fritidsförvaltningens 

förändrade villkor.4 

Denna betoning motiveras av att området inte är kultur- och fritidssamordnarens främsta 

verksamhetsområde, att de kulturfrågor som behandlats i Kultur- och fritidsutskottet före

trädesvis beretts och presenterats av utvecklingsavdelningens chef, som för övrigt själv är 

kulturentreprenör vid sidan av sin chefstjänst. Och - inte minst - när det i slutskedet av det

ta utredningsarbete står klart att utvecklingschefen har sagt upp sin tjänst, framstår det som 

än mer angeläget att skriva fram kulturpolitikens område, som tips och stöd för nästkom

mande på utvecklingsavdelningen. 

I statligt och regionalpolitiskt sammanhang 

Det kommunala åtagandet att främja och samordna kultur- och fritidsfrågor tillhör inte de 

obligatoriska uppgifterna utan är tillsammans med bl a näringslivsutveckling frivilliga sak

områden för kommunerna att bedriva5• Det sätter redan inledningsvis sin prägel på hur 

förändring kan läsas och bemötas - att dessa sakfrågor egentligen alltid kan betraktas som 

tillägg i förhållande till övrig service som kommuner tillhandahåller invånarna. Tillägg till 

uppgifter som är obligatoriska och ofrånkomligen grundläggande för ett värdigt liv. Hit hör 

såväl sociala som fysiska infrastrukturfrågor; rent vatten och fungerande avlopp, fram

komliga fysiska vägar mellan bostad och arbete, som vägar för det livslånga lärandet. 

"Samtidigt är det tydligt...", skriver Jenny Johannisson, i rapporten 'Kulturpolitisk styrning 

och kulturpolitiska reformer i Sverige', " ... hur kulturpolitiken i kommuner och regioner/ 

landsting i huvudsak bidragit till implementeringen av kulturpolitik som en del av en nationell 

välfärdspolitik, liknande det som kommuner och regioner/landsting i huvudsak bidragit med 

inom specialreglerade områden som skola, socialtjänst samt hälsa och sjukvård. Grund-· 

frågan avseende ansvarsfördelning mellan statlig, regional och lokal nivå har därmed på det 

kulturpolitiska området inte kommit att handla så mycket om innehållsmässiga prioriteringar 

som om inflytande över beslutsprocesser."6 

Vad innehållet skall utgöras av blir därmed en lokal fråga för kulturutövarna i dialog med 

kultur- och fritidsförvaltningens anställda, som på olika sätt involveras i kulturutövarnas 

ambitioner. Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens synvinkel är det nog inte någon överdrift 

att tänka sig att relationen företrädesvis rör arbetet inför, under och efter ansökan om bi-

4 lnte heller i det intervjumaterial som togs fram för utvärderingsarbetet i början av 2018 ingår några 

representanter för idrottsföreningar. 
5 
Set ex punkt 3 i KLFs 8 strategier. 

6 
Johannisson, J. (2018) 'Kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Sverige' i Kulturpolitisk styrning. 

Ansvarsfördelning och reformer inom de nordiska ländernas kulturpolitik under 2000-talet. Kulturanalys 

Norden. s 67. 
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drag hos kommunen men det kan innefatta så mycket mer för den lokala samhällsutveck

lingen i en kommun. 

Undantaget från det autonoma kommunala uppdraget vad gäller kulturområdet är biblio

teket. Liksom många andra uppgifter ålagda kommunerna är biblioteksverksamheten lag

reglerad. Biblioteket kan ses som en kreativ hävstång mellan det obligatoriska kommunala 

åtagandet och den frivilliga service som kommuner erbjuder. Biblioteket sammanför det 

nödvändiga med det berikande. Det gör biblioteket för egen del men också i samverkan med 

andra avdelningar internt och tillsammans med olika föreningar externt. 

Biblioteket är en institution i demokratins och bildningens tjänst och som det står deklarerat 

i Bibliotekslagens ändamålsparagraf: 11Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 11 

Statens kultur ... och fritidspolitik 

Även om det inte är någon enkel uppgift att skildra statens ansvar och engagemang för 

kultur- och fritidsfrågorna i landet (många politikområden samverkar)7 kan något nämnas 

om den rådande politiken utifrån dessa två illusoriskt gränsdragna områden: Kultur 

respektive fritid. 

Inte blir det lättare av att statens stöd förmedlas genom olika organisatoriska lösningar; 

kulturområdet genom statlig, regional och kommunal politisk struktur medan idrotten 

huvudsakligen får sitt stöd från staten via Sveriges riksidrottsförbund (RF), som i sin tur 

beviljar stöd till specialidrottsförbunden och deras lokala föreningar. 

För kulturfrågorna är det statligt stöd via myndigheter för vidare fördelning till regioner, 

föreningar och projekt. För idrottsföreningarna är det statligt stöd till folkrörelsen, via 

riksidrottsförbundet som är en ideell förening och därmed inte, i strikt mening, under

lydande statens politiska styrning.8 

Politikområdena drivs huvudsakligen utifrån två olika departement: Kulturdepartementet 

och Socialdepartementet. 

För båda politikområdena kan dock sägas att de under de senaste mandatperioderna har 

mött krav på och förväntningar om förnyelse och anpassning till den tid som nu råder. Redan 

i kulturutredningens betänkande som lades fram 2009 (SOU 2009: 16) förväntades ett utökat 

7 
På regeringskansliets hemsida nämns bl a landsbygdspolitiken, folkbildningen med studieförbunden, 

utbildningar på kulturområdet, de medel som avser regional utveckling generellt. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/regeringens-politik-for-kultur+hela-•1andet/ 
8 

Statens stöd till idrotten bygger sedan starten på två grundläggande syften. Kortfattat handlar dessa dels om 

att idrott är bra för folkhälsan och att den i sin tur är viktig för samhället som sådant, dels är det ett sätt för 

statsmakten att ge" ett erkännande till den frivilliga idrottens många ideella krafter" och att människor genom 

idrottsrörelsen utvecklar" demokratiska ideal och värderingar som finns inbäddade i själva folkrörelseperspek

tivet, såsom allas lika förutsättningar att få vara med och delta utifrån sina egna förutsättningar, likvärdiga 

villkor för pojkar och flickor, integration av eftersatta grupper samt ett värnande av god etik och sunda ideal." 

CIF. Statens stöd till idrotten. Uppföljning 2017, s llf. 
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samspel mellan olika politik- och samhällsområden och att kulturen, förutom sitt egenvärde, 

i ökande utsträckning skulle bidra till regional utveckling och tillväxt. 

I betänkandet skrev man att "frågor om kulturföretagande och entreprenörskap är en viktig 

angelägenhet för såväl kulturpolitiken som för näringslivspolitik, arbetsmarknadspolitik, 

regional tillväxtpolitik och utbildningspolitik." (2009: 22f). Därmed riktade man sig också till 

Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med upp

giften att bistå med kunskap och statistik särskilt vad gäller företagande och tillväxtmöjlig-• 

heter inom dessa områden. Det betonades också att ett "nationellt program för kreativa och 

kulturella näringar bör prioriteras inom ramen för detta samarbete" och att erfarenheter 

från lokal och regional nivå bör tillvaratas i utvecklingsarbetet. 

På idrottsområdet har relationen mellan staten och Riksidrottsförbundet gett uttryck för det 

som i många andra sammanhang kallas den 'svenska modellen'; en korporativistisk lösning 

där statens styrning har balanserats med förbundets krav på självständighet som ideell före

ning. Trots detta har de krav som staten ställt på myndigheter när det gäller exempelvis jäm

ställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets- och barnperspektiv på verksamheten också ställts på 

Riksidrottsförbundet, dess specialidrottsföreningar och lokala idrottsföreningar. 

Den statliga kulturpolitiken framhåller att" Kultur i hela landet stärker förutsättningarna för 

engagerade medborgare och bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. Kultur i hela 

landet skapas genom att de statliga insatserna samverkar väl med insatser som landsting 

och kommuner genomför. Staten står för 44 procent av de 27 miljarder kronor som det 

offentliga totalt lägger på kulturområdet."9 

Kulturdepartementet, som inrättades 1991, ansvarar för den statliga kulturpolitiken. Dess·

förinnan fanns kulturfrågorna placerade på utbildningsdepartementet. Målen för den rå

dande politiken är att "kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, 

mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling." 

För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, och 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur."10 

Ett SO-tal myndigheter skall se till att regeringens kulturpolitik förverkligas. Merparten av 

dessa myndigheter är museer och större institutioner. Vissa myndigheter kan sägas vara mer 

betydande än andra för stöd till verksamheter lokalt. Så kant ex Statens kulturråd, Statens 

musikverk, Konstnärsnämnden, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och 

Författarfonden nämnas. Till dessa organisationer kan kommunerna vända sig, för egen del 

9 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/regeringens-politik--for-.. kultur+hela-landet/ 

10 https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/regeringens--politik-for--kultur+hela-landet/ 

7 



55

och i samverkan med andra (tex Region Kronoberg), för att söka stöd av olika slag till kultur

verksamheter lokalt. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd har ansvaret för kulturpolitikens genomförande. Kulturrådet fördelar de 

statliga bidrag som ges till olika konst- och kultursatsningar som beslutas och koordineras 

regionalt, företrädesvis via kultursamverkansmodellen. På Kulturrådets hemsida skriver man 

att" Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom: 

• teater, dans, musik och annan scenkonst, 

• litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, 

• bild och form samt museer och utställningar, 

• regional kulturverksamhet, 

• judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer, 

• och 
• andra kulturella ändamål" 

Under 2018 fördelade Kulturrådet totalt 2,3 miljarder kronor till regionerna, vilket inkluderar 

de 1,2 miljarder kronor som fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Därutöver 

fördelar Kulturrådet medel för bl a internationella samverkansprojekt.11 

Anslagsposten Skapande skola, som utgör 8% av Kulturrådets totala anslag, är en satsning 

för samverkan mellan skola och professionella konstutövare. Statsbidraget har tillkommit för 

att barn skall få ta del av kulturens mångfacetterade utbud och också få möjligheten att 

skapa själva. 

Kulturrådet har också utifrån utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 

2016:69) tilldelats medel för att ta fram ett nationellt kulturskolecentrum. Kommunerna kan 

därigenom ansöka om bidrag för sina musik- och kulturskolors utveckling; tex finansiering av 

extra lärartjänster för att därigenom kunna möta barn och ungas förväntningar om aktivite

ter som annars inte hade kunnat erbjudas genom kulturskolans verksamhet.12 

För läsfrämjande insatser har Kulturrådet också fått medel att fördela. Stärkta bibliotek och 

Läs- och litteraturfrämjande insatser (för alla) och Läsfrämjande insatser under skollov 

särskilt för barn och unga.13 

11 
För europeiska samarbetsprojekt inom EU···programmet Kreativa Europa har Education, Audiovisua/ and 

Cu/ture Executive Agency (EACEA) fattat beslut om årets utlysning. Bland de organisationer som beviljats 

ekonomiskt stöd (för större respektive mindre projekt) finns sammanlagt 13 svenska organisationer med. 
12 

http://kulturradet.se 
13Under 2019 är ansökningar för läs och litteraturfrämjande insatser öppen under två perioder, 19/2-19/3 och 

10/9··8/10. För Stärkta bibliotek är ansökan öppen 7 /3-4/4. På Kulturrådets hemsida finns mer information om 

villkor och tidigare beviljade bidrag http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Starkta--bibliotek/ 
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Statens musikverk 

Statens musikverk presenterar sig som ett "center för kulturarv och kulturliv inom musik, 

teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig 

såväl till konstområdena inom scenkonsten som till alla andra intresserade. "14 

Musikverket bildades 2011 och har till uppgift att fördela ekonomiskt stöd till "samarbets

projekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela 

Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer 

nationellt och internationellt". 

Bidrag till samarbetsprojekt kan sökas på Musikplattformen. Inom ansvarsområdet finns 

såväl stöd till nyskapande (utbildning och studio för elektronmusik, EMS) som till kulturarv. 

Musik- och teaterbibliotekets samlingar, Svenskt visarkiv och återutgivning av inspelningar 

via Caprice Records finns också på Musikverket. 

Musikverket har gett Musikarrangörer i samverkan (MAIS)15 i uppdrag att "tillsammans med 

musiklivets aktörer, utforska hur musiklivet kan samverka bättre kring konsert-· och turne··· 

produktion. Målet är att hitta långsiktiga modeller som främjar turneer och samproduktioner 

över regiongränserna och som förbättrar möjligheterna för att nå ut med levande musik i 

hela Sverige." Uppdraget genomförs genom projektet Samspel som startade under oktober 

2017 och som pågår fram till augusti 2019. MAIS anordnar även en årlig träff för företrädes-

vis musikarrangörer. Målgruppen för Check!, som erbjuder kompetensutveckling genom 

seminarier och workshops, är verksamma och blivande arrangörer av den fria musiken. 

Musikverket fick i och med bildandet överta den statliga stiftelsen Rikskonserters arbete 

med dess rikstäckande turneverksamhet, efter att denna organisation lades ner 2010. 

Konstnärsnämnden 

Konstnärsnämndens uppdrag är att "främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt 

konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur". Inom Konst

närsnämndens organisation finns ett internationellt program för dans och ett för musik. 

Därtill finns laspis som är "det internationella programmet för yrkesverksamma utövare inom 

bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur" och som erbjuder residens för professionella 

konstnärer både i Sverige och utomlands med stipendier för vistelse i atelje.16 

14 
https://musikverket.se/om--musikverket/ 

15 Musikarrangörer i samverkan (MAIS) är en förening av tio musikriksförbund som representerar drygt 1400 

musikföreningar och deras uppemot 120 000 föreningsmedlemmar 
16 På Konstnärsnämndens hemsida nämns att det finns 12 ateljeer i Sverige (9 i Stockholm, en i Göteborg, en i 

Malmö och en i Umeå). Enligt utredningen Konstnär- oavsett villkor? (SOU 2018: 23, s 384) har Region Skåne 

aktivt verkat för att utländska konstnärer skalls bjuda in till residens för platsutveckling och därigenom stärka 

Skåne som attraktiv region. 
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Kulturbryggan är inom Konstnärsnämnden en "alternativ finansiär som genom att fördela 

bidrag till projekt ska främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet." 

Ansökansperioder och beviljade bidrag annonseras på hemsidan.17 

Konstnärsnämnden ansvarar också för att analysera konstnärers villkor i Sverige. I betän-

kandet Konstnär- oavsett villkor? (SOU 2018: 23) påpekar utredarna att konstens betydelse 

som del i samhällsutvecklingen sällan blir uttalad. Den görs till en perifer företeelse, med 

osäkra försörjningsmöjligheter baserade på många olika slags stipendier och korta anställ

ningar. Detta behöver förändras. 

Statens konstråd 

Statens konstråd är en myndighet som enligt sin förordning {2007:1188) "har till uppgift att 

verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön". 

Statens konstråd förvärvar konst till byggnader som ägs eller används av staten och har ett 

kunskapsspridande uppdrag när det gäller "konstens betydelse för en god samhällsmiljö." 

På hemsidan sägs att Statens konstråd "utvecklar sammanhang där samtidskonst och offent-

liga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och 

engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter 

vidare i Sverige och utomlands. "18 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet ansvarar för kulturarvs- och kulturmiljöfrågor. Efter Riksutställningars 

nedläggning 2017, har Riksantikvarieämbetet också som uppgift att främja samverkan inom 

museernas verksamheter i landet. På sin hemsida listar de vad kulturmiljöarbetet skall 

främja: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. 

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser. 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

• I vårt uppdrag ingår även att främja kunskapsförsörjning och bedriva informations- och 

rå dgivn i ngsverksa m het. 

• Vi förvaltar också nationella databaser för kulturhistorisk information såsom Fornsök, Kringla, Samla, 

K-samsök och Bebyggelseregistret.19 

17 https://www.konstnarsnamnden.se/ 
18 https://statenskonstrad.se/om--oss/ 
19 

https://www.raa.se/ 
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Svenska filminstitutet 

Svenska filminstitutet ansvarar för de ekonomiska stöd som främjar svensk filmproduktion, i 

Sverige och för dess uppmärksamhet internationellt. Sedan regleringen för den nya film-

politiken trädde i kraft 1 januari 2017, är verksamheten helt statligt finansierad och upp

delad i avdelningar med olika ansvarsområden; Produktionsstöd, Distribution och visning, 

Utland och Kreativa Europa Desk MEDIA. 

Vad gäller produktionsstöd kan exempelvis nämnas att Filminstitutet beviljar bidrag till ut

veckling av biografverksamhet på mindre orter. Syftet är att "utveckla biografens roll som 

kulturell mötesplats, att långsiktigt öka biobesöken i hela landet samt att stimulera kom

munens intresse och engagemang i biografens framtid." 20 

Det finns också ett innovationsstöd för distribution och visning, för nya metoder, nya affärs-

modeller och så vidare, under förutsättning att ideframtagandet involverar minst två olika 

aktörer. En av dessa aktörer skall inte tillhöra filmbranschen. 21 

Filminstitutet lanserar under hösten 2018 Wild Card, ett utvecklingsstöd riktat till nyutexami

nerade filmregissörer. Dessa ges möjlighet att ansöka om medel för en långfilmside utifrån 

sina examensfilmer.22 

Författarfonden 

Författarfonden skiljer sig från de hittills nämnda myndigheterna i kulturpolitikens stöd-

struktur i det att det är en organisation vars styrelse domineras av de yrkesutövande själva. 

Författarfonden är ingen myndighet. Ordföranden och två andra ledamöter utses av 

regeringen, men i övrigt sitter det författare, tecknare och fotografer utsedda från sina 

respektive förbund, på de övriga åtta posterna. 

Författarfonden fördelar biblioteksersättningen till ca 4 200 författare verksamma i Sverige 

vars böcker finns representerade på folk- och skolbiblioteken. De delar genom sina olika råd 

(stipendierådet, rådet för tillfälliga bidrag, dramatikerrådet och internationella rådet) ut bi

drag till verksamma med kulturjournalistiken som ett prioriterat område. De fördelar stat

liga stöd som arbetsstipendier (på 2 respektive 5 år) och långtidsstipendier till både förfat-

tare och dramatiker.23 

20 
I studenten Tina Karlssons uppsats "Den nya filmpolitiken - på landsortsbiografernas bekostnad" (2018) visas 

att "förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan införandet av den nya 

film politiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade besökssiffror och att verksamheterna har gått 

från att vara självförsörjande ti/1 att bli bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att 

ansöka och återrapportera bidrag ti/1 Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för 

utveckling av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016-2019 vilket skapar en stor osäkerhet i vad 

som kommer hända sen." (2018: s 16). 
21 

Noteras kan att det i april 2018 beviljades ekonomiskt bidrag till abonnemangstjänsten Abundo, som 

erbjuder tillgång till livekultur till en månadskostnad av 290 kronor. 
22 

http://www.filminstitutet.se 
23

1 verksamhetsberättelsen för 2016 skriver Författarfondens styrelse att "Utgångspunkten för verksamheten 

är[ ... ] den individuella ersättningen, som ger de litterära yrkesutövarna en viss minimiersättning för biblioteks-

utnyttjandet. Konstruktionen med särskild biblioteksersättning innebär att författarfonden ti/lerkänner vissa 
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Myndigheten för ungdoms•- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

Den statliga politiken för civilsamhällesorganisationernas verksamheter drivs också av 

Kulturdepartementet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är den 

myndighet som ansvarar för att genomföra politiken via de anslag som MUCF får av staten. 

Den nya instruktionen för MUCF, som publicerades under sommaren 2018, beskriver mer 

utförligt myndighetens uppgifter. Regleringsbrevet tar upp vilka ekonomiska medel som 

förväntas gå särskilt till ungdoms- respektive civilsamhällesfrågor och till vilka departement 

som myndigheten återrapporterar sina olika verksamheter.24 

För att aktivt arbeta med demokratiutveckling och välfärd erbjuds det inom MUCF olika 

strukturer för dialog och samverkan baserade på avtal mellan ideburen sektor och offentliga 

aktörer. En av dessa är Jdeburet offentligt partnerskap (IOP) som togs fram av Forum - ide

burna organisationer med social inriktning (Forum).25 1 skriften 'ldeburet offentligt partner

skap - en kunskapsöversikt' ger Forum exempel på partnerskapens inriktning, och vilka krite•

rier partnerskapen bör uppfylla. I den handledning som tagits fram finns mer information, 

bland annat om frågorna kring IOP och upphandlingsrättens regler eftersom offentligt stöd 

inte får bli konkurrenshämmande. 26 

MUCF administrerar och sammankallar till Partsgemensamt forum (PGF) som är en mötes-

plats för regeringen och representanter från olika civilsamhällesorganisationer. Till forumet 

nomineras organisationer som tillsammans med anställda på regeringskansliet träffas fyra 

gånger under ett år för att diskutera förbättrade förutsättningar för civilsamhällets olika 

verksamheter. Dialogerna sammanställs och publiceras på MUCFs hemsida.27 

Folkbildningsrådet 

Statens stöd till folkbildningens organisationer går via Folkbildningsrådet, en ideell orga

nisation som verkar i myndighets ställe. Verksamheten är reglerad i Förordning (2015: 218) 

om statsbidrag till folkbildningen. 28 

högt kvalificerade och yrkesverksamma författare, översättare, tecknare och fotografer en ersättning som 

fastställs på andra grunder än den generellt fastställda ersättningen per utlånad bok." (s 7) 

http://www.svff.se/pdf/Verks16boksl.pdf 
24

SFS 2018:1425. Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms-- och civilsamhällesfrågor. 

2018--06--28. http://www.mucf.se/sites/default/files/instruktion mucf sfs2018--1425.pdf 

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms-- och civilsamhällesfrågor. 2017-12--13. 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18740 
25 

Forum ideburna organisationer med social inriktning (Forum). https://www.socialforum.se/verksamheter/ 
26 

https ://www .so cia lforu m .se/wp-co ntent/u p loa ds/2017 /03/Fo ru ms--ha nd I ed ni ng-o m--1 de buret--offe ntl igt--

pa rtne rska p. pdf Frågan utreddes också något i SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden. 

https://www.regeringen.se/4ab5eO/contentassets/da2ccefb5dc84389b79b48b06a5eOOOa/ordning-och-reda+ 

valfarden--sou---201678 
27 

Hittills finns sammanställningar från dialogmötena 2012-2017. https://www.mucf.se/partsgemensamt

forum--dialog 
28 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument--lagar/dokument/svensk-.forfattningssamling/forordning--2015218-

om-statsbidrag-till sfs--2015--218 
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I Folkrörelserådets årsredovisning för 2017 presenteras skälen till statens stöd till 

folkbildningen. Dessa är att: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Som ideell förening har Folkbildningsrådet tre medlemmar. Dessa är Studieförbunden i 

samverkan, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rörelsefolkhögskolornas intresse

organisation (RIO). 29 Totalt finns det i Sverige 10 studieförbund och ett 150-tal folkhög

skolor. Till dessa fördelar Folkbildningsrådet ut drygt 4 miljarder kronor, genom det så 

kallade folkbildningsanslaget. 

Folkbildningen har sammantaget ett stort ansvar för utbildning och kursverksamhet men 

också för integrationsfrågor i dessa sammanhang. Såväl folkhögskolorna som studieförbun

den har fått utökat ansvar för etableringskurser och satsningar för asylsökande. I en färsk 

studie 'Svenska(r) från dag ett. En studie om ABFs arbete med asylsökande' visas att folk

bildningens integrationsarbete också fungerar väl. Rapporten finns att ladda ner på 

Folkbildningsrådets hemsida30 . 

Kultursamverkansmodellen 

I enlighet med den Kultursamverkansmodell som lanserades 2011 skall inte staten bestäm-· 

ma över kulturstödets fördelning eller dess innehåll, utan regionerna skall med utgångspunkt 

i de förutsättningar som finns, samråda med Kulturrådet utifrån de regionala kulturplaner 

som tas fram. Det är "på armlängds avstånd" som inriktningen för politikens utförande skall 

bedrivas. Så länge de nationella kulturpolitiska målen får styra kan de kulturella satsningarna 

skilja åt. Tanken är att regioners olika behov av stöd skall vara tongivande för arbetet i kul

tursamverkansmodellen och därmed utgöra ett flexibelt stöd för genomförandet av kultur-

verksamheter i kommunerna. 

Jenny Johannissons närläsning av dokumentationen kring kultursamverkansmodellen visar 

att det särskilt på regional och lokal nivå betonas hållbarhetsaspekter (ekonomiska, sociala 

och miljömässiga) och gränsöverskridanden (mellan det offentliga/privata och civilsamhället, 

och lokalt näringsliv och turism) för att främja regional utveckling också utifrån de regionala 

kulturplanerna.31 

29 De tre organisationerna representerar i tur och ordning Studieförbunden, de folkhögskolor som har landsting 

eller regioner som huvudmän för sin verksamhet och de folkhögskolor som har folkrörelser eller andra 

organisationer som huvudmän för sin verksamhet. 
30 http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/rapporter/ovriga-rapporter/svenskar--fran-dag

ett.pdf?epieditmode=true 
31 Johannisson, J. (2018, s 76). 
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Det är därför inte konstigt att Region Kronobergs kulturstrategi för 2018-2020 är en av 

understrategierna till Gröna Kronoberg 2025, som är en "samlande strategi för utvecklingen 

av Kronobergs län."32 

Utifrån kulturstrategins uppsatta mål förmedlar Region Kronoberg de statliga stöden till 

kommuner, ideella organisationer och andra aktörer vars verksamhet inbegrips i kultur

samverkansmodellen, allt i enlighet med den statliga kulturpolitikens uppsatta mål. Men i 

och med regionala anpassningar har verksamheterna också blivit svårare att utvärdera. Och 

detta i sin tur har gjort det nödvändigt att se över kultursamverkansmodellen och hur 

ansvaret för uppföljning och analys skall fördelas mellan Kulturrådet och Myndigheten för 

kulturanalys. I Statskontorets granskning framkommer att Kulturrådet bör "tona ner sina 

kontrollerande ambitioner" (2018: 15, s 7) och snarare följa upp de regionala kulturplanerna 

i kunskapssyfte.33 

Inför en uppdaterad regional kulturplan 

Kulturpolitikens regionala ansvar är omfattande. I Kronobergs län handlar det förstås om 

musik, teater, dans, och litteratur, men också om muntligt berättande och film, kulturarv, 

hemslöjd och natur- och kulturmiljöers bevarande. 

Det finns en stark kulturell infrastruktur i regionen för musikens "bredd och spets", för teater 

och dans men det behövs fortsatt engagemang för att främja arrangörskap för en ökad 

spridning av kulturutbudet lokalt. Dels för underhållningens skull och dels för att stärka 

yttrandefriheten och demokratins utveckling i kommunerna. 

I revideringen av den regionala kulturplanen skickades den ut på remiss och i remissvaret 

från Tingsryds kommun (2017-09-11), skrivet av utvecklingsavdelningens chef, trycks särskilt 

på "ett större regionalt samverkanstänkande" (s 1), stark uppmuntran till arrangörsstöd för 

lokala verksamheter, kompetensutveckling som gör att fler söker stöd och vet var stöd finns 

att söka och att fler möjligheter skapas för att professionella kulturskapare skall kunna bo 

och verka i kommunen. 

Det muntliga berättande står sig starkt i regionen och under 2017 nominerade regeringen 

Berättarnätet Kronobergs Sagobygden till UNESCOs Register of good safeguarding practices 

för att få verksamheten kring berättarnätet med på listan för det immateriella kulturarvet. 

Detta skulle i så fall bli ett första svenskt exempel.34 

32
Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi Kronobergs län, s 7. 

33 
Myndigheten för kulturanalys som har till uppgift att analysera verksamheterna kan göra det med jämna 

mellanrum. Men det tycks helt enkelt vara Statskontorets mening att det uppgiftsinsamlas och kontrolleras för 

mycket i förhållande till den nytta detta förväntas ge. Statskontorets rapport 2018:15. Uppföljnings-- och 

utvärderingssystemet av kultursamverkansmodellen - en översyn. 
34 

Avgörandet förväntas komma under hösten 2018. Till dags dato är det "Oselvar boat--- reframing a traditional 

learning process of building and use toa modern context", från Norge som är det enda nordiska exemplet på 

UNECOs lista av föredömliga exempel på immateriellt kulturarv som behöver skyddas. 

https://ich.unesco.org/en/BSP/oselvar--boat-reframing--a--traditional--learning-process--of--building--and-use--to-a

modern-context-01156 
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Men berättandets tekniker behöver också vidgas. Regionens satsningar på film kan här lyftas 

fram. Film Region Sydost (tidigare Reaktor Sydost) har en central roll som regionalt resurs

centrum för film. Film Region Sydost är en ideell förening som bildades av Region Blekinge, 

Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län med syftet att främja film och filmproduktion 

i skolan, stödja unga filmare och andra verksamma i filmproduktion, bedriva nätverkande 

och kompetensutveckling för biografer, filmklubbar och en medskapande kultur inom fil

mens område. Här skulle Tingsryds kommun gärna se att det, i enlighet med den förstudie35 

som Reaktor Sydost tog fram 2017, skapades en regional filmfond för att stärka de regionala 

förutsättningarna för produktion av film. Detta ligger i linje med behovet av kompetensut

veckling även på andra kulturområden som skrivs fram i remissvaret, "vad gäller digitali-

sering och ny teknik liksom att få med yngre konstnärer" (s 3) när det gäller bild- och form

frågor. 

Med utgångspunkt i Tingsryds stolthet Academy of Music and Business (AMB), en välrenom-· 

merad gymnasieskola för musik och musikproduktion, betonas i remissvaret också behovet 

av att kunna erbjuda alla barn baskunskaper i sång och musik: "Den som inte lärt sig att 

lyssna på musik och kan förstå dess språk kan heller inte ta till sig av det komplexa utbud 

som finns. Inom alla områden behöver vi såväl bredd som spets och en grundläggande 

musikalisk utbildning av alla barn bidrar till flera av de mål vi har såväl kommunalt som 

nationellt." (s 4) 

Basen för att engagera sig i kulturaktiviteter är i hög utsträckning ideellt arbete organiserat i 

föreningar. Därför påpekas det också att generationsskiftet i föreningsstyrelserna på kultur

området behöver någon form av regionalt stöd. I samband med detta kan nämnas att i para--

plyorganisationen Ideell Kulturallians undersökning 201736 framkom att en del av deras med

lemsorganisationer inte ingår i kultursamverkansmodellen och bland annat därför har svårt 

att driva sitt påverkansarbete på regional nivå. Föreningarnas styrelseledamöter är i övre 

medelåldern och äldre och frågan om återväxten i styrelsearbetet bekymrar dem. 

Undersökningen visade också att den digitala närvaron är förhållandevis låg i styrelsernas 

verksamhet. I mindre än hälften av de deltagande föreningarna användes sociala medier för 

att synliggöra föreningsverksamheten och detta kan till viss del förklara svårigheten att nå ut 

till yngre för att säkra återväxten i styrelsearbetet och därmed kulturpolitiskt arbete på re

gional nivå i dessa förbund.37 Undantaget är Sverok, landets största ungdomsförbund för 

spel som hobby. Förbundet sticker ut med sina 90 000 medlemmar, organiserade i 3700 

föreningar i 12 distrikt. 

35 Åkesson, H. J.P. "Förstudie 2017. Filmfond Blekinge och Kalmar län". Reaktor Sydost. 

https:ljdrive.google.com/file/d/0B8toUlgR41icN0hSWGFwbldTVmc/view 
36 Heligren, V. och Strömberg, A. (2017) Hur mår de regionala kulturföreningarna? En undersökning om 

regionala kulturföreningars förutsättningar och digitala mognad i fem regioner. Ideell kulturallians. 
37 Undersökning har gjorts med medlemsförbund i de regioner som ingår i KICK-projektet, dvs Jönköping, 

Uppsala, Kronoberg, Blekinge och Gävleborg. Däremot har studieförbunden inte ingått på grund av att de 

skiljer sig alltför mycket, ekonomiskt och organisatoriskt, från medlemsförbunden i övrigt. 
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Ideella och ideburna organisationer 

Civilsamhällets organisationer- de ideella --- utmärker sig genom att de överbryggar såväl 

marknadens svar på organisering (företag) som det offentligas (stat, landsting/region, eller 

kommun) och hushållens (privata). Den ideella sektorn bidrar i samverkan med övriga sek-· 

torer till ett samhälle och brukar beskrivas utifrån sina roller som röstbärare, opinionsbil

dare och demokratiskola. Ideella organisationer kan också vara serviceutförare. I förenings

arbete fostras medlemmarna i demokratiska processer och kan genom dessa lära sig påverka 

sitt eget liv och förutsättningarna för andras. Genom att civilsamhällets organisationer också 

utför olika samhällstjänster, i egen regi eller i samverkan med statliga, regionala och kommu

nala organisationer, kan dessa också bidra till ett utökat serviceutbud och arbetstillfällen. 

Även om föreningar för kultur- och fritidsfrågor huvudsakligen är ideella organisationer och 

därmed ingår som självklara delar i civilsamhället, kan något också sägas om de ideella före

ningar som inte är kulturföreningar i den mening som tagits upp ovan. Hit hör civilsamhällets 

ideburna organisationer. 

I skriften 'ldeburet offentligt partnerskap. En kunskapsöversikt' beskrivs den ideburna sek

torn som "en bredare sfär av organisationer än de som omfattas av ordet ideell organisation 

eller frivilligorganisation. De bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet och har vanligen 

ett uppdrag av en allmänmänsklig karaktär, utan att vara en del av offentlig sektor. De är 

självstyrande och de kan vara vinstdrivande".38 

Organisationerna drivs, liksom övriga ideella organisationer, utifrån de särskilda intressen 

som ligger till grund för verksamheterna. De skapar opinion och påverkar civilsamhällets 

förutsättningar genom att delta i samhällsdebatten. De är aktiva i remissförfaranden och tar 

på så sätt ansvar för att de statliga och regionala utredningar som görs blir så välgrundade 

underlag som möjligt inför de politiska beslut om förändringar som sedan skall tas. 

Som parter i arbetet med att uppnå genomförandet av Agenda 2030 är civilsamhällets alla 

organisationers delaktight avgörande, såväl i organisationernas fokusering på långsiktiga 

förhållningssätt som i inkluderande processer.39 

38
1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

http://www.mucf.se/sites/default/files/ideburet offentligt partnerskap.pdf 
39 

Fi 2018: 3 Handlingsplan Agenda 2030. 2018-2020. 

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan

agenda-2030.pdf 
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Kultur ... och fritidsförvaltning i Tingsryds kommun 

Den lokala politikens styrka är att kunna finna samverkanslösningar inom en mängd olika 

områden. De aktiviteter som bedrivs i idrottsanläggningar kan lika väl ge plats åt kulturella 

evenemang som att utgöra idrottsyta. Barn och ungdomar kan engageras i kulturaktiviteter 

inom ramen för sina idrottsintressen. Det är inte antingen eller när kultur- och fritidsenga

gemangen möts. 

Intressanta exempel på samverkan på kultur- och fritidsområdet är Kulturrådets läs- och 

litteraturfrämjande åtgärder som genomfördes i samarbete med idrottens studieförbund 

SISU ldrottsutbildarna och folkbiblioteken. Ett 30-tal läsfrämjandesatsningar genomfördes 

med målgruppen idrottande barn och unga i åldern 8-18 år. Detta ansågs särskilt viktigt för 

pojkar som i förhållande till flickor behöver få förbättrade läsvanor och ökad läsförståelse. 

Inom ramen för projektet togs inspirationsskriften Idrott och läsning - ett dream team 

fram.40 Utvärderingen av satsningarna visade att målsättningarna lokalt i projekten var att 

"långsiktigt öka samverkan mellan folkbibliotek och idrottsföreningar. "41 

En liknande insats för idrottande barn och ungdomar nämns av den nytillsatte biblioteks

chefen i Tingsryds kommun, som också ser samverkan med en av idrottsföreningarna i Tings-

ryd som viktigt för läsfrämjandet. Med tanke på de statliga resurser som Kulturrådet särskilt 

riktar till satsningar på folkbiblioteken för detta ändamål är detta ett viktigt arbete. 

Föreningsstödsystem 2018 

När det gäller det ambitiöst formulerade dokumentet Föreningsstöd 2018 verkar det ha 

använts efter bästa förmåga sedan det infördes 2017. Utvecklingsavdelningen har haft 

informationsmöte om det nya systemet på Academy of Music ans Business (AMB) och kultur-

och fritidssamordnaren har genomfört 35-40 dialogmöten med föreningsrepresentanter 

inför deras bidragsansökan under våren. 

Den överbelastning som präglade kultur- och fritidssamordnarens arbete under vår och 

försommar ledde till att vissa uppgifter helt enkelt fick läggas åt sidan. Dit hörde registre-

ringen av detaljerade uppgifter om föreningarna som beviljats och mottagit bidrag.42 Fördel-· 

ningen av bidrag till merparten av föreningarna har därmed inte gått att utläsa ur FRI 4 

under sommaren 201843 • 

Det som vid tillfället kunde utläsas var att det totalt fanns 100 registreringar om beviljat 

föreningsstöd i någon form till föreningar i Tingsryds kommun. Av dessa 100 avsåg åtta 

40
http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer /2015/id rott in laga low .pdf 

41 
http:ljwww.laskickar.se/wp--content/uploads/2016/04/ldrott-och-läsning-slutredovisning 2015.pdf 

42 
Basala uppgifter om föreningarna skriver föreningarnas representanter själva in i det web-baserade systemet 

vid ansökan om bidrag. Men för att kunna göra meningsfulla analyser av uppgifterna krävs att dessa är 

komplett införda för samtliga föreningar. 
43 

Uppgifterna togs fram den 6 juli tillsammans med ldavall Data per telefon. 
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registreringar föreningsbidrag till studieförbund. Dessa beviljades sammantaget 301 314 

kronor.44 

Ansökan om externa medel för kultursatsningar 

I Kulturrådets rapport Regional fördelning av bidragsgivning 2017 kan man läsa att kommu-• 

nerna i Kronobergs län beviljades drygt 4 miljoner kronor för Skapande skola för verksam-· 

hetsåret 2017.45 91% av landets kommuner ansökte om bidraget till sina skolor (förskola, 

grundskola och särskola) för nästkommande period, men på listan för beviljade medel 

2018/19 fanns inte Tingsryds kommun med. 

Skapande skola, kommun Beviljat belopp för 2018/19 

Alvesta kommun 644 600 

Lessebo kommun 260 000 

Ljungby kommun 460 000 

Markaryds kommun (grundskolan) 250 000 

Markaryds kommun (förskolan) 97 000 

Växjö kommun 2100 000 

Älmhults kommun 390 000 

Skapande skola och därmed kopplingen mellan skola och professionellt kulturutövande kan 

bidra till att inspirera barn och unga att upptäcka nya fritidsintressen. De kultursatsningar, 

teaterföreställningar, konstupplevelser och annat som eleverna får ta del av, kan också bidra 

till att stärka olika sociala förmågor och göra det lättare för barn att reflektera över olika eti

ska ställningstaganden i sin vardag och för livet i stort. 

Den offentliga konsten i Tingsryds kommun 

I den riksomfattande kartläggningen Årets konstkommuner 2017 som gjordes av Konstnärer

nas riksorganisation (KRO) i februari/mars 2017 finns inte Tingsryd heller med. Tidpunkten 

indikerar att förfrågan om deltagande i enkätundersökningen har kommit just vid chefsbytet 

på utvecklingsavdelningen och det kan helt enkelt ha varit svårt att finna rätt mottagare för 

att besvara undersökningens frågor vad gäller förhållandena i Tingsryds kommun.46 

Undersökningen tar upp centrala frågor för den offentliga konsten och dess betydelse i kom-· 

munerna. Om det finns en konststrategi förankrad i samhällsplaneringen, hur konstutställ-

44 Nyckeln är 24,20 kronor per invånare tillsammans med en aktivitetsvolym som gör bidraget prestations

inriktat. Summan baserades på 12 451 invånare, 2017. Beslutet togs i Kultur- och fritidsutskottet 2018--04·-26 

(Dnr 2018/571805) där uppgifterna för 2017 presenterades. SISU ldrottsutbildarna har eget avtal med 

Tingsryds kommun och ingår inte bland studieförbunden som får bidrag via Föreningsstödsystem 2018. 
45 Anslags posten Skapade skola stod för 8% av Kulturrådets totala utfall på 2,3 miljarder kronor. 

http://www.kulturradet.se/Documents/publikationer/2018/Regiona1%20förde1ning%20av%201<ulturrådets%20 

bidragsgivning%202017.pdf 
46

Årets konstkommuner 2017. Rapport: Analys av kommunernas enkätsvar. http://kro.se/rapport

konstkommuner-·2017 
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ningar planeras och genomförs, hur ersättning till medverkande konstnärer ges. Följs MU-

avtalet? 
En god förebild i närområdet för arbetet med att ta fram mer detaljerad information om 

konsten, dess betydelse och omfång, är Emmaboda kommun som har kommit långt när det 

gäller konsten som en integrerad del i kommunens samhällsplanering.47 

På konstens område har det på senare år varit oklarheter vad gäller Tingsryds Konstförenings 

möjligheter att använda biblioteket för sina utställningar. Under 2017 beslutade Kultur- och 

fritidsutskottet (utan att kommunicera med Konstföreningen), att utställningarna i stället 

skulle ges plats på Medborgarkontoret, en bit bort från biblioteket. Detta protesterade 

Konstföreningen emot med tanke på bibliotekets betydligt bättre läge, centralt vid torget. 

Under senvåren 2018 gör utvecklingsavdelningens chef tjänsteskrivelsen "Tingsryds 

kommuns arbete med konstutställningar" som tas upp i kultur- och fritidsutskottet för 

behandling48. I skrivelsen föreslås att Kultur- och fritidsutskottet ska "Fortsätta arbeta för att 

konstutställningar arrangeras inom kommunen såväl på Tingsryds Bibliotek som på andra 

lämpliga arenor, gärna okonventionella sådana för att nå en större och bredare publik." 

Behovet av utökat samarbete med lokala och regionala organisationer på konst- och kultur

området poängteras i skrivelsen och såväl lokala konstnärer som inbjudna gäster skall bere

das möjlighet att ställa ut sina verk i Tingsryds kommun. Vidare skrivs att "Begreppet konst 

behöver vidgas och hänsyn tas till att alla grupper i samhället skall beredas möjlighet att 

uttrycka sig samtidigt som man värnar om de professionella konstnärernas arbetsmarknad 

när det gäller utsmyckningar och uppdrag." 

Till skrivelsen fogas dokumentet Utställningar Tingsryds bibliotek Hösten 2018 som listar åtta 

olika utställningar, med kultur- och fritidssamordnaren angiven som kontaktperson. Men 

tjänsteskrivelsen till utskottet är författad av utvecklingsavdelningens chef. 

Omorganisation av sysslor och ansvar 

I Tingsryd finns flera olika föreningar. Till idrottens område kan nämnas fotbollsföreningar 

och andra bollsporter som tennis, basket och innebandy. Den välkända hockeyföreningen 

TAIF har satt Tingsryd på kartan. Hästintresset finns representerat inom såväl Tingsrydtravet 

som rid- och körklubbens tränings- och tävlingsinriktningar. Det finns gymnastikföreningar, 

motorsport och sportfiske. Bland civilsamhällesföreningarna kan nämnas hembygds

föreningar och sockenråd. Samtliga tio studieförbund finns också representerade i 

kommunen. 

Sammantaget är det en bred palett aktiva föreningar. Några av dem är stora och resurs

starka, andra är mindre och bidragsberoende. Alla skall de kunna bedriva sina verksamheter 

47 KRO har också tagit fram en guide med tips, råd och goda exempel som kan laddas ned från hemsidan. 

http://kro.se/kommuners-konstpolitik 
48 

Tjänsteskrivelsen är daterad 2018-05-24. Den antogs av Kultur-- och fritidsutskottet, 2018--06--05 (Dnr: 

2018/762 861) 
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och utvecklas i Tingsryds kommun med mer eller mindre stöd av den service som kan er

bjudas av kultur- och fritidsutskottet genom dess förvaltning. 

Den politiska organisationen 

Efter nedläggningen av kultur- och fritidsnämnden 2015 infördes ett kultur-- och fritids-· 

utskott i dess ställe, direkt underställt kommunstyrelsen. Utskottet består av 3 ordinarie 

ledamöter och tre ersättare. Under de senaste två åren har utskottet haft 8--9 möten om 

året. 

När omorganisationen påbörjades flyttades delar av ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna 

över till det som först hette Barn och utbildningsnämnden (BUN) men som från och med 1 

april 2017 ändrade namn till Bildningsnämnden49• Detta gällde det politiska ansvaret för 

kommunens bibliotek, fritidsgårdar, musik/kulturskola och fritidsgårdar som alltså inte 

längre primärt ansågs utgöra kultur- och fritidsfrågor. 

Utredningen har inte haft tillgång till utskottets arbete i större utsträckning än vad som 

kommunicerats genom de kallelser och protokoll som har gjorts offentliga på kommunens 

hemsida. Utifrån enbart dessa kan inte ansvarsfrågorna analyseras för någon djupare 

förståelse. 

Om jämförelsen är rimlig visar ett snabbt överslag att både Bildningsnämnden och Miljö och 

byggnadsnämnden har fler ledamöter och fler möten per år än vad Kultur- och fritidsutskot

tet har haft under samma period (2016-2017). Möjligen är det en indikation på att det är fler 

och/eller tyngre ärenden som tas upp i en nämnd och att detta legitimerar mötestätheten? 

En faktor förknippad med detta är att neddragningarna inom ramen för Hållbar ekonomi 

torde ha kunnat reducera åtminstone arvodeskostnaderna genom att det är färre ledamöter 

i utskottet och något färre möten per år. Möjligen begränsar detta mängden ärenden som 

kan behandlas i utskottet och därmed också hur mycket som kan åstadkommas i 

kommunens kultur och fritidsförvaltning. 

Kultur .. , och fritidsförvaltningens omorganisation 

Innan omorganisationen sjösattes 2015 ansvarade chefen för avdelningen Fritid för såväl 

kultur-- som fritidsfrågorna. I omorganisationens tidiga skede flyttades hans arbetsplats över 

till kansliavdelningen, för att därefter inordnas i utvecklingsavdelningens verksamhet. 

I Kultur- och fritidsplan 2016- mål och kvalitetsdokument50 som kultur- och fritidsutskottet 

godkände 2016-06-03 presenterades en omvärldsanalys, övergripande mål och tjänstegaran

tier gentemot invånarna i Tingsryds kommun. Planen var överskådlig och tog kortfattat upp 

de områden som kultur- och fritidsförvaltningen hanterade då; badplatser, att kommunen 

49 Överflyttningen till BUN daterades till 2015-06-16 i intern dokumentation. 

so Kultur- och fritidsplanen antogs av kommunstyrelsen 2016-08-15, §169 och finns anslagen på kommunens 

hemsida där Kultur- och fritidsutskottet presenteras under fliken 'Om kultur & fritid'. https://tingsryd.se/wp

content/blogs.dir/1/files mf/14745284081(ulturochfritidsplan2016.pdf 
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erbjöd stöd till föreningsverksamhet, flera olika idrottsanläggningar som kommunen eller 

kommunen i samverkan med föreningar, ansvarade för att hålla i ordning. 

När pensionsåldern närmade sig för fritidschefen blev det kultur-· och fritidssamordnaren 

som i stort sett själv fick driva kultur- och fritidsfrågorna vidare på utvecklingsavdelningen 

även om den då före detta fritidschefen kom tillbaka som extra resurstillskott när behovet 

var påkallat. 

Uppräkningen av kultur- och fritidssamordnarens nuvarande åtaganden kan göras lång: 

Badplatser och leder (för gång, cykel och kanot) hålls i ordning, anläggningar av olika slag 

underhålls för att de olika idrotterna skall kunna bedrivas ändamålsenligt. På kulturområdet 

sammanställs utställningsverksamheten på biblioteket och konstsamlingar skall inventeras. 

Föreningskontakter tas i dialogmöten med föreningsrepresentanter inför bidragsansökningar 

som sedan behandlas från ansökan till beslut. Därtill representeras kommunens kultur- och 

fritidsförvaltning på idrottens, kulturens och övriga civilsamhällets områden i möten och 

konferensdeltagande. Samverkan sker internt utifrån olika beröringspunkter verksamhets

områden emellan och tillsammans med regionala organ relevanta för kultur- och fritids-

frågorna förväntas kultur-- och fritidsförvaltningen delta proaktivt i utvecklingsarbetet och 

också delta i framtagandet av olika tjänsteskrivelser och utredningar. (se bilaga 4) 

Det lokala gensvaret 

Inför detta breda kultur- och fritidsområde och dess förändrade politiska och organisatoriska 

villkor, gjordes i början av 2018 intervjuer med olika personer i den kommunala organisa

tionen och bland företrädesvis kulturföreningar i Tingsryds kommun som fick 'tycka till' om 

kommunens arbete med kultur- och fritidsfrågorna.51 

Av de tretton personer som intervjuats återfinns här synpunkter från tolv. Skälet till detta är 

att en av de intervjuade var kultur- och fritidssamordnaren själv som under intervjuns gång 

försöker värja sig mot att just bli intervjuad. Han kan ju inte uttala sig om kontakterna med 

kultur- och fritidsförvaltningen utan säger "Jag är kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds 

kommun!"52 

Vill vi någonting så ringer vi dem helt enkelt 

De flesta som varit i kontakt med utvecklingsavdelningen är nöjda. De som representerar 

kulturföreningar nämner utvecklingschefen och att hennes engagemang har bidragit till att 

de kommit i kontakt med varandra. Någon enstaka kan göra jämförelsen om hur kontakterna 

51 
Intervjuer gjordes med representanter för kulturföreningar (4 st), för utbildning i vid bemärkelse (3 st), 

näringslivet (2 st), från fritidsområdet (1 st), bibliotekets verksamhet (1 st) och en representant för kulturfrågor 

på regional nivå. 
52

1 utredningens senare skede får han ändå komma till tals för att ge sin syn på omorganisationen, just som 

varande kommunens ende kultur- och fritidssamordnare. 
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sett ut innan omorganisationen och tycker att det "det känns som att det har blivit lite mer 

fart på Tingsryd kommun nu, mycket är ju kopplat till utvecklingschefen, sedan hon började ... 

jag tror man vill göra lite mer med kulturområdet i Tingsryd nu. Någon annan säger att det 

var ett "gott bemötande både före och efter bytet". 

De föreningar som driver aktiviteter tillsammans med kommunen, och har regelbundna 

kontakter är kanske mer angelägna om att förvaltningen fungerar optimalt. Med tätare 

kontakter kommer större insyn. Möjligen är det också därför arbetsbelastningen i förvalt

ningen kommer på tal. "Han har för mycket att göra. Det är svårt att få tag i honom", säger 

en av de intervjuade om kultur-· och fritidssamordnaren. 

Men det framkommer också att kontakterna med kultur- och fritidssamordnaren fungerar 

bra. Att kultur- och fritidssamordnaren är lätt att få tag i, ger snabbt besked om saker och 

ting och gör ett mycket bra jobb. 

I nformationsbrist 

Det som framkommer tydligast ur intervjuerna är att informationen om förändringen från 

nämnd till utskott och varför den genomfördes har uppfattats som bristfällig, både av dem 

som har insyn i den kommunala organisationen och av de som representerar föreningarna. 

De personer som har följt årens åtstramningar under uttrycket Hållbar ekonomi i dagspres

sen kopplar samman förändringen med dessa. Överlag verkar informationsbrist vara något 

man räknar med och som man inte gör så mycket väsen av. 

De som säger att de varit med på kommunens informationsmöte för att informera om det 

nya Föreningsstödsystemet 2018 tyckte att det var bra. Dels för att få korrekt information 

men också för att få upp ögonen för hur många föreningar det faktiskt finns i Tingsryd. Sam-· 

verkansmöjligheter uppstår och det är lättare att ta kontakt med andra föreningar när man 

träffats redan en gång. 

Bibliotekets roll 

Bibliotekets och fritidsgårdarnas nya inordning under Bildningsförvaltningen och infor

mationsbristen kring denna förändring sammanfaller med personalförändringar. Anställda 

slutar och nya kommer i deras ställe. Några av de som intervjuas är nya själva inför kom

munens politiska omorganisation och förvaltningens desarmering och har därför varken 

goda eller dåliga erfarenheter att lyfta fram. 

På biblioteket har ledningen fått skötas via en tillförordnad chef genom den största för

ändringen när fyra filialbibliotek skulle avvecklas. Det har varit en turbulent tid men 

förändringarna har landat väl hos personalen. 

En av de intervjuade lyfter fram risken med att bibliotekets roll för kulturfrågorna kommer 

lite vid sidan om kulturpolitiken med den nya inplaceringen på Bildningsförvaltningen. Sär

skilt med tanke på statliga satsningar riktade till biblioteken blir ett nära samarbete mellan 
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förvaltningarna viktigt, så att information om möjliga utvecklingsinsatser inte råkar falla 

mellan stolarna. 
Internt blir det otydligt vem som ansvarar för kontakterna med regionala aktörer i dessa 

frågor, bibliotekspersonal eller kultur- och fritidssamordnaren? Risken är att det blir lika 

otydligt för medborgarna. 

Kännedom om politiker i utskottet 

De flesta intervjuade känner till någon av de politiker (3 ordinarie och 3 suppleanter) som vid 

intervjutillfället satt i kultur- och fritidsutskottet efter omorganisationen men det verkar inte 

ha någon reell betydelse för de frågor som kommer upp under intervjuerna. 

De personer som är väletablerade i Tingsryd känner bättre till de tidigare ledamöterna och 

de nytillträdda och kan nämna dem vid namn. Men inte heller de verkar knyta kännedom om 

de politiskt valda till förändrat handlingsutrymme, beslutsförmåga, eller annat centralt för 

frågorna. Varken för den verksamhet de företräder eller för hur kultur- och fritidsfrågorna 

hanteras i den politiska omorganisationen. Undantaget är när kommunens inköp av konst 

kommer på tal. Personen som intervjuas önskar att Tingsryds kommun anställer en kultur

sekreterare eller motsvarande som har kunskap om kulturområdet och kompetens att vär

dera konsten. Numera köps det inte längre in någon konst, menade intervjupersonen och 

när det skett hade det gjorts av politiker och inte av anställda i förvaltningen, vilket personen 

ifråga aldrig tidigare hade hört talas om - att det var så det gick till. 

Vad kan göras bättre? 

lntervjupersonerna är nöjda med de kontakter som tagits med utvecklingsavdelningens an

ställda. Det som kan utvecklas är dels att det anordnas fler möten där föreningar kan hålla 

varandra informerade om vad som görs i de olika föreningarna och dels att de i sådana fora 

kan hitta möjligheter att arrangera saker tillsammans. Därmed uppkommer också önske

målet om att tillsammans med utvecklingsavdelningen skapa en bättre översikt över året, 

vilket hade gjorts tillsammans med den tidigare bibliotekschefen. Kännedom om andras 

evenemang minskar risken för att föreningarnas olika publika verksamheter kolliderar. 

Bibliotekets roll är avgörande för kulturföreningarna. Där har de möjligheten att få tillgång 

till rum för styrelsemöten och utställningar. Där kan de annonsera sina utställningar med 

affischer och broschyrer och lämna in och hämta ut vinster. Det är också betydelsefullt att 

biblioteket tillhandahåller en administrativ service där föreningar kan få informations

material uppkopierat till självkostnadspris. 

I intervjuerna framkommer att som kulturförening har man svårt att se hur bedömnings-

kriterierna i bidragsansökan kan vara likalydande för idrotts-- och kulturföreningar. Deras 

respektive verksamheter är alltför olika för att kunna bedömas utifrån samma måttstock. 

Från kulturföreningarnas sida efterfrågas därför kompetens om kulturområdets verksam

heter och villkor i kultur- och fritidsförvaltningen och att politiker och anställda tjänste-
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personer gärna besöker evenemang och föreställningar som föreningarna anordnar i 

Tingsryd. 

Konklusion 

Frågan om var kompetensen för kulturområdet finns i förvaltningen ställs inte direkt under 

intervjuerna men det blir uppenbart att de intervju personer som företräder konst- och 

kulturföreningar nämner utvecklingschefen snarare än kultur- och fritidssamordnaren när 

relevant kontaktperson för deras föreningsfrågor kommer på tal. 

Arbetsbelastningen på utvecklingsavdelningen kommer upp, både som en konsekvens för 

dem som upplevt svårigheter att komma i kontakt med kultur- och fritidssamordnaren som 

verkar" överbelastad med jobb" och när det påtagliga engagemanget för kulturfrågorna 

nämns: "Det blir ju väldigt många frågor som landar på en person, tex nu då på utvecklings

chefen som skall jobba väldigt brett med utvecklingsfrågor, att hon får jobba med så många 

olika frågor. Det behöver vara hållbart också för att man skall orka med." 

En annan fråga som kommer i skymundan under intervjuerna är barn- och ungdomsper

spektivet, som är tongivande i alla relevanta myndigheters riktlinjer för den statliga kultur

och fritidspolitiken. Det är påtagligt tyst om hur förändringarna eller den rådande situatio

nen efter omorganisationen påverkar kultur- och fritidsförvaltningens möjligheter att 

bedriva verksamheter som sätter barn och ungas kultur- och fritidsfrågor i fokus. Med 

undantaget att simskoleavtalet var under förhandling och att förskolan hade fått tillgång till 

ett skolbibliotek på närmre håll, verkar inget i övrigt blivit annorlunda eller manat till för

bättringar i kultur- och fritidsförvaltningens arbete för barn och unga. 

I utvärderingens genomförda intervjuer har utskottets ledamöter enbart utgjort måltavla för 

intervju personernas igenkänning. Huruvida de intervjuade personerna anser att 

omorganisationen exempelvis fått konsekvenser för utskottets möjligheter att bedriva en 

mer effektiv kultur- och fritidspolitik eller på annat sätt gjort något annorlunda mot tidigare 

kultur- och fritidsnämnd, framkommer inte. 

Resultat och rekommendationer 

Personella resurser, tid och kompetensbredd 

Det är rimligt att förvänta sig att kommunens anställda med ansvar för kultur- och fritids

verksamheterna också har kompetens på kulturområdet. Om servicen skall kunna bestå i 

mer än det rent administrativa arbetet att hantera föreningsstödsystemet och koordinera 

tillgänglighet till lokaler och tidscheman för lagsporter, krävs förutom en för uppgifterna 

rimlig årsarbetstid, också ett visst mått av kunskap om konst- och kulturfrågor för att kunna 

främja kulturföreningarna lokalt. 

Det behövs kunskap om den rådande kulturpolitiken, på samtliga nivåer, som ger en 

överblick över relevanta myndigheters verksamhetsområden och inriktningar. Det behövs 

även insyn i hur dessa statliga politikområdens mål omsätts i regionala utvecklingsstrategier 
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på kultur- och fritidsområdet och hur utvecklingsavdelningen via kultur- och fritidsförvalt

ningens anställda kan bidra till att lyfta fram områden som särskilt befrämjar landsbygdernas 

utveckling, utanför tätorterna i kommunen. Den kommunala förvaltningen bör även ges möj

lighet att dra nytta av de förändringar som föreslås regionalt, i det sammantagna arbetet att 

främja kultur- och fritidslivet i Tingsryds kommun. 

Det torde stå utom tvivel att arbetsinnehållet för kultur- och fritidssamordnaren spänner 

över för många sakområden och att det i praktiken blivit chefen för utvecklingsavdelningen 

själv som agerar kulturansvarig sedan hon anställts i februari 2017. Det förklarar kanske 

något av att det företrädesvis är hon som gör de tjänsteskrivningar som handlar om konst, 

kultur, och civilsamhällesfrågor till kultur- och fritidsutskottet och att det är hon som blir den 

primära kontaktpersonen när intervjupersonerna från kulturföreningarna beskriver sina 

kontakter med förvaltningen. 

Tingsryds kommun behöver ett resurstillskott till kultur- och fritidsförvaltningen, som har 

ansvar för samordning och utveckling av och konst- kulturfrågorna. En sådan resursför

stärkning bidrar till att kvalificera dialogen med kommunens ideella föreningar på kultur

området vilket också torde bidra positivt till utvecklingen av dessa föreningars och förenings

medlemmars intressen att verka och utvecklas i Tingsryds kommun. 

Dessa ambitioner kan dock inte upprätthållas utan att årsarbetstiden för nuvarande kultur

och fritidssamordning utökas. Rekommendationen är att låta Tingsryds kommuns kultur

och fritidsförvaltning utgöras av två utvecklartjänster; en för Konst och kultur, en för Idrott 

och friluftsliv. I samverkan kan de utarbeta en kultur- och fritidspolitisk strategi med ut

gångspunkt i utvecklingsavdelningens uppdrag (Dnr 2017/351800) som har presenterats 

tidigare i Kultur- och fritidsutskottet. 

Förankra Föreningsstödsystem 2018 

Föreningsstöd 2018 har tagits fram och används vid ansökningarnas behandling från ansökan 

till beslut. Men hur väl är systemet egentligen förankrat? Idag verkar det användas som 

checklista utifrån de riktlinjer som satts upp för bidragshanteringen, men har det avsatts tid 

för att reflektera över dokumentens innehåll och vad dokumentationen förväntas åstad

komma i föreningarna under verksamhetsåret? 

Föreningsstödsystemet bör till det omfångsrika och ambitiösa dokumentet förankras i 

kultur- och fritidsförvaltningen själv vad gäller innehållet. Särskilt viktigt är detta för listan 

som tar upp tolv olika områden om vad Tingsryds kommun vill att stöden skall användas till. 

Om dokumentet Föreningsstöd 2018 skall gå från att utgöra en övergripande checklista till 

att bli ett meningsfullt verktyg för lärande och utveckling, för förvaltningens anställda såväl 

som för föreningsstyrelserna, behöver anspråken följas av grundläggande reflektioner över 

vad alla nedtecknad~ kriterier och förväntningar faktiskt förväntas stå för. Varje kriterium 

som bidrar till att kvalificera (alternativt avslå) en ansökan behöver bygga på kunskaper eller 

överenskommelser om vad kriteriet betyder och vad det innebär om man låter det vara led

sagande. Detta gör också dialogerna med föreningarna, och deras vägval bland stödområde-
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na, blir genomtänkta och konstruktiva. Med den tydligheten kan föreningar som vid ansökan 

inte uppfyller kraven utveckla sin ansökan och återkomma vid nästa ansökningsperiod. 

En ändamålsenlig användning av det web-baserade systemet FRI 4 (eller motsvarande) frigör 

tid för det mer krävande arbete som görs löpande för att främja idrott och friluftsliv: dialoger 

med många olika idrottsföreningar, underhåll av idrottsytor, elljusspår och leder, planer på 

nya hallar och renovering av de befintliga. Och därtill ett tänkt arenabygge. Det behövs tid 

för samverkan internt med både planarkitekter, medarbetarna på tekniska avdelningen och 

med de externa aktörer som involveras i de mer avancerade uppgifter som Tingsryds kom

mun står inför på idrottsområdet. 

Behov av samverkan och samordning över förvaltningsgränser 

Det behövs tid för att ta reda på och sammanställa tips om vägar till projektmedel via regio

nala och nationella organ i den statliga stödstrukturen. Tid behövs för samverkan med 

medarbetare i den kommunala organisationen likväl som för samverkan med de lokala 

föreningarna. 

På Kulturrådets hemsida nämns att många skolor i årets ansökningar avser använda Skapan

de skola för att arbeta med skolans värdegrund.53 Men är Skapande skola företrädesvis en 

fråga för Bildningsförvaltningen? Den scenkonst som i övrigt bedrivs i Tingsryds kommun är 

företrädesvis av ideell karaktär och som sådan placeras den in i föreningslivet och utgör en 

fråga för Kultur- och fritidsförvaltningens arbete. Hade det kunnat finnas gemensamma 

intressen av att främja barnens kulturutbud med samordna delar av verksamheterna i ett 

gemensamt åtagande förvaltningarna emellan? 

Alla för kulturområdet relevanta myndigheter sätter barn och barnperspektivet i fokus när 

det gäller fördelning av medel till verksamheter som inkluderar barn. Här bör de två förvalt

ningarna skapa en gemensam överblick över kulturområdet som helhet och överväga sam

ordnade uppdrag i syfte att nå extra medel via statliga anslag för såväl barn/unga som för 

vuxna kommuninvånare. Detta både för att säkerställa att de externa medel som finns att 

tillgå efterfrågas och används om medel beviljas, och för att förvaltningarna inte skall råka 

arbeta dubbelt utan att känna till varandras arbetsområden. Inte heller skall man riskera att 

potentiella initiativ faller mellan stolarna för att inte någon av förvaltningarna 'tar bollen' 

och avstår tiden att ta fram erforderliga ansökningar. 

Om förvaltningen åter tillåts växa i takt med att serviceåtagandena ökar och kompetens

tillskottet på konst- och kulturområdet förankrats, är rekommendationen att om möjligt låta 

kultur och fritidsförvaltningen flytta in i bibliotekets lokaler och där utgöra ensammanhål

lande nod genom det DigidelCenter som planeras. Möjligheten till öppen dialog med kom-· 

munens invånare i kultur- och fritidsfrågor kan öka samtidigt som det rent administrativa 

arbetet med bidragsansökningarna kan samköras i centrets regi. 

53 
Nästa ansökningsperiod för Skapande skola infaller 10 januari - 7 februari, 2019. Information om ansökan finns 

på Kulturrådets hemsida och ansökan görs on-line http://www.kulturradet.se/sv/Skapande--skola/ 
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Tillitsbaserad styrning, arbetsorganisation och utvecklingskultur 

Tillit i detta sammanhang handlar om hur verksamhet och serviceåtaganden bygger på för-· 

troendeingivande relationer såväl internt i förvaltning och politisk organisation, som i rela

tion till lokalsamhällets olika föreningar. Hit räknas även regionala relationer i Kronoberg 

liksom i Regionsamverkan Sydsverige Kultur. 

Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius presenterade den definition som blev 

vägledande för delegationens arbete: ''Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur 

och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje besluts

nivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 

relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjä/pvillighet." (SOU 2018: 38, s 66)54 

Tydligt är att kärnuppdraget sätts i centrum och att de anställda som arbetar med kultur-

och fritidsförvaltningen har relevanta kunskaper, löpande erbjuds kompetensutveckling och 

utifrån god arbetsmiljö ges reella förutsättningar att samverka internt och externt för att 

kunna nå förvaltningens uppsatta mål för verksamheten. Att arbetet sker nära dem som ser

vicen är avsedd för, och att arbetet präglas av öppenhet, så långt detta är möjligt, är också 

eftersträvansvärt. Hjälpvilligheten kan ses som själva utgångspunkten för förvaltningens 

uppgift att beredvilligt ge service inom sina verksamhetsområden, agerar utifrån goda 

intentioner och förväntar sig desamma av föreningsrepresentanterna. 

För att uppnå tillitsfulla relationer krävs inte enbart tillitsbaserad styrning. Även hur förvalt

ningens arbetsorganisation fungerar i praktiken och vilka värderingar och andra kulturella 

uttryck i vardagen som präglar arbetet behöver analyseras för att säkerställa att tillit är det 

som sammantaget präglar förvaltningens arbete. 

För att nå fram till en förvaltning präglad av tillitsfulla relationer kan delegering av arbets

uppgifter göras utifrån tydliga mandat. Ett stödjande snarare än detaljstyrande ledarskap 

och kompetenta och kunniga anställdas självklara delaktighet, bidrar till en bedömning av 

vad som kan betraktas som en rimligt och hållbart arbetsbeting (exempelvis vad gäller an

talet specialuppdrag från utskottet, remisser och resultatmått för utförda prestationer) i 

kultur- och fritidsförvaltningens arbete. 

De regionalt ansvariga för kultur- och fritidsfrågor på Region Kronoberg behöver också stöd 

från kommunens politiker och tjänstepersoner. I regional samverkan kan Region Kronoberg i 

sin tur arbeta för ökade 'regellättnader' i återrapportering till bidragsgivande myndigheter. 

Att det behövs rimlighetsbedömningar för hur mycket som behöver kontrolleras visar näm

ligen Statskontorets granskning av Kulturrådets återrapporteringskrav (2018: 15, s 7). Stats

kontoret ser hellre att kunskapsbildningen kommer i förgrunden än att det matas in upp

gifter till myndigheten med oklar betydelse för verksamhetsutveckling i den kommunala 

förvaltningen eller i det lokala sammanhang där insatsen gjordes. 

54 
Bringselius, L. (2018). Vad är tillitsbaserad styrning och ledning? I L. Bringselius (Red.), Styra och leda med 

tillit: Forskning och praktik (SOU 2018:38). 
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Bilaga 1. Metodfrågor 

Intervjuer och enkätsvar 

Utvärderingens insamlade material består av 9 inspelade intervjuer med personer som kan 

sägas tillhöra gruppen kultur- och fritidsförvaltningens intressenter. Intervjuerna är igenom

snitt 11 minuter långa. Därutöver finns ett inspelat samtal med kultur- och fritidssamord

naren själv. 

Utöver de inspelade intervjuerna finns nedtecknade korta svar på intervjufrågorna från 

ytterligare tre personer som intervjuats vid samma tid, i början av 2018. Till materialet 

bifogas inga uppgifter om hur urvalet av intervjupersoner gjorts eller varför merparten av 

intervjuerna spelats in men inte alla. 

Vad gäller enkätundersökningen består den av en sammanställning av (som mest) 12 

enkätsvar presenterade i stapeldiagram. Frågorna handlar om kontakter (och frekvensen av 

dessa) med politiker och tjänstemän före och efter omorganisationen. Hur många föreningar 

som enkäten skickades till (och hur) finns det inget svar på. Det kan därmed heller inte göras 

någon bortfallsanalys. (bilaga 3). 

Utredningen tar fasta på det som trots allt sades under de korta intervjuerna och fångade 

upp det som nämndes i enkätundersökningens kommentarsfält. 

Under sommaren kompletterades materialet med ett samtal om omorganisationen med 

kommunens relativt nytillsatte bibliotekschef om bibliotekets roll i arbetet för kultur- och 

fritidsfrågorna och löpande har kultur-- och fritidssamordnaren tillfrågats om sitt arbete på 

utvecklingsavdelningen. 

I framtida dialoger med föreningsledningar och deras medlemmar får uttalandenas bety

delser fördjupas eller ifrågasättas. Materialet som sådant får ses som ett avstamp för fort

satt utvecklingsarbete, såväl internt i förvaltningens åtaganden som externt i den service 

utvecklingsavdelningen kan erbjuda föreningar och andra lokala aktörer i Tingsryd kommun. 
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Bilaga 2. Frågeformulär ang. Tingsryds kommuns nedläggning av Kultur-· och 

fritidsnämnd och inrättande av Kultur-· och fritidsutskott 

1. Namn på organisation: 

Datum för intervju: Plats: 

Namn på intervjuad: 

Roll i organisationen: Intervjuare: 

2. Vilka kontakter hade din organisation med Kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds 

kommun? Beskriv gärna utförligt. 

3. Vilka kontakter har din organisation idag med Utvecklingsavdelningen i Tingsryds kommun? 

Beskriv gärna utförligt. 

4. Hur din organisation upplevt förändringen? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? 

5. Biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten har flyttats till barn- och utbildningsnämnden. 

På vilket sätt har det påverkat din organisation? 

6. Hur uppfattar du informationen kring organisationsförändringen? 

7. Hur väl känner du och/eller din organisation till vilka politiker som beslutar om frågor kring 

kultur och fritid? 

8. Har din organisation fått information om anledningen till förändringen av organisationen? 

9. Vad skulle behöva göras för att arbetet med kultur- och fritidsfrågor ska bli ännu bättre i 

Tingsryds kommun? 

10. Finns det något du vill tillägga som vi inte frågat om? 
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Bilaga 3. Enkät till föreningar i Tingsryds kommun ang nedläggning av Kultur- och 

fritidsnämnd och inrättande av Kultur- och fritidsutskott 

1. Inom vilket/vilka områden har föreningen verksamhet (flera svar är möjliga) 

a) Utövande av idrott 

b) Arrangerande av tävlingar inom sport och/eller idrott 

c) Utövande av musik 

d) Utövande av scenkonst 

e) Litterär skapande verksamhet 

f) Skapande verksamhet inom bildkonstområdet 

g) Skapande verksamhet inom film och rörlig media 

h) Folkbildning 

i) Arrangerande av kulturella evenemang 

j) Filmvisning 

k) Föreläsningsverksamhet 

I) Social verksamhet 
m) Annat Vad; _____________________ _ 

2. Har föreningen vid något tillfälle haft någon kontakt med politiker i den nedlagda Kultur- och 

fritidsnämnden under åren 2010--1016? 

a) Ja 

b) Nej 

3. Om ja, hur ofta? (Behöver ej ha skett varje år under perioden, välj det svar som känns mest 

representativt för din förening) 

a) Flera gånger om året 

b) Någon gång per år 

c) Vid något enstaka tillfälle 

4. Har föreningen vid något tillfälle haft någon kontakt med politiker i Kultur- och fritidsutskottet under 

2017? 

a) Ja 
b) Nej 

5. Om ja, hur ofta? 

d) Flera gånger under året 

e) Någon gång under året 

f) Vid något enstaka tillfälle 

6. Hur bedömer föreningen att förändringen av den politiska organisationen har påverkat föreningen 

generellt? 

a) Kan inte se någon skillnad 

b) Upplever att det har blivit mycket sämre 

c) Upplever att det har blivit något sämre 

d) Upplever att det har blivit något bättre 

e) Upplever att det har blivit mycket bättre 

Motivera gärna svaret: ______________________ _ 

7. Har föreningen vid något tillfälle haft någon kontakt med tjänstemän som arbetat på den nedlagda 

Kultur- och fritidsförvaltningen under åren 2010--2016? 

a) Ja 
b) Nej 
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8. Om ja, hur ofta? (Behöver ej ha skett varje år under perioden, välj det svar som känns mest 

representativt för din förening) 

g) Flera gånger om året 

h) Någon gång per år 

i) Vid något enstaka tillfälle 

9. Har föreningen vid något tillfälle haft kontakt med tjänstemän som jobbar på Utvecklingsavdelningen 

underår2017? 

a) Ja 

b) Nej 

10. Om ja, hur ofta? 

a) Flera gånger under året 

c) Någon gång under året 

d) Vid något enstaka tillfälle 

11. Hur bedömer föreningen att förändringen av den tjänstemannaorganisationen har påverkat 

föreningen generellt? 

f) Upplever inte någon skillnad 

g) Upplever att det har blivit mycket sämre 

h) Upplever att det har blivit något sämre 

i) Upplever att det har blivit något bättre 

j) Upplever att det har blivit mycket bättre 
Motivera gärna svaret: _______________________ _ 

12. Vilka är de huvudsakliga förändringarna som föreningen har upplevt i samband med 

verksamhetsöverföringen? (Flera svar är möjliga) 

a) Lättare att veta vem man skall kontakta i olika frågor 

b) Svårare att veta vem man skall kontakta i olika frågor 

c) Bättre hushållning med skattemedel 

d) Sämre hushållning med skattemedel 

e) Ökad tillgänglighet 

f) 
g) 
h) 

Sämre tillgänglighet 

Ingen skillnad 
Vet ej 

13. På vilket sätt känner föreningen att man har fått information om förändringar i kommunens 

verksamhet gällande kultur- och fritidsfrågor? 

a) Bra och tydlig information 

b) Mindre bra och tydlig information 

c) Dålig information 

d) Ingen information alls 

e) Vet ej 

14. På vilket sätt känner föreningen att man har kunnat påverka kommunens verksamhet gällande kultur-

och fritidsfrågor? 

a) Mycket 
b) En hel del 

c) En del 

d) Ganska lite 

e) Lite 
f) Väldigt lite 

g) Inte alls 

h) Vet ej 
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15. Finns det något din förening vill tillägga som vi inte frågat om? 

Fritext: ________________________________ _ 

Tack för ditt svar senast den 31 januari 2018! Svaren kommer att sammanställas och redovisas för 

Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun som uppföljning av den politiska organisationsförändring som 

gjorts. Din förening är garanterad anonymitet i denna undersökning men om du vill ha kontakt med 

oss och framföra synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss och boka tid för ett möte. 

Enklast gör du det genom att mejla utvecklng@tingsrvd.se eller ringa oss på Utvecklingsavdelningen 

via kommunens växel tel. 0477-441 00 
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Bilaga 4. Utdrag ur: SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

Tingsryds kommun 
Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

§ 59 

Uppdrag gällande förslag till kultur-- och fritidspolitisk strategi/vision 

Dnr 2017 /351 800 

Kultur-· och fritidsutskottets beslut 

10 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar åt utvecklingsavdelningen att ta fram förslag till kultur

och fritidspolitisk strategi/vision enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen önskar att få uppdraget att formulera en sammanhållen kultur- och 

fritidspolitisk strategi. I uppdraget kan ingå: 

-att kartlägga föreningar, företag och eldsjälar inom kultur- och fritidsområdet 

-att se över hur samverkan och samarbete ser ut mellan olika aktörer och hur dessa kan 

stärkas såväl lokalt som regionalt 

-att se över hur tillgängligheten är inom områdena kultur-· och fritid 

att särskilt se över hur man redovisar evenemang, bidrag och andra aktiviteter utifrån genus 

och andra kriterier 

-hur kultur och fritidsfrågor kan bidra till kommunens långsiktiga mål 

-hur innovation och förnyelse inom kultur och fritidsområdet kan främjas samtidigt som man 

fortsätter att bevara kulturarvet 

-hur barn och unga särskilt kan prioriteras 
hur digitaliseringens möjligheter särskilt kan tas tillvara och användas inom kultur- och 

fritidsområdena 
Bedömningen är att detta uppdrag kan redovisas sen höst 2017 och ligga till grund för ett 

förslag till strategi för de närmaste åren. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-05-10 
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Bilaga 5. Kultur-och fritidssamordnarens arbetsuppgifter 

Presenterat under Utveck/ingsavdelningens gemensamma dag med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen, 2018-06-19 

Badplatser: lordningsställande och iläggning av bryggor, skötselavtal med campingar och 

föreningar gällande daglig tillsyn, markavtal, beställning av skyddsjakt, skyltning mm. 11 

kommunala badplatser. 
Kanotled och rastplatser: i princip samma arbete som ovan. 1 "kommunal" kanotled 

(Värendsleden) Rastplatser, renhållning, latrintömning, avtal o tillsyn och markupplåtelser. 

Vandringsleden {Utvandrar/eden)- Skötselavtal med föreningar och Korrö, Skötsel av 

kommunala rastplatser och toaletter. 

Cykelleder- 10 kommunala "mindre" rundor, skyltning och skötsel. Banvallsleden, Åsnen 

Runt, Sydostleden, skötselansvar, nätverksmöten besiktningar mm. 

Idrottshallarna- bokningar av alla fasta säsongstider i våra fyra stora hallar, samt 3 

mindre gymnastiksalar. Föreningskontakter, vaktmästarkontakter, samråd skolor

fastighetsägare. Inköp av utrustning, viss del skötselavtal. 

Fotbol/sanläggningar-· 5 stycken kommunala, skötselavtal med föreningar, mycket 

kontakter på händelser utöver det "dagliga" 

Elljusspår- Skötselansvar (Tingsryd) driftsavtal (VIK) upphandling av ny belysning 

Väckelsång, markägaravtal mm. 

Kaskad- Kommunens kontaktperson gentemot leverantör(Medley) sammankallande 

med fastigetsägare, fastighetsskötare och leverantör, Avtal 

Linneryds badhus .. , Kontaktperson likt ovan, ansvarig för driftsbidrag. 

Örmobadet- Föreningsdrift, konatkt och driftsbidrag. 

Föreningsbidrag till samtliga föreningar i kommunen, nytt system 2018. 

Ansökningar,utbetalningar, diarieförning, utbildning systemansvarig (Fri 4) totalt 

cirka 2,9 miljoner. 
Lovaktiviter- ansöka om medel, föreningar och organisationer, 

programblad,marknadsföring. Redovisning socialstyrelsen. Totalt cirka 800.000 kr 

Sponsring, samma som ovan 
Lotteriansvarig-Ansökningar och redovisningar, ansvarar för kontrollanter. 

Utställningar- Sammanställa utställningar på biblioteken 

Konstansvarig- all kommunens konst, inklusive skolplanscher, inventering, 

systemansvarig. 

Representant Lokalförsörjningsgruppen 

Adjungderad Fritidsbanken 

Kultur-och fritidsutskottet 

Smålandsidrotten 

Fritidschefsnätverk Kronoberg 

Länsstyrelsen Friluftsliv 

Arbetsgrupp(SKL s) nytt operativsystem 

Interna samverkansgrupper (Fastighet, Tingsrydsbostäder,Tufab) 

Banvallsleden nätverk 

Sydostleden 
Åsnentillsynen 
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Tingsryds 
kommun 

18 (27) 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

HN 

§ 83 

Utredning av jämställdhetsintegrering 
Dm2018/ 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utskottet rekommenderar att Kommunstyrelsen att uppmana 

Bildningsnämnden att besluta att en undersökning av bam och ungas 

önskemål om kultur- och fritidsaktiviteter genomförs genom 

kommunens deltagande i LUPP. 
2. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att KLF i uppdrag att 

utreda vad inrättande av ett kultur- och fritidsråd skulle innebära 

organisatoriskt och ekonomiskt och vilka mål och effekter man då 

skulle uppnå. 
3. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att ge 

Bildningsnämnden i uppdrag att tillse att ansökan om skapande

skola-medel prioriteras och görs inför verksamhetsår 2019. 

4. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att överväga ett 

kommunalt undertecknande av CEMR-deklarationen, vilket skulle 

ge konlaeta verktyg och processer för att arbeta med 

jämställdhetsintegrering i vardagen. 
5. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att uppdra åt KLF att 

koppla ihop den ekonomiska redovisningen med det digitala 

boknings- och bidragssystemet som kommunen använder sig av och 

därigenom möjliggör könsuppdelad statistik på ett enkelt sätt, 

samtidigt som transparensen i den kommunala handläggningen ökar. 

6. Upphandling av nytt lokalbokningssystem (planerat till 2020) ska 

tillse att fördelning av träningsytor med avseende på kön och ålder 

och halltiders fördelning mellan elit- och motionsträning kan 

registreras. 
7. Kommunstyrelsen ska överväga att i 2020-2021 år budget 

öronmärka en del av föreningsbidraget som belöning för ambitiösa 

jämställdhetsmål som uppnåtts och lyfta fram de föreningar som nått 

upp till målen som goda lokala förebilder. 
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Tingsryds 
kommun 

19 (27) 

u tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

ÅIV 

§ 83 forts 
Dnr 

Beskrivning av ärendet 
I denna utredning används könsdefinitionen juridiskt kön vilket inte fångar 
upp individers egen uppfattning om könsidentitet. 

I dialogmöten med varje förening som ansökt om stöd görs en genomgång 
av de jämställdhetskriterier som ligger till grund för berättigande till 
bidrag. 

Det digitala verktyg som används för såväl lokalbokning som hantering av 
bidragsansökningar inom kultur- och fritidsområdet heter Fri 4. Man kan 

ur Fri 4 få fram den statistik som behövs men på grund av att systemet 
inte är hopkopplat med ekonomi-hantering och utbetalningsrutiner och 
handläggarresurserna är hårt belastade används det inte till sin fulla 

potential. Det krävs också mer utbildning i såväl handhavande som 
jämställdhetsintegrering hos tjänstemännen. I nuläget kan systemet inte 
redovisa hur kommunen fördelar yta per kön vid hallbokning eller hur 
fördelningen av träningstider ser ut i förhållande till spets och bredd inom 
olika idrotter. 

En aktiv dialog med barn och unga i ett Kultur-· och fritidsråd skulle 

kunna vara en väg att ta. Utredningen har inte närmare tittat på hur ett 
sådant skulle kunna organiseras eller vad det medför för kostnader men 
frågan skulle kunna undersökas vidare. 

I förslag till beslut nämns LUPP. LUPP står för lokal uppföljning av ung .. , 
domspolitiken och är en enkät som genomförs av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med bistånd av skolorna, 

årligen. Enkäten är tillgänglig på olika språk och finns utformad för 
olika åldersgrupper. Genom att genomföra LUPP skulle kommunen få 
svar på vad barn och ungdomar vill använda sin fritid till. 

Utredningen kommer också fram till att det är angeläget att fortsätta den 
samverkan och samordnande verksamhet som påbörjats med både 
biblioteket och Kulturverkstan, med Skapande skola och läsfrämjande 

insatser som exempel. Nästa ansökningsperiod för Skapande Skola infaller 
10 januari- 7 februari 2019. 

Tingsryds kommun skulle i likhet med regionens flesta kommuner, kunna 

välja att underteckna CEMR .. deklarationen. Kommuner, landsting och 

regioner som unde1tecknat deklarationen tar aktivt ställning för 
jämställdhet och for att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. SKL 
har ställt sig bakom och genomför utbildningar för kommuner som vill 
ställa sig bakom. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation. 

j°tdragsbe,tyrkande 
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20 (27) Tingsryds 
k:ommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

§ 83 forts 
Dnr 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts och utretts av kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. En medarbetare, Pernilla Nilsson, har gjort själva 
utredningen och då intervjuat bland annat bibliotekschef och kultur- och 
fritidssamordnare. Externt hat· hon varit i kontakt med verksamhetsansvat·ig 

för Kulturverkstan som bedriver kulturskola på uppdrag av kommunen. 
Något remissförfarande hat· inte ägt rum internt men utredningen är 

sammankopplad med en annan utredning som gjorts parallellt där man 
undersökt nedläggandet av kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Pernilla Nilssons utredning som finns med som bilaga, KoFu 83.2018 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 från utvecklingschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 

c/4 //0 
I Utdragsbestyrlcande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

Utredning om jämställdhetsintegrering 
Dnr 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-11-05 

Kultur- och fritidsutskottet 

1. tar emot informationen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen. 

2. rekommenderar att Kommunstyrelsen uppmanar Bildningsnämnden att besluta att en 

undersökning av barn och ungas önskemål om kultur- och fritidsaktiviteter genomförs 

genom kommunens deltagande i LUPP. 

3. rekommenderar Kommunstyrelsen att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att utreda vad inrättande av ett kultur- och fritidsråd skulle innebära organisatoriskt och 

ekonomiskt och vilka mål och effekter man då skulle uppnå. 

4. rekommenderar Kommunstyrelsen att ge Bildningsnämnden i uppdrag att tillse att 

ansökan om skapande-skola-medel prioriteras och görs inför verksamhetsår 2019 

5. rekommenderar Kommunstyrelsen att överväga ett kommunalt undertecknande av 

CEMR-·deklarationen vilket skulle ge konkreta verktyg och processer för att arbeta med 

jämställdhetsintegrering i vardagen 

6. rekommenderar Kommunstyrelsen att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att 

koppla ihop den ekonomiska redovisningen med det digitala boknings- och bidragssy

stem som kommunen använder sig av och därigenom möjliggöra könsuppdelad statistik 

på ett enkelt sätt samtidigt som transparensen i den kommunala handläggningen ökar 

7. vid upphandling av nytt lokalbokningssystem (planerat till 2020) tillse att fördelning 
av träningsytor med avseende på kön och ålder och halltiders fördelning mellan elit- och 
motionsträning kan registreras. 

8. överväga att i 2019 års budget öronmärka en del av föreningsbidraget som belöning 
för ambitiösa jämställdhetsmål som uppnåtts och lyfta fram de föreningar som nått upp 
till målen som goda lokala förebilder 

Sammanfattning 
I denna utredning används könsdefinitionen juridiskt kön vilket inte fångar upp indivi
ders egen uppfattning om könsidentitet. 

I dialogmöten med varje förening som ansökt om stöd görs en genomgång av de jäm

ställdhetskriterier som ligger till grund för berättigande till bidrag. 

Det digitala verktyg som används för såväl lokalbokning som hantering av bidragsan-

1(3) 

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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sökningar inom kultur- och fritidsområdet heter Fri 4. Man kan ur Fri 4 få fram den 

statistik som behövs men på grund av att systemet inte är hopkopplat med ekonomi

hantering och utbetalningsrutiner och handläggarresurserna är hårt belastade används 

det inte till sin fulla potential. Det krävs också mer utbildning i såväl handhavande 

som jämställdhetsintegrering hos tjänstemännen. I nuläget kan systemet inte redovisa 

hur kommunen fördelar yta per kön vid hallbokning eller hur fördelningen av trä

ningstider ser ut i förhållande till spets och bredd inom olika idrotter. 

En aktiv dialog med barn och unga i ett Kultur•·· och fritidsråd skulle kunna vara en 

väg att ta. Utredningen har inte närmare tittat på hur ett sådant skulle kunna organise

ras eller vad det medför för kostnader men frågan skulle kunna undersökas vidare. 

I förslag till beslut nämns LUPP. LUPP står för lokal uppföljning av ung-domspoli

tiken och är en enkät som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsam

hällesfrågor, MUCF, med bistånd av skolorna, årligen. Enkäten är tillgänglig på 
olika språk och finns utformad för olika åldersgrupper. Genom att genomföra LUPP 

skulle kommunen få svar på vad barn och ungdomar vill använda sin fritid till. 

2(3) 

Utredningen kommer också fram till att det är angeläget att fortsätta den samverkan och 

samordnande verksamhet som påbörjats med både biblioteket och Kulturverkstan, med 

Skapande skola och läsfrämjande insatser som exempel. Nästa ansökningsperiod för 

Skapande Skola infaller 10 januari- 7 februari 2019. 

Tingsryds kommun skulle i likhet med regionens flesta kommuner, kunna välja att 

underteckna CEMR-·deklarationen. Kommuner, landsting och regioner som under

tecknat deklarationen tar aktivt ställning för jämställdhet och för att främja att jäm

ställdhet uppnås i praktiken. SKL har ställt sig bakom och genomför utbildningar för 

kommuner som vill ställa sig bakom. CEMR är de europeiska kommun- och region
förbundens samarbetsorganisation. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts och utretts av kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

En medarbetare, Pernilla Nilsson, har gjort själva utredningen och då intervjuat bland 

annat bibliotekschef och kultur- och fritidssamordnare. Externt har hon varit i kontakt 

med verksamhetsansvarig för Kulturverkstan som bedriver kulturskola på uppdrag av 

kommunen. Något remissförfarande har inte ägt rum internt men utredningen är sam

mankopplad med en annan utredning som gjorts parallellt där man undersökt nedläg

gandet av kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Pernilla Nilssons utredning som finns med som bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Nedan besvaras såväl interpellationen som ett uppdrag från kultur- och fritidsutskottet. 

Utredningen har tillkommit genom en interpellation ställd av Britt-Louise Berndtsson 

till kommunstyrelsens ordförande "Hur jämlikt fördelar Tingsryds kommun fritids- och 

kulturstöd?" Dnr 2017/140 101. 2018-08-28 
1. Hur fördelas kommunalt stöd inom kultur- och fritidssektorn när det gäller kvinnor 

och män, tjejer och killar? Observera att allt ska med inkl. rabatter och sponsring inom 
hela koncernen. 

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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2. Hur fördelar sig stöd till lokaler, arenor av olika slag när det gäller kön? 
3. Hur fördelar sig dessa stöd per deltagare i respektive verksamhet/förening? 
4. Hur är möjligheterna för killar och tjejer att boka tider i olika arenor? 

5. Vet Tingsryds kommun vad kommuninvånarna skulle vilja ägna sin fritid åt om de 

kunde välja fritt? Tjejer, killar, vuxna? 

3(3) 

6. Exempelvis kan det visa sig att tjejer gärna ägnar sig åt fritidsaktiviteter som erbjuds 

privat och inte inom föreningslivet. Hur möter kommunen detta?" 

I anslutning till interpellationens frågor har utvecklingsavdelningen på uppdrag av kul

tur-och fritidsutskottet 2017-05-17, (Dnr 2017 /354 800) lagt till uppgifterna att 
• se över vilka rutiner som finns för att följa upp och utvärdera insatser inom områdena 

och hur dessa stödjer de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
• utreda hur man kan ta fram könsuppdelad statistik och systematiskt använda sig av 

denna statistik som beslutsunderlag 
.• ge exempel på hur man genom verksarnhetsförbättringar kan kvalitetssäkra verksam

heten ur ett jämställdhetsperspektiv. 
I formell mening är interpellationen besvarad den 28 augusti, 2017 men med det 
tilläggsuppdrag som utvecklingsavdelningen är denna skrivelse ett fördjupat svar på 

de två uppdragen. 

Den bristande åtkomsten till uppgifter, ur såväl FRI4 som i det ekonomiska systemet, 

har gjort att det grundläggande arbetet att söka svar på hur jämställt Tingsryds kom

mun fördelar stöd till kultur-· och fritidsföreningar har vidgats. 

Ekonomiska konsekvenser 

För att kunna arbeta på ett adekvat sätt med jämställdhetsintegrering krävs att personal

resurser med kompetens inom området finns i tillräcklig utsträckning. Nuvarande be

manning med en kultur- och fritidshandläggare bedöms som otillräcklig. 

Utredningen visar också att det på ekonomiavdelningen saknats resurser att utreda för

delningen av ekonomiska medel vid två tillfällen vilket kan vara en indikation på att 

man även här behöver tillföra resurser. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 
Bibliotekschef 
Bildningschef 
Föredragande: 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utveckl ingschef 

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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Jämställdhetsintegrering för kultur•·· och fritidssektorn i Tingsryd 

Pernilla Nilsson, oktober 2018 

0 
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Sammanfattning 

Utredningen av jämställdhetsintegreringen av kultur och fritid i Tingsryds kommun görs mot 

bakgrund av nationell jämställdhets-, kultur- och fritidspolitik. Till de rutiner vars förmåga att 

vara jämställdhetsintegrerande, hör de teman som omfattar det framtagna Föreningsstöd

system 2018. I dialogmöten med varje förening som ansökt om stöd görs en grundlig genom

gång av de jämställdhetskriterier som ligger till grund för bidragsberättigande. Lika viktigt är 

att kultur- och fritidsförvaltningen analyserar jämställdhet i det egna arbetet och hur den 

kommer till uttryck i hanteringsprocessen. 

Statistik ur Fri 4 bör vara enkel att ta fram. Ett komplement till föreningsstatistiken är att 

undersöka barns och ungas intresse av fritidsaktiviteter och i övrigt gott och hälsosamt liv i 

Tingsryds kommun, förslagsvis med hjälp av LUPP. Utifrån detta kan de bli intresserade av 

den politik de är med och formar och också involveras i arbetet att driva förändringsarbeten 

i sina egna livsmiljöer. En aktiv dialog med barn och unga i ett Kultur- och fritidsråd rekom

menderas. 
Det är också angeläget att fortsätta den samverkan och samordnande verksamhet som 

påbörjats med både biblioteket och Kulturverkstan, med Skapande skola och läsfrämjande 

insatser som exempel. 

Till de verksamhetsförändringar som kan kvalitetssäkra verksamheten hör främst ett 

personaltillskott till kulturområdet. I utredningen 'Kultur- och fritidsnämndens omorganisa

tion till kultur- och fritidsutskott' föreslås en utvecklartjänst för vardera Konst och kultur och 

Idrott och friluftsliv. Tingsryds kommun rekommenderas även att, i likhet med regionens 

flesta kommuner, underteckna CEMR-deklarationen. 

Utredningen läses med fördel tillsammans med Kultur-- och fritidsnämndens omorganisation till kultur- och 

fritidsutskott i Tingsryd som arbetats fram parallellt med denna utredning. De nationella politikområden som 

skisseras i de två utredningarna och hur dessa präglat det lokala arbetet i kultur- och fritidsfrågorna är till viss del 

desamma. Den detaljnivå som valts för respektive utredning har ett tudelat syfte: dels att relatera materialet, 

företrädesvis upprättade dokument och protokoll men även i någon mån samtal och intervjuer, till det uttalade 

utvärderingsuppdraget och dels att utgöra en dokumentation för information och inspiration åt en tänkt 

förstärkning till kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds kommun. 

1 
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Inledning 

Utredningen börjar med den interpellation som Britt-Louise Berndtsson (c) ställt till kom

munstyrelsens ordförande Mikael Jeansson med rubriceringen "Hur jämlikt fördelar Tings

ryds kommun fritids- och kulturstöd?" (Dnr. 2017/140 101) 

"Att agera jämställt", skriver Berndtsson, "behöver inte betyda att saker kostar eller blir 

sämre. Snarare att det är ett annat perspektiv som behöver släppas fram, och resultatet blir 

mer en attraktiv kommun. Ett område som är överskådligt är de olika stöd, sponsring, ned

sättning av lokalhyra mm som ges inom kultur- och fritidssektorn. Alla vill vi ju att invånare 

och besökare skall uppleva en positiv fritid i Tingsryd. Jag vill därför gärna ha svar på 

följande . 

1. Hur fördelas kommunalt stöd inom kultur-- och fritidssektorn när det gäller kvinnor och män, tjejer och 

killa r? Observera att allt ska med inkl rabatter och sponsring inom hela koncernen. 

2. Hur fördelar sig stöd till lokaler, arenor av olika slag när det gäller kön? 

3. Hur fördelar sig dessa stöd per deltagare i respektive verksamhet/förening? 

4. Hur är möjligheterna för killar och tjejer att boka tider i olika arenor? 

5. Vet Tingsryds kommun vad kommuninvånarna skulle vilja ägna sin fritid åt om de kunde välja fritt? 

Tjejer, killar, vuxna? 

6. Exempelvis kan det visa sig att tjejer gärna ägnar sig åt fritidsaktiviteter som erbjuds privat och inte 

inom föreningslivet . Hur möter kommunen detta?" 

I anslutning till interpellationens frågor har utvecklingsavdelningen på uppdrag av kultur- och 

fritidsutskottet1 lagt till uppgifterna att 

• se över vilka rutiner som finns för att följa upp och utvärdera insatser inom områdena och hur dessa 

stödjer de nationella jämställdhetspolitiska målen. 

• utreda hur man kan ta fram könsuppdelad statistik och systematiskt använda sig av denna statistik 

som beslutsunderlag. 

• ge exempel på hur man genom verksamhetsförbättringar kan kvalitetssäkra verksamheten ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

På det videoinspelade kommunfullmäktigemötet den 28 augusti, 2017 (punkt 14) presente

rar Britt-Louise Berndtsson (c) sin interpellation mot bakgrund av sin tidigare motion ett par 

år tidigare om jämställdhetsperspektiv på kommunens resursfördelning. Det fick ett "ganska 

svalt mottagande" då och nu är hon glad för "det lilla de/svaret'' som kommunalrådet Mikael 

Jeanssons (s) ger. Detta är början på ett arbete som följer med uppdraget som utvecklings

avdelningen fått av kultur- och fritidsutskottet. 

Kommunalrådet påpekar att det har påbörjats 

"ett arbete kring hur vi kan möta de utmaningar som framgår i interpellationen. Ett förslag 

till riktlinjer samt en strategi för kommunala bidrag är under politisk behandling och det är 

min övertygelse om att ytterligare fokus kommer att sättas på jämställdhetsfrågan fram

över. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vår kommun inte är mer annorlunda än 

1 
Uppdraget är daterat till utskotts mötet 2017--05-17, Dnr 2017 /354 800. 
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andra landsbygdskommuner. Människor gör sina val av fritidsaktiviteter utifrån intresse, 

påverkan från kamratkretsar men självklart även från fritidsutbud. Kommunen deltar i olika 

sammanhang tillsammans med näringslivet där vi försöker komplettera varandra och 

undvika dubbelarbete. Kommunen skall inte driva näringsverksamhet, det gör våra 

entreprenörer bättre. Att försöka styra människor till aktiviteter som alltför mycket avviker 

från traditionella vanor är heller inte bra. Utbud följer huvudsakligen efterfrågan som 

bottnar i människors behov och det är just detta som vi kommer att undersöka och först 

därefter kah vi ta våra långsiktiga strategiska beslut." {lnterpellationssvar Dnr 2017 /140 

101). 

I formell mening är interpellationen besvarad den 28 augusti, 2017 men med det tilläggs

uppdrag som utvecklingsavdelningen åtagit sig, tillsammans med öppenheten inför framtida 

undersökningar som också nämns i det skriftliga interpellationssvaret, får denna utredning 

betraktas som ännu ett litet delsvar för att åstadkomma jämställdhetsintegrerad service och 

föreningsstöd till kultur- och fritidssektorn i Tingsryd. Den bristande åtkomsten till uppgifter, 

ur såväl FRl4 som i det ekonomiska systemet, har gjort att det grundläggande arbetet att 

söka svar på hur jämställt Tingsryds kommun fördelar stöd till kultur-- och fritidsföreningar 

får vidgas.2 Området är komplext och att utreda jämlikhet och jämställdhet är varken det

samma eller med varandra utbytbara.3 

Utredningens grundteman 

Sedan kultur-- och fritidsnämnden omorganiserades till utskott och förvaltningen av kultur

och fritidsfrågorna förts över till utvecklingsavdelningen har man varit fullt upptagen med att 

'skapa sig själv' som avdelning. 

Kultur- och fritidssamordnaren som har arbetat i Tingsryds kommun i många år, med delvis 

andra frågor, anställs på utvecklingsavdelningen 2016-11-01. Utvecklingsavdelningen får en 

ny chef som anställs 2017-02-01. Ärenden som legat länge på avdelningen skall tas om hand, 

nya ärenden och uppdrag antas löpande, personal till avdelningen anställs både på fasta 

tjänster och temporära. Fungerande arbetssätt skall formas för arbetsuppgifter som 

ansamlas. 

Under den tid som förflutit sedan interpellationens inlämnande i april 2017 fram till denna 

utredning påbörjas har arbetet att förbättra processerna för kommunens stöd till kultur- och 

fritidssektorn pågått. En policy för kommunens bidrag och sponsring har antagits. Kultur- och 

fritidsutskottet har den 17 maj, 2017 uppdragit åt utvecklingsavdelningen att ta fram ett för

slag till en kultur- och fritidspolitisk strategi/vision. Ansökningsförfarandet har förenklats via 

digitala lösningar och Föreningsstödsystem 2018, det dokument som skall reglera beviljandet 

2 Till vissa delar ger utredningsuppdraget Bidrag och sponsring, om besparingar och neddragningar utifrån 

Hållbar ekonomi och de uppgifter som framgått av kommunalrådets interpellationssvar alltjämt en mer 

detaljerad ekonomisk bakgrundsbild än vad som kunnat uppnås i denna utredning. 
3 1 denna utredning används den könsdefinition som används i bl a studien 'Barn och ungas kulturaktiviteter': 

"Kön avser i denna studie juridiskt kön, en binär uppdelning av flickor och pojkar, ... Det innebär att vi inte 

fångar upp barn och ungas självidentifierade könstil/hörighet som kan innefatta även icke-binära 

könsidentiteter." Kulturfakta 2017:5, s 11. 
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av bidrag till alla föreningar i Tingsyds kommun, har tagits fram och använts för första 

gången. 

Sammantaget påverkar samtliga dessa frågor: organisatoriskt ansvar, tillgängliga personal

resurser, faktisk tid som kan avsättas för uppdrag och utredningsarbeten, och val av möjliga 

inriktningar för hur dessa frågor kan behandlas, i något som kan kallas arbete med jämställd

hetsintegrering för kultur•- och fritidssektorn i Tingsryd. 

Centralt för denna utredning är att jämställdhetsintegrering inte är en fråga enbart för för

eningarna att arbeta med och ansvara för. Den förvaltning som hanterar kultur- och 

fritidsfrågorna behöver själv arbeta med frågor som tar upp hur jämställdhet kommer till 

uttryck i den egna verksamheten. En utvecklad genusmedvetenhet i exempelvis 

kommunens bidragshantering kan i sin tur bidra till att främja jämställdhet i föreningarna 

och deras respektive aktiviteter. 

I detta avseende riktas utredningens lokala fokus mot frågor om organisering, om dimen-· 

sionering av personal och kompetens i utvecklingsavdelningens kultur- och fritidsenhet för 

att både kunna tillhandahålla en jämställdhetsintegrerad service till kultur- och fritids

sektorn och följa upp de uppgifter som Föreningsstödsystem 2018 kräver av de bidrags-

beviljade föreningarna. Hit hör även vad som kan göras framgent för att skapa ett lokalt ut

värderingsinstrument för företrädesvis Tingsryds barns och ungas kultur- och fritidsvanor 

och hur de kan involveras i de politikområden som berör dem. 

De frågor som reses i uppdraget till utvecklingsavdelningen, att utreda förbättringspoten-· 

tia len genom att följa upp och bedöma hur väl avdelningens arbete förmår främja jämställd

hetsarbetet i Tingsryds kommun och föreningslivet, kan bearbetas utifrån hur väl utveck

lingsavdelningens arbete uppfyller de förväntningar om jämställdhetsintegrering som formu•

leras på statlig nivå. 

Politik för jämställdhet 

När denna utredning görs uttrycks det övergripande politiska jämställdhetsmålet så att 

kvinnor och män och flickor och pojkar ska ha "samma makt att forma samhället och sina 

egna liv."4 Regeringen har satt upp 6 delmål varav delmål 3 Jämställd utbildning är det mål 

som inbegriper personlig utveckling utifrån jämställda förutsättningar och därigenom beak

tas också jämställdhet i fritidsaktiviteter och föreningsliv: 

"Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner 

och att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa före

ställningar utifrån kön ... Målsättningen om en jämställd personlig utveckling omfattar även 

4 
Jämställdhetsmålen har sin legala grund i Diskrimineringslagen 2008: 567 som trädde i kraft 1/1 2009 och som 

därmed ersatte Jämställdhetslagen (1991: 433)och de tidigare diskrimineringslagarna. 

Diskrimineringsgrunderna i §1 är "kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder." 

5 
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andra arenor utanför den formella och icke-formella utbildningssektorn, till exempel före

ningslivet, ... " 5 

Som med många andra politiska målområden tenderar målen bli övergripande och förank

ringen svag till de samhällsproblem politiken är tänkt att lösa. Det är lätt att mäta antalet 

kvinnor och män på olika positioner och ta fram olika indikatorer för mätandet men som 

Alnebratt och Rönn blom (2916) påpekar: "Problemet med indikatorer och index är att de ris

kerar att bli styrande för vad vi kommer att rikta in vårt arbete på." ... "jämställdhet blir det 

som mäts. Det som inte mäts blir inte gjort." (2016, s 34). Det som inte uttryckligen sätts på 

pränt blir helt enkelt inte synliggjort och kan då svårligen förändras. Implicita maktrelationer 

som ligger inbäddade i valet av kategorier och uttryckssätt riskerar, i och med detta, bli 

konserverande. 

Det är inte helt lätt att avgöra matchningen mellan föreningars olika behov och avvägningar i 

resurstilldelning och att dessutom bedöma hur väl de medel som fördelas utifrån jämlikhets

och jämställdhetsperspektiv också kan bedömas uppnå de nationella jämställdhetsmålen. 

Området är inte så lättöverskådligt som det kan verka. 

Detta till trots ges här en övergripande ingång till frågan om vad barn och ungdomar syssel

sätter sig med på sin fritid. Det ger en bild som sedan får speglas i lokala erfarenheter och 

ambitioner om förändring. I utredningen görs därefter en inramning av jämställdhets-, 

kultur- och idrottspolitiska målsättningar på statlig nivå, som sammantaget ger en bakgrund 

att orientera sig mot när det gäller förväntningar om jämställdhetsintegrering på kultur- och 

fritidsområdet i Tingsryd. 

Vad ägnar barn och unga sig åt på fritiden? 

Under 2017 genomförde Myndigheten för Kulturanalys tillsammans med Statistiska central

byrån (SCB) en undersökning om vad barn och unga ägnar sin fritid åt. Undersökningen ge

nomfördes på vårterminen med årskurserna 5 och 8 i grundskolan och med årskurs 2 på 

gymnasiet. Statistiken redovisas som andel av årskurs i rapporten Barns och ungas kultur-· 

aktiviteter (2017:5) och avses bli återkommande för jämförande analys över åren. Även om 

Kronobergs län inte ingår i undersökningens valda regioner6 finns det ändå anledning att ta 

del av hur barn och unga använder sin fritid. 

Över 90% av barn och unga tittar på film eller tv-program. De tittar dagligen på kortfilm/ 

videoklipp via media och 80% av dem fotograferar. 

De yngre barnen är mer aktiva i olika kulturaktiviteter än de äldre (teater, musikal, dans, 

museibesök). De spelar också mer spel via mobil eller annan media än vad de äldre gör. 

5 
Delmål 3. Jämställd. ut blldoing. https://www .regeringen .se/ artiklar/ 2017 / 05/ delmal-3-- jamstal ld-utbildning/ 

6 
De regioner som Kulturanalys har valt att inrikta undersökningen på är: Region Jämtland Hä rjedalen, 

Jönköpings län, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalands- regionen och Region Östergötland. 

http ://ku Itu ra n a lys.se/w p-content/u p load s/Ba rns--och-u ngas- ku Itu ra ktivitete r . pdf 

6 
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Enligt undersökningen deltog 40% av eleverna i årskurs 5 i musik/kulturskoleverksamhet, 

medan enbart 22% av eleverna i årskurs 8 och 13% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet 

gjorde det. Även biblioteksbesöken blir färre med åldern i dessa grupper. 

Genomgående är att flickor är mer aktiva i kulturaktiviteter än pojkar. Störst skillnad mellan 

könen är det för dansen. Undersökningen visar att det skiljer 37 procentenheter mellan 

andelen flickor respektive pojkar som dansar i årskurs 5. 

Omvänt är det för de datorspelande ungdomarna i gymnasiets årskurs 2. Där står pojkarna 

för den stora gruppen. 94% av pojkarna spelar dator- eller tv-spel, 86% av dem tittar på 

gaming. Av flickorna är det 60% i samma åldersgrupp som spelar dator- och tv-spel, enbart 

30% av flickorna tittar på gaming. 

Föräldrarnas bakgrund har betydelse för barns och ungas kulturaktiviteter. Kulturanalys 

undersökning visar att barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning går mer på utställ

ningar och museer och de läser mer litteratur och tidningar än barn till föräldrar med enbart 

grund- och gymnasieskola. 

Barn med utländsk bakgrund ägnar sin fritid i stort sätt så som barn med svensk bakgrund 

gör. De äldre ungdomarna besöker dock bibliotek i högre utsträckning och bland de yngres 

skapande aktiviteter utmärks att skapa i lera och att skapa i textila tekniker. 

Vad gäller hinder för att delta i kulturaktiviteter uppger barn och unga att de inte har tid, att 

det är svårt att få tiderna att passa och att det kostar för mycket. De uppger också att det är 

svårt att ta sig till den aktivitet de skulle vilja delta i och att de hade velat delta i den önskade 

aktiviteten tillsammans med en kompis. 

När barn och unga inte deltar i aktiviteter hjälper de till hemma och läser läxor. Flickor i alla 

åldersgrupper, i högre grad än pojkar. 

Statlig kultur ... och fritidspolitik 

Några av de myndigheter och organisationer som är relevanta för barns och ungas kultur och 

fritidsaktiviteter presenteras också i utredningen 'Kultur- och fritidsnämndens omorganisa

tion till kultur- och fritidsutskott' som tagits fram parallellt med denna utredning. Här kom

mer framför allt Statens kulturråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF} och Riksidrottsförbundet (RF) i fokus7, två myndigheter och en ideell förening som 

verkar i myndighets ställe, som fått ansvaret att fördela medel till verksamheter som i stor 

utsträckning vänder sig till barn och ungdomar. 

7 
Avsnitten om Kulturrådet och Myndigheten för.ungdoms- och civilsamhällesfrågor.är i det närmaste identiska _ 

med den allmäninformation som presenteras i denna utredning. Här kompletteras de med information som är 

relevant för jämställdhetsfrågorna . Noteras kan också att både Kulturrådet och MUCF har i sina respektive 

regleringsbrev för budgetåret 2018 fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/03/jim-myndigheter-2015-2018/ 

7 
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Statens kulturråd 

Statens kulturråd har ansvaret för stora delar av kulturpolitikens genomförande. Kulturrådet 

fördelar de statliga bidrag som ges till olika konst- och kultursatsningar som beslutas och 

koordineras regionalt, företrädesvis via kultursamverkansmodellen. På Kulturrådets hemsida 

skriver man att" Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling 

inom: 

• teater, dans, musik och annan scenkonst, 

• litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, 

• bild och form samt museer och utställningar, 

• regional kulturverksamhet, 

• judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer, 

• och 

• andra kulturella ändamål" 

Under 2018 fördelade Kulturrådet totalt 2,3 miljarder kronor till regionerna, vilket inkluderar 

de 1,2 miljarder kronor som fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Därutöver 

fördelar Kulturrådet medel för bland annat internationella samverkansprojekt.8 

Skapande skola 

Anslagsposten Skapande skola, som utgör 8% av Kulturrådets totala anslag, är en satsning 

för samverkan mellan skola och professionella konstutövare. Statsbidraget har tillkommit för 

att barn skall få ta del av kulturens mångfacetterade utbud och också få möjligheten att 

skapa själva. 

Med en kultur- och fritidsenhet med förstärkt kapacitet särskilt på kulturens område, bör 

möjligheterna också öka för att kommunen skall kunna ansöka om och beviljas stöd för att 

främja kultursatsningarna för barn och unga i Tingsryds kommun. Här kan exempelvis 

ansökan om Skapande skola via Kulturrådet göras i likhet med regionens flesta andra 

kommuner: 

Skapande skola, kommun Beviljat belopp för 2018/19 

Alvesta kommun 644 600 

Lessebo kommun 260 000 

Ljungby kommun 460 000 

Markaryds kommun (grundskolan) 250 000 

Markaryds kommun (förskolan) 97 000 

Växjö kommun 2100 000 

Älmhults kommun 390 000 

8 
För europeiska samarbetsprojekt inom EU--programmet Kreativa Europa har Education, Audiovisua/ and 

Cu/ture Executive Agency (EACEA) fattat beslut om årets utlysning. Bland de organisationer som beviljats 

ekonomiskt stöd (för större respektive mindre projekt) finns sammanlagt 13 svenska organisationer med. 

8 
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Skapande skola är inte med självklarhet en fråga för fritidssysselsättningen för barn och unga 

men kopplingen mellan skola och professionellt kulturutövande kan bidra till att inspirera 

dem att utveckla sina intressen också för fritiden.9 

En inkluderande kulturskola 

"Kultursko/an är en konstnärlig mötesplats som får sin legitimitet tack vare dess frivillighet och en 

demokratisk grundsyn om allas rätt till kultur. "10 

Med utgångspunkt i utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) 

har en nationell strategi tagits för den kommunala kulturskolan som innebär ett förstärkt 

stöd till kommunerna, till utbildning av fler kulturskolelärare i det så kallade kulturskole

klivet och 10 miljoner kronor till Kulturrådet som nu har inrättat ett nationellt kulturskole

center.11 

Kommunerna kan ansöka om bidrag för sina kulturskolors utveckling, exempelvis till finan

siering av extra lärartjänster, nyskapande aktiviteter eller för att nå nya målgrupper. 

Enligt Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet (SFS 

2018:1548) anges statsbidragets syftet i §2: 

"Syftet med statsbidraget är att främja den kommunala kultursko/ans möjligheter att er

bjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt. 

Syftet är också att främja den kommunala kultursko/ans möjligheter att erbjuda såväl för

djupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förut

sättningar." 

Enligt utredningen (SOU 2016:69) är det 65% flickor och 35% pojkar som deltar i kultur

skolans verksamheter.12 Till de mest jämställda kurserna hör media/film med andelen 45% 

flickor och 55% pojkar. Minst jämställda är kurser i dans där flickornas andel är 89% och poj

karnas är 11%. 

Som med andra organiserade fritidsaktiviteter drabbas även kulturskolan av att de äldre 

ungdomarna lämnar. Det kan bero på att de byter skola inför gymnasiet och kommer längre 

bort ifrån kulturskolan men det kan också bero på att studierna kräver mer och att tiden i 

högre grad går till läxläsning. 

9
Nästa ansökningsperiod för Skapande skola infaller 10 januari - 7 februari, 2019. Information om ansökan finns 

. på Kulturrådets hemsida och ansökan görs on~line. http://www.kulturradet.s.e/sv/Skapande-skola/ 
10 

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) s 17. 
11 

Kulturskolan har fått en ny förordning. Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver 

kulturskoleverksamhet (SFS 2018:1548). Den börjar gälla vid årsskiftet 2018/19. 
12 

Beräkningarna har gjorts för antalet elevplatser i ämneskurs. 

9 
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Kulturverkstan i Tingsryd 

För utredningen kontaktas Jesper Wihlborg som är verksamhetsledare för Kulturverkstan i 

Tingsryd. Kulturverkstan uppstod någon gång på 1980/90--talet i samband med att den kom

munala musikskolan lade ner, som i så många andra kommuner. En av grundarna av AMB, 

Magnus Lundin, startade Aktiv musik som sedermera blev Musikverkstan och som nu har 

blivit Kulturverkstan ekonomiskförening. 

Idag bedrivs gymnasieskolekurs i musik enligt avtal med Vasaskolan, Fritidsgård för mellan

stadie·-, högstadie- och gymnasieelever, sång- och musikundervisning (som företrädesvis är 

enskild) för elever som är medlemmar i Kulturverkstan och därtill finns också teaterverksam

het. Det finns också möjlighet att ge kurs i film men för närvarande är det lärarbrist i ämnet 

vilket gör att det ligger lite i träda. Sammantaget ges det 204 ämneskurser i sång och musik 

vid Kulturverkstan. För dessa finns det 19 lärare anställda. Varje lärare håller enskilda lektio ... 

ner för ca 50--60 elever, vilket enligt verksamhetsledaren ligger i linje med länssnittet om 56 

elever per lärare. 

Jesper Wihlborg har arbetat som verksamhetsledare för Kulturverkstan i 6 månader när sam

talet med honom genomförs. För verksamheten ser det tufft ut ekonomiskt. Föreningens 

medlemsantal har gått ner och uppfyller med den minskade volymen egentligen inte det av

tal som Kulturverkstan har med kommunen. Avtalet bygger på att det är 375 elever i musik

och teaterundervisning, idag är det 175 aktiva elever på olika nivåer (mellan-, högstadie- och 

gymnasienivå). 22 av dessa deltar i fler än en kurs. 13 Medlemsavgifterna hålls låga och täcker 

inte på långa vägar lärarlöner, utrustning och övriga kostnader för driften. Kommunala me

del är avgörande för att kunna erbjuda en högkvalitativ verksamhet i de olika ämnena. 

Några gånger har man anordnat besök för elever från skolor utanför Tingsryds tätort för att 

värva fler medlemmar till Kulturverkstan. Därutöver upprätthålls verksamheten till stor del 

av ideellt engagemang. Kulturverkstan är med på Tingsryds vår- och höstyra. Lärare och ele

ver gör musikframträdanden och hyr ut ljudanläggning för andras behov. I den mån det är 

praktiskt möjligt ställer Kulturverkstan upp. 

Avtalet med kommunen som löper på 3 år borde egentligen omförhandlas, menar verk

samhetsledaren, eftersom innehållet i det inte har uppdaterats. Vissa krav på instrument

innehav (som kommunen tidigare hade gjort anspråk på), matchar inte längre elevernas 

önskemål när det gäller val av instrument. 

Sedan april månad 2018 kan viss statistik utläsas för verksamheten. Andelen flickor/kvinnor 

som deltar i utbildningarna är 59,4%, och av de 19 lärarna är 9 kvinnor, dvs Kulturverkstan 

bedriver en jämställd verksamhet såväl till elevantal som till lärarresurser. 

När det gäller val av inriktning blottas däremot könsskillnader. Tjejerna dominerar helt i sång 

och piano. För gitarr är det relativt jämnt mellan flickor och pojkar. För såväl trummor som 

bas är det en övervikt av killar. För gruppen blåsinstrument sammantaget är det en liten 

overvil<t tjejer. För gruppen dragspel år det tvärt om en liten åve-rvikt killar/män. 

13 
Det finns också elever som är äldre än 19 år och som därför inte ingår i statistiken då dessa inte ingår i 

Kulturverkstans avtal med kommunen. 
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Den förre verksamhetsledaren tog fram ett 1-årigt projekt i musikproduktion särskilt för 

tjejer, som Kulturverkstan driver under 2018. Med finansiering från Kulturrådet (som bild

ningsförvaltningen ansökte om å Kulturskolans vägnar) införskaffades datorprogrammet 

Logics Pro, fyra bärbara datorer och ljudkort, så att tjejer kan lära sig göra egna musikpro

duktioner. En lärartjänst om 1,5 timme per vecka har tillsatts för att leda projektet. 

På Kulturverkstans Fritidsgård, Cafe KV, arbetar 3 kvinnor och 1 man. Som fritidsgård har 

Kulturverkstan öppet efter skoltid tre dagar i veckan mellan kl 13.30-17.00 för låg- och mel

lanstadieelever och mellan klockan 17-21 för högstadie- och gymnasieelever. 

Till fritidsgården kommer en blandad grupp tjejer och killar från låg- och mellanstadiet till de 

pass som är avsedda för dem, medan de äldre gruppernas tider domineras av killar. Under 

kvällarna under terminstid kommer det mellan 10-30 elever, fler på fredagar då det är öppet 

till klockan 22.00. Nyanlända killar kommer till fritidsgården och ibland har det ordnats tjej

tjejkvällar för att också se till att nyanlända tjejer känner sig välkomna till Cafe KV. 

Från Utvecklingsavdelningen har en så kallad Lovpeng ordnats genom kultur- och fritidssam

ordnarens försorg, så att Kulturverkstan kan hålla Cafe KV öppet också en tid under som

maren. Detta bidrog till att Tingsryds ungdomar hade tillgång till en fritidsgård också under 

sju veckor under sommaren. 

Läsfrämjande insatser på biblioteken 

Biblioteken beskrivs ofta som kulturens infrastruktur eftersom bibliotekens roll för bildning, 

informationsspridning och demokratiutveckling är central. Antalet biblioteksbesök är högt. 

Enligt regeringens skrivelse Kultur i hela landet (Skr. 2017/18 264) gjordes mer än 65 miljo

ner besök i bemannade folkbibliotek 2017. Aktivitetstillfällen i form av språkcafeer och 

läxläsning uppmättes till uppemot 143 00014. 

Biblioteken används delvis på olika sätt bland barn och unga. Kulturanalys studier visar att 

kön, ålder och bakgrund spelar roll när skillnaderna mellan grupper sätts i förgrunden. 

Flickor besöker bibliotek och lånar böcker i högre utsträckning än pojkar och i de högre 

årskurserna (åk 8 och 2 på gymnasiet) använder flickorna biblioteket i högre grad för att 

plugga. Pojkar i sin tur går till biblioteket för att använda datorer i högre utsträckning än 

flickorna. Barn med utländsk bakgrund använder biblioteket i större utsträckning än barn 

med svensk bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar också roll. Barn till föräldrar med 

eftergymnasiala studier lånar böcker i högre grad än barn till föräldrar med förgymnasiala 

studier.15 

Det har i många sammanhang konstaterats att framför allt pojkar läser allt mindre litteratur 

vilket gjort att läskunnigheten och läsförståelsen har minskat. Det behövs därför olika in

satser för att vända utvecklingen. Bland annat därför har Kulturrådet fått medel att fördela 

14 
https://www.regeringen.se/49c31c/contentassets/c8ef694d6c384f28a1656d436d00cf6d/kultur--i-hela-

1andet-skr.-201718264.pdf 
15 

http: //ku Itu ra n a I ys .se/w p-co nte nt/ u p loa ds/Ba rns-och-u n ga s-ku Itu ra ktivitete r. pdf 
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för olika läsfrämjande insatser. Till dessa hör Stärkta bibliotek, Stöd för litteraturinköp och 

Läs- och litteraturfrämjande insatser. 16 

Kulturrådet har o_ckså utsett läsambassadörer över åren och nu är det Johan Anderberg, 

känd från Tv:s Bolibompa, som är läsambassadör. Han deltar i olika sammanhang för att 

möta barn och unga och sprida läslust. 

Biblioteken i Tingsryd 

Under utredningen görs ett samtal med Tingsryds nyanställde bibliotekschef Johan Vinten. 

Han berättar att under 2017 var Tingsryds kommun landets mest jämställda, men med 

tillkommande personal blir det en övervikt av kvinnor. Vid tiden för samtalet var det 7,5 

heltidstjänster på biblioteken och att 1, 75 tjänster tillkommer under hösten 2018. Ungefär 

11-12 personer ser han som eftersträvansvärt för den verksamhet som biblioteket ansvarar 

för och driver. 

Nytt planarbete för biblioteket pågår parallellt med lokala handlingsplaner för kommunens 

skolbibliotek. Det skall införas nya tekniska lösningar på huvudbiblioteket och inredningen 

kommer att göras om. 

Dessutom vill man ta reda på mer om hur de besökare och låntagare som kommer till biblio

teket använder de resurser som biblioteket erbjuder. Bibliotekschefen berättar om 'TTT', en 

strukturerad metod för att avläsa biblioteksbesök och som skulle kunna ge svar på hur vistel

sen blir mer funktionell för alla som besöker biblioteket.17 Delen för barn och ungdomslit

teratur kan exempelvis flyttas ut mot fönstret som vetter mot torget för att locka barn och 

unga in till biblioteket. 

Barn och unga lyfts fram särskilt i samtalet och det är inte så konstigt. Barn och unga är en 

lagstadgad målgrupp för folkbiblioteken. Enligt Bibliotekslag (2013:801) 8 § ska biblioteken 

"ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 

och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 

förutsättningar." 

Vinten menar att könsperspektiv är medvetet reflekterat vid lästips och övriga rekommenda

tioner och han önskar att även klassperspektiv lyfts fram igen. Språkbredden behöver också 

öka. Idag dominerar svensk litteratur fullständigt. Under sommaren 2018 fick biblioteket 

beviljat 40 000 kronor för inköp av litteratur till folk och skolbiblioteken för att främja barns 

16
Under 2019 är ansökningar för läs och litteraturfrämjande insatser öppen under två perioder, 19/2-19/3 och 

10/9-8/10. För Stärkta bibliotek är ansökan öppen 7 /3-4/4. På Kulturrådets hemsida finns mer information om 

. villkor och tidigare beviljade bidrag http://_www.ku lturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Starkta-bibliotek/ .. .. 
17 

TTT står fö r 'Track the Traffic' (eller tvärgående trafiktelling) och avser observationsstudier i bibliotek eller i 

andra stora utrymmen där människor uppehåller sig. Utifrån metoden kan man studera vilka delar av 

biblioteket som används mest och hur, och därigenom få svar på hur biblioteket s ytor blir så funktionella som 

möjligt. 
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och ungas läsning.18 Och siktet är inställt på att få igång ett språk-cafe drivet av ideella 

krafter. Det har engagerats en volontär för detta. 

Myndigheten för ungdoms .. , och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

Den statliga politiken för civilsamhällesorganisationernas verksamheter drivs också av Kul

turdepartementet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor {MUCF} är den myn

dighet som ansvarar för att genomföra politiken via de anslag som MUCF får av staten. 

Den nya instruktionen för MUCF, som publicerades under sommaren 2018, beskriver mer ut

förligt myndighetens uppgifter. Regleringsbrevet tar upp vilka ekonomiska medel som för

väntas gå särskilt till ungdoms- respektive civilsamhällesfrågor och till vilka departement som 

myndigheten återrapporterar sina olika verksamheter.19 

För att aktivt arbeta med demokratiutveckling och välfärd erbjuds det inom MUCF olika 

former för dialog och samverkan baserade på avtal mellan ideburen sektor och offentliga 

aktörer. En av dessa är /deburet offentligt partnerskap {IOP) som togs fram av Forum -

ideburna organisationer med social inriktning {Forum).20 I skriften 'ldeburet offentligt 

partnerskap - en kunskapsöversikt' ger Forum exempel på partnerskapens inriktning, och 

vilka kriterier partnerskapen bör uppfylla. I den handledning som tagits fram finns mer 

information, bland annat om frågorna kring IOP och upphandlingsrättens regler eftersom 

offentligt stöd inte får bli konkurrenshämmande. 21 

MUCF administrerar och sammankallar till Partsgemensamt forum {PGF} som är en mötes

plats för regeringen och representanter från olika civilsamhällesorganisationer. Till forumet 

nomineras organisationer som tillsammans med anställda på regeringskansliet träffas fyra 

gånger under ett år för att diskutera förbättrade förutsättningar för civilsamhällets olika 

verksamheter. Dialogerna sammanställs och publiceras på MUCFs hemsida. 22 

MUCF har som uppgift att arbeta med frågor som rör ungdomars livsvillkor på olika om

råden, bland annat kultur- och fritid. Ett sätt att ta reda på vad ungdomar gör hur de ser på 

sitt fritidsliv kan vara att använda MUCFs ungdomsenkät LUPP {lokal uppföljning av ung

domspolitiken). Enkäten är tillgänglig på olika språk och finns utformad för olika ålders-

18 
http://www. kul tu rradet.se/sv /bid rag/beviljade bidrag/2018/I nkop-av-I itteratu r-till-fol k- och-skol bibliotek

fordeln i ng/ 
19

SFS 2018:1425. Förordning med instruktion för Myndigheten för ungdoms-· och civilsamhällesfrågor. 

2018--06·-28. http://www.mucf.se/sites/default/files/instruktion mucf sfs2018-1425.pdf 

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för ungdoms•- och civilsamhällesfrågor. 2017--12--13 . 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=18740 
2° Forum ideburna organisationer med social inriktning (Forum). https ://www.socialforum.se/verksamheter/ 
21 

https://www.socialforum.se/wp-content/u ploads/2017 /03/Foru ms-ha ndled ni ng-om-ldeburet-offentligt

partnerskap. pdf Frågan utreddes också något i SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden. 

https://www.regeringen .se/4ab5e0/contentassets/da2ccefb5dc84389b79b48b06a5e000a/ordning-och-reda+ 

valfarden-sou-201678 
22 Hittills finns sammanställningar från dialogmötena 2012-2017. https://www.mucf.se/partsgemensamt

forum-dialog 
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grupper.23 MUCF tillhandahåller också informationsmaterial som kan bistå i erfarenhets

utbytet mellan kommuner när det gäller att anlägga barn-- och ungdomsperspektiv på 

politiken och att se till att verksamheter i förvaltningens följer den FN-deklaration som 

Sverige undertecknade 1990.24 

Unga som varken arbetar eller studerar (uvas} 

Inom ramen för MUCFs verksamhet kan också något nämnas om det pågående arbete som 

handlar om unga som befinner sig utanför såväl arbete som studier (uvas). Den statliga ut

redningen Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar {SOU 

2018:11) tar bland annat upp behovet av utvidgad samordning mellan myndigheter, regio

nala organ och kommuner för att stärka förutsättningarna för ungas etablering på arbets

marknaden.25 

För 2017 uppskattades 127 600 unga (15-29 år) tillhöra denna kategori och för" omkring en 

tredjedel av gruppen unga som varken arbetar eller studerar saknas information om vad de 

gör."26 Gruppen är heterogen och svår att nå fram till med information om olika aktiviteter 

och stödåtgärder. De ungas egna erfarenheter av bemötandet i olika myndighetskontakter 

har inte alltid varit positiva, mer kan göras för att bygga upp det ömsesidiga förtroendet mel

lan unga och de myndighetspersoner de möter. 

Under våren 2018 fick MUCF ett särskilt uppdrag som uvas-funktion fram till 2021 och har 

som sådan uppgiften att stödja framför allt kommuner och landsting/regioner med informa·

tion och kunskaper och för att förmedla goda exempel på tidigare insatser för dessa ung

domar. Målgruppen för MUCF är vid och innefattar: "kommunala förvaltningar med ansvar 

för utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidspolitik samt landsting med 

ansvar för sjuk- och hälsovård inklusive psykiatri. "27 

Riksidrottsförbundet (RF) 

Idrottandet är utbrett i Sverige. Den samlade idrottsrörelsen har 3,2 miljoner medlemmar, 

organiserade i 20 000 föreningar runt om i Sverige. 650 000 ledare engagerar sig ideellt för 

att föreningarnas verksamheter skall kunna bedrivas.28 Den statliga politiken för idrotts

utövande, motion och tävling, bedrivs med hemvist på Socialdepartementet. Stödet till 

idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor. 

23 Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska för åldersgrupperna 13-16, 16-19 och 19-25 

år. https ://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp 
24 "Så gör vi för att öka barn och ungdomars inflytande i kommunerna. Barnrätts- och ungdomsperspektiv i 

kommunerna" https://www.mucf.se/sites/ default/files/sa-gor-vi-for-att-oka-barn-ungas-inflytande.pdf 
25 Enligt statistiken för 2014 är unga människor inte etablerade på arbetsmarknaden (mätt som att 75% av 

årskullen förvärvsarbetar) förrän vid 29 års ålder. 
26 sou 2018:11, 5 12. 
27 https ://www. regeringen .se/ 492 bb 7 /contentassets/0dacbcd6da6444e883 77062f3cf05969/u ppd rag-att

sto di a-a kto re r-so m-a rbeta r-m ed-unga-som-va rken--a rbeta r-el I er-studerar. pdf 
28 Ur: Riksidrottsförbundets Intressepolitiska program " Rörelseförståelse lika viktigt som läsförståelse." 2017. 
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Riksidrottsförbundet talar om sin verksamhet i termer av fem utvecklingsresor för att nå sina 

mål 2025: 

• Ny syn på träning och tävl ing 

• Den moderna fören ingen 

• Inkluderande idrott för alla 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap29 

Alla elitidrottar inte men alla tränar efter sina egna ambitionsnivåer och kapaciteter. Del

aktighet i föreningslivet kräver nya och moderna förhållningssätt. Lika stora möjligheter att 

medverka och utöva inflytande för kvinnor som för män. Och ledarskapet är stärkt av att det 

lever upp till svensk idrotts värdegrund som handlar om glädje och gemenskap, demokrati 

och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel.30 

Riksidrottsförbundets (RF) medlemskår utgjordes 2016 av 47% kvinnor och 53% män. I 49 av 

71 specialidrottsförbund var mer än 60% män organiserade, medan det i enbart fyra förbund 

var mer än 60% kvinnor. Kvar var 18 specialidrottsförbund som faller inom gränsen 40-60 

och som därigenom kan anses vara jämställda till medlemsantalet31 . 

När Riksidrottsförbundet självt blir granskat visar det sig att representationen i rådgivande 

och beslutande församlingar inte är jämställt på någon nivå. Forskarna på Centrum för 

idrottsforskning drar slutsatsen att "Riksidrottsförbundet är mer jämställt bland sina aktiva 

medlemmar än bland sina förtroendevalda. "32 Som förebild för organisering på lokal nivå är 

detta ett problem. 

SISU Idrottens eget bildningsförbund har kurser och upplägg för att arbeta med "norm kri

tiskt förhållningssätt". 

Socioekonomiska faktorer för idrottandet 

I 'Statens stöd till idrotten' lyfter forskarna fram att idrottens tillgänglighet för barn beror på 

socioekonomiska faktorer. Statistiken de utgår ifrån visar att barn till föräldrar med efter

gymnasial utbildning idrottar mer än barn till föräldrar med enbart grundskoleutbildning. 

Barn som bor med båda sina föräldrar idrottar mer än barn till ensamstående. Barn i stor

städer och förorter idrottar mer än vad barn som bor i landsbygdskommuner gör. Barn med 

utländsk härkomst idrottar i mindre grad än barn med svensk bakgrund. 

Detta kan vara värt att nämna när frågan reses om hur jämställt fördelade resurser blir. I 

grunden är en om de barn och ungdomar som får möjligheten att idrotta. Och även om en av 

anledningarna till föreningsstöd också är att avgifterna för deltagarna skall kunna hållas 

nere, är det ändå inte alla barn som ges möjligheten. 

2
~ http ://www.st rategi202S.se/5trategi2025/ Eemutvecklingsresor __ 

30 
https ://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/visionochvardegrund 

31 
Statens stöd ti ll idrotten . Uppföljning 2017. https://centrumforidrottsforskning.se/wp-

content/ upl oads/2018/05/Statens-stod-ti 11-idrotten-u ppfol i ni ng-2017. pdf 
32 

lbd. s 23. 
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En slutsats som forskarna drar av sin fördjupade analys av resursfördelningen är att "offent

ligt stöd till föreningsidrott indirekt gynnar pojkars idrottande" 33 Ett exempel är LOK-stödet 

som fördelas efter antalet deltagare och träningstillfällen, vilket gynnar lagidrotter med 

många träningstillfällen per vecka. Effekten uppstår både som en effekt av att föreningar 

som inte har lika många flickor som pojkar bland medlemmarna indirekt gynnar pojkarna. En 

annan bidragande faktor är att pojkarna stannar kvar i föreningsidrotten längre upp i åldrar

na än flickorna . Flickorna väljer i högre grad bort den organiserade föreningsidrotten i övre 

tonåren. 

Sett till den interpellation som denna utredning tar sin utgångspunkt i, bör denna indirekta 

koppling mellan lagsporter och dessa sporters intensitet i träning och därmed behov av hal

lar och träningsytor mätt i antal timmar per vecka, utgöra grund för fortsatta analyser. När 

det nya bokningssystemet är på plats (planerad upphandling till 2020) bör sådana här analy

ser kunna ge svar på hur fördelningen av träningsytor görs med avseende på tex kön och 

ålder och om halltider fördelas till 'spets' eller 'bredd'. Därmed blir det också möjligt för 

kommunen och föreningarna att tillsammans avgöra hur fördelningen av träningstider kan 

och bör se ut.34 I dagsläget är uppgifterna för bristfälliga för att kunna ge besked. 

En andra slutsats som dras i 'Statens stöd till idrotten' är att Riksidrottsförbundets (RF) 

bidragsfördelning inte används som styrmedel för att nå jämställdhetsmål i den grad det 

skulle kunna. Bland de nyckeltal som ligger till grund för bidragsfördelningen till special

idrottsförbunden ingår exempelvis inte "graden av jämställdhet". Varken för LOK-stödet 

eller för ldrottslyftet låter man jämställdhet vara en faktor som avgör bidragsnivåer. 

I Tingsryd skulle det vara fullt möjligt att öronmärka en del av bidraget som belöning för 

ambitiösa jämställdhetsmål som uppnåtts och lyfta fram de föreningar som nått upp till 

målen som goda lokala förebilder. Detta bidrar också till något som är viktigt för fler och 

större än den egna föreningen. Som det kommer till uttryck i 'Statens stöd till idrotten'35 : 

"Jämställdhet handlar ytterst om att skapa ett samhälle som fungerar likvärdigt för kvinnor 

och män, flickor och pojkar. Att verka för jämställdhet handlar således om att motverka alla 

former av traditioner, föreställningar och ordningar där kvinnor och män inte ges lika möjlig

heter, resurser och inflytande. Ur detta perspektiv blir insatser för att främja jämställdhet 

inom idrotten ett led i en större övergripande process som främjar ett demokratiskt och 

rättvist samhälle. 

33 
lbid, s 23. 

34 Det finns exempel på en sådan könsmedveten fördelningspolitik. Ett är Tove Larssons rapport om arbetet i 

Eskilstuna 'Ett jämställdhetsarbete för alla. Kartläggning av Kultur-- och fritidsförvaltningens jämställdhetsinsatser 

2010-2016'. Eskilstuna kommun har i sina bestämmelser för uthyrning av hallar skrivit att 

"Fördelning av tider ska ske så att verksamhet för flickor och pojkar i möjligaste mån får lika mycket, och lika 

attraktiv,-tid. '.' Larsson skriver att "detta innebär att att damlag och herrlag likställs, där deras val av tränings

och matchtider fördelas efter division". Dam- och herrlagen blir därmed " likvärdiga parter gentemot 

kommunen." (2017:7) 
35 

Statens stöd till idrotten, s 20 https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2018/05/Statens

stod-til I-idrotten-uppfol jni ng-2017. pdf 
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Kultur och fritidsförvaltning i Tingsryds kommun 

Det bör påpekas att kommunens bidrag till kultur- och fritidssektorn avser stöd i vid mening. 

Stöd handlar om ekonomiskt tillskott i form av olika slags bidrag men inbegriper även sociala 

dimensioner som sammanfattas väl i kommunens uttalade värdegrund: att uppvisa engage

mang, öppenhet, trygghet, respekt och ansvar inför sitt uppdrag och i detta fall med kommu

nens föreningar i fokus. 

Stöd handlar här inte företrädesvis om ekonomiskt bidrag och tillgänglighet i form av lokaler 

och hallar som på olika sätt bekostas av kommunen. Utifrån utredningsuppdraget (Dnr 2017 / 

354 800) och det förändrade Föreningsstödsystem 2018 som introducerades under hösten 

2017 får utrymmet ges åt frågor som kan besvaras av det material som varit åtkomligt. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att förutsättningarna för föreningarna i Tingsryd är olika. 

Vilka betydelsebärande skillnader för stöd skall läggas vid föreningar som har egna med

lemmar men vars verksamhet företrädesvis domineras av externt involverade åhörare och 

åskådare som konsertföreningen och teaterföreningen? Lagsportföreningar samlar före

trädesvis medlemmarna i träningspass och tävlingar men gör därutöver aktiviteter för den 

bredare gruppen barn och ungdomar när det kraftsamlas för exempelvis ett sommar- eller 

höstlovsprogram, där föreningarnas engagemang är stort även för barn och unga som (ännu) 

inte är medlemmar. Vad betyder det att vissa föreningar är kommunens sportsliga stoltheter 

med effekter för såväl lokal identitet som marknadsföring av kommunen långt utanför regio

nen? Verksamheten i en ridklubb har andra krav på ändamålsenliga lokaler jämfört med en 

teaterförening eller en fiskeförening. 

Föreningsstödsystem 2018 

Under hösten 2017 tog utvecklingsavdelningen fram Föreningsstödsystem 2018, ett 

dokument som reglerar villkoren för att kunna erhålla ekonomiskt stöd från Tingsryds 

kommun. 

Dokumentet tar upp ett antal lagar som kommunens stöd måste följa och det noteras vilka 

föreningar som normalt sett inte beviljas stöd.36 Det ställs också upp vilka planer och poli

cies som krävs. Till dessa räknas drogpolicy och jämställdhets-, tillgänglighets-, hållbarhets

plan och en plan mot mobbning och kränkande särbehandling. Det noteras särskilt att" Detta 

är ett stort steg i verksamhetsutvecklingen för respektive förening, där kommunens tjänste

män kan verka som stöd och hjälp för föreningen." 

Bidragssystemet FRl4 är, som system betraktat, utrustat och dimensionerat för att registrera 

uppgifter om de föreningar som ansöker om ekonomiskt stöd av kommunen. Ansökan om 

bidrag görs via kommunens hemsida av föreningarna själva med användarnamn och lösen-

36Föreningar som vanligtvis inte berättigas stöd är: Ekonomiska föreningar, politiska föreningar, 

religiösa föreningar, supporterföreningar eller föreningar som enbart verkar för sina egna 

medlemmars intressen. "Föreningar skall prioritera allas möjligheter att vara med, således motverka 

utslagning." 
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ord som ges av kultur-· och fritidssamordnaren. Under varje föreningsflik i systemet finns 

möjlighet att rapportera in uppgifter om medlemsantal, könsfördelning1, antalet flickor/ poj

kar och kvinnor/män uppdelat i olika åldersgrupper. Där länkar de också upp de planer och 

policies som krävs för att beviljas stöd. I dokumentet poängteras särskilt: "För att utbetal-· 

ning skall kunna ske krävs det att föreningsregistret är uppdaterat, samt att alla handlingar 

är inkomna." 

Ansökan om bidrag kan signeras som beviljade eller avslås av behöriga användare av FRl4. 

Företrädesvis är det Kultur- och fritids-samordnaren själv som förväntas göra detta arbete. 

Följande föreningsstöd kan sökas: 

Verksamhetsstöd 

Evenemangsstöd 

lnvesteringsstöd 

Stöd till studieförbunden 

Utvecklingsstöd 

Sponsring 

För drift, lokal, aktivitets- och ledarutbildningsbidrag 

För offentligt evenemang av allmänintresse, tex mästerskap, konsert, 

utställning 

Kommunal delfinansiering av en föreningsägd lokal, betydelsefull utrustning, 

30% högst 25 000 SEK. 

Undantagsvis kan större investeringar accepteras stöd 

Enligt en nyckel om 24,2 SEK per kommuninvånare (föregående år) 

Uppmuntran till övrigt organiserat engagemang tex lokala 

utvecklingsgrupper 

De ekonomiska stöd kommunen bidrar med utöver det reglerande Föreningsstödsystem 

2018 har visat sig än svårare att både uppskatta och få fram uppgifter om. Klart är att 

kommunen genom sina bolag {och stiftelser) sponsrar några av kommunens föreningar 

verksamma i Tingsryds kommun. Detta görs dock inte med några stora summor, utan får 

snarare betraktas som uppskattande tillskott till föreningsekonomier som byggs upp av 

sponsorpengar även från andra håll {företrädesvis företag i kommunen/regionen). 

På förfrågan sponsrar Tingsrydsbostäder sju föreningar 2017 med sammanlagt drygt 35 000 

kronor, därutöver har TAIF ha en egen post om 20 000 kronor som avser medel från 

stiftelsen.37 

Tingsryds energi AB {TEAB) meddelar att de sponsrar med drygt 20 000 kronor fördelat på 

fem föreningar 2017. 

Tingsryd fastighetsbolag {TUFAB) meddelar att bolagen gemensamt har kommit överens om 

att sponsringen till TAIF skulle ligga på 20 000 kronor. 

37 
Jämfört med 2016 har sponsorsumman från Tingsrydsbostäder minskat med drygt 22 000 kronor. Under 

2018 är sponsorsumman uppe på drygt 50 000 kronor fördelat på 8 föreningar. TAIFs 20 000 extra kvarstår. 
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För utredningens övergripande fråga om sponsring från bolagens sida (via bolag och stif

telser) kan det kanske röra sig om drygt 100 000 kronor totalt. Men det är en osäker uppgift 

och de kommunala bolagen har självständig rätt att avgöra vilka föreningar de sponsrar och 

med hur mycket. 

De riktigt stora pengarna då? 

På förfrågan till ekonomiavdelningen om de övriga ekonomiska medel som indirekt tilldelas 

föreningar, i form av hyresnedsättningar för föreningars användning av hallar som regleras i 

särskilda avtal med Tingsryds kommun, och andra avräkningar som exempelvis kvittning 

mellan hyreskostnader och beräknade kostnader för arbetsuppgifter som föreningar själva 

ansvarar för (som annars skulle utförts av kommunen)38, uppfattades dessa uppgifter sam

mantaget vara alltför omfattande och komplext för ekonomiavdelningen att ta fram. Frågan 

kommer olyckligt i tiden, det är sommar och semestertider. Det finns inte någon möjlighet 

att göra det extra arbete som krävs för att ta fram sådana uppgifter.39 

Det är inte utan att Britt-Louise Berndtssons motion om 'gender budgeting' från 2014 gör sig 

påmind. Inte heller den gången hade ekonomiavdelningen möjlighet att ta sig an uppgiften 

att undersöka vad jämställdhet i kommunens ekonomiska förehavanden kunde tänkas 

innebära. I sammanträdesprotokollet för nya kf daterat 30 oktober, 2014 avråder 

ekonomichefen förslaget. "Detta hindrar inte att en enskild nämnd gör genusuppdelade 

budgetanalyser för verksamheter där det finns risk för en snedvridning av 

resursfördelningen" (Nya Kf §9 Dnr 2013/487 042) 

Vad förväntas det ekonomiska föreningsstödet bidra till? 

I den digra lista som ställer upp vad Tingsryds kommun vill att föreningsstöden skall använ

das till, ingår "attfrämjajämställdhetsarbete" tillsammans med 11 andra anspråksfulla 

ändamål.40 Ett sätt att förstå det är att föreningar med stöd från kommunen förväntas verka 

för att såväl kvinnor som män, flickor såväl som pojkar ges möjlighet att nyttja föreningens 

resurser i lika mån (genom deltagande i föreningens verksamhet eller genom att åtnjuta 

resultatet av föreningens verksamhet som publik)41 . Föreningens planerade jämställdhets-

38 
Hit hör exempelvis gräsklippning och mindre röjningsarbeten för tillgänglighet till träningsytor och fastigheter 

i de mindre tätorterna. 
39 

.. . annat ljud i källan är det om 'jämställdhetsbudgeting' i regeringskansliet . " I statens budget har det sedan 

mitten på 90--talet redovisats könsuppdelat statistik i syfte att beskriva utvecklingen på jämställdhetsområdet. I 

den årliga budgetprocessen ställer Finansdepartementet sedan några år tillbaka krav på alla fackdepartement 

att deras äskanden i ramberedningen skall innehålla en jämställdhetsanalys av respektive förslag." 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/erfarenhetsutbyte-och-uppfolining-av- jamstalldhetsintegrering- i

mynd igheter / 
40

föreningslivets mångfald, positiva fritidsmiljöer och mötesplatser, nytänkande, demokrati och välfärd, 

deltagande och ansvar för .samhällelig .verksamhet, engagemang för integration mot rassm, underlätta ideburna 

föreningars verksamhet, ge goda möjl igheter för invånarna att delta i olika konstformer, utbildningsinsatser, 

miljöinsatser, främja barns och ungdomars medverkan och inflytande i föreningarna. 
41 

Att arbeta för jämställdhet är lika självklart som omvittnat svårt, såväl till arbetsinnehåll som till dess resultat. 

Vem antar vilken roll i detta arbete? Är bidragsgivandet en del i kommunens arbete för jämställdhet lika väl 
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arbete upprättas i respektive förenings Jämställdhetsplan, som kommunen kräver att före

ningarna gör och rapporterar in för att kunna anses berättigade föreningsstöd. Åtminstone 

framgent. 

Huruvida föreningarna faktiskt arbetar för att främja jämställdhet i sina respektive verksam

heter ligger utanför denna utrednings praktiska område. Det är uttryckligen skrivet att före

ningarnas ansvar är att användningen av de medel som kommunen bidrar med i form av 

föreningsbidrag, stöd till driftskostnader, nedsättning av hyra för fastigheter och lokaler, 

evenemangsstöd, sponsring eller övrigt finansiellt stöd, kommer såväl kvinnor som män, 

flickor såväl som pojkar, till del. Men vad innebär det att främja jämställdhet? Vad kan det 

innebära? Finns det en lägstanivå? Är det självklart för alla inblandade i dialogmötena hur 

jämställdhet skall uppfattas? Hur stor variation kan accepteras när det gäller förståelsen av 

vad jämställdhet kan och bör vara i en ideell förening och i den verksamhet den bedriver? 

Resultat och rekommendationer 

I arbetet med denna utredning betonas behovet av utökad kompetens på utvecklingsavdel

ningen för att säkerställa att den egna verksamheten är jämställdhetsintegrerad. Hit hör 

frågan om det är rimligt att endast en anställd handhar samtliga sakområden för kultur- och 

fritidssektorn och vad som krävs för att servicen till föreningarna i form av dialoger, råd

givning och kontroll av ansökningars kvalitet också förmår integrera jämställdhetsambitio

nerna i föreningarna. Mäktar kultur- och fritidssamordnaren med det arbete som Förenings

stöd 2018 inbegriper42? Hur kan rutinerna följas upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella jämställdhetspolitiska målen? 

Föreningsstöd 

Till de rutiner som främst kommer ifråga för utredningen om hur väl en kultur- och fri

tidsförvaltning fungerar, sett ur dess förmåga att vara jämställdhetsintegrerande, hör de 

teman som kringgärdar det framtagna Föreningsstödsystem 2018. Dokumentationen som 

samlar all information en förening som söker ekonomiskt bidrag från Tingsryds kommun 

behöver ha vetskap om. 

Dokumentationen presenterar villkoren. Alla föreningsstöd hanteras av utvecklingsavdel

ningen. Föreningarna söker via nätet och dialogmöten skall tydliggöra för föreningarna vad 

som krävs och kan hålla kultur- och fritidssamordnaren på utvecklingsavdelningen uppdate

rad om vilka utvecklingstankar i övrigt föreningarna har för sin verksamhet. 

som den verksamhet föreningarna bedriver med det ekonomiska tillskottet från kommunen? Vilka aktiviteter 

främjar vägen till jämställdhet och vilka är indikatorerna på att jämställdhet uppnåtts? 
42 Här bör det noteras att kultur- och fritidssamordnaren i dagsläget också ansvarar för krävande 

arbetsområden utanför den direkta bidragshanteringen. Hit hör allt arbete med underhåll för sport och 

fritidsaktiviteter utomhus som leder, badplatser mm. - infrastrukturen för friluftsliv. Samverkan internt och 

externt, lokalt och regionalt och allmän kompetensutveckling. 
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Den viktigaste tekniska rutinen är det web-baserade bidragssystemet FR14 när det fungerar 

och används optimalt utifrån de funktioner systemet tillhandahåller. När denna undersök

ning påbörjades saknades fungerande rutiner för tillgänglighet till uppgifter lagrade i FRl4 

när kultur- och fritidssamordnaren inte själv var på plats. Inför semestern hade de anställda i 

medborgarkontoret fått lära sig bokningssystemet för lokaler och hallar men för denna ut

rednings skull hjälpte inte det. Vårens arbetsintensitet hade gjort att inrapporteringen av 

detaljerad information hade fått prioriteras ner till förmån för mer akuta arbetsinsatser. Alla 

uppgifter som krävs av föreningar för att kunna beviljas bidrag fanns inte inrapporterade och 

det kunde svårligen fastställas, i systemet, vilka utbetalningar som gjorts sammantaget för 

respektive förening.43 De uppgifter som under sommaren fanns tillgängliga i FR14 var därför 

inte användbara för analys.44 

Dialogmöten 

Det är viktigt att det i dialogmöten med var och en förening som ansökt om stöd görs en 

grundlig genomgång av de jämställdhetskriterier som ligger till grund för kravet om ned

tecknad jämställdhetsplan för att berättigas till ekonomiskt bidrag. Att de som ansöker om 

medel vet vilka kriterier föreningen måste uppfylla för att alls komma ifråga för stöd får 

sägas utgöra den lägsta nivån av jämställdhetsintegrering av stödsystemet. Detta kan exem

pelvis handla om att ta ett kvalificerat samtal om behovet av en jämställdhetsplan tillsam

mans med föreningsrepresentanter och att man också går igenom planens innehåll och 

ambitionsnivå inför bidragsansökan. 

Dialogmötenas samtal om jämställdhet bör komma längre än till det mest uppenbara, för

delningen av antalet kvinnor/män, flickor/pojkar engagerade i föreningsaktiviteter och aktiva 

som ledare och styrelseledamöter på lokal nivå och förbundsnivå. Därigenom kan samtalen 

bli konstruktiva och rådgivande och som sådana både föregå bidragsansökan och fångas upp 

i efterhand för utvärdering. Om den presenterade jämställdhetsplanens innehåll och ambi

tionsnivå kan villkora bidraget kan det troligen också bidra till förbättringar på jämställdhets

området för föreningarnas verksamheter och deras medlemmar. 

Under förutsättning att de kriterier som satts upp för ansökan av bidrag i Föreningsstödsys

tem 2018 matchar de politiska jämställdhetsmål som regeringen satt upp för såväl kultur

som idrottspolitiken och om relevanta myndigheter och organisationer som verkar i myn

dighets ställe har satt upp desamma för sina respektive bidrag, har också kultur- och fritids

förvaltningen i Tingsryds kommun möjlighet att uppfylla de statliga förväntningarna. 

43 
Konsultföretaget ldavall Data AB som tillhandahåller systemet FRl4 avrådde från att dra slutsatser under de 

förutsättningar som uppmärksammades och rekommendationen är att analyser görs när systemet används så 

som det är avsett, kompletterat med de uppgifter som krävs för att göra analyser av andelen kvinnor/män, 

flickor/pojkar. 
44 

För en oinitierad blick går det att få fram hur många utbetalningar som gjorts i systemets tre kategorier men 

uppgifterna därutöver~(exempelvis antal kvinnor/män, flickor/pojkar i respektive förening) och hur mycket 

respektive förening fått beviljat för 2018 är inte komplett inrapporterat. Systemet har heller inte använts för att 

direkt koppla beviljandet av bidrag över till kommunens ekonomisystem Raindance. Utbetalningarna verkar ha 

attesterats manuellt. 
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Matchningen är i sig ganska enkel att avläsa i en skriftlig rutin. Frågan är därefter av praktisk 

natur. Följs jämställdhetsmålen? I vilken utsträckning? Fungerar de jämställdhetsintegreran

de för föreningarna? En fråga är förstås också vad sanktionerna blir om de inte följs- och för 

vem. 

Lika viktigt är det att inför dessa dialogsamtal och under samtalens gång reflektera över hur 

kultur- och fritidsenhetens anställda analyserar jämställdhet i det egna arbetet och hur 

genusmedvetenhet kommer till uttryck i hela hanteringsprocessen. Lyckas Föreningsstöd-· 

system 2018 jämställdhetsintegrera kultur- och fritidsenheten som ligger under 

kommunledningsförvaltningen respektive bildningsförvaltningen? 

På motsvarande sätt behövs det inför och under dialogen tas upp vad ojämställdhet är, hur 

den kommer till uttryck och hur den kan utmanas. Utan att gå in på detaljnivå är det inte 

orimligt att tänka sig att en föreningsstyrelse med kraftig övervikt av endera könet mycket 

väl kan bedriva verksamhet med jämställdhet som starka förtecken. Det är lika tänkbart att 

en styrelse som med jämn fördelning kvinnor och män inte förmår, så dialogen behöver 

föras om vad som är relevant och vad som främjar jämställdhetsintegreringen i den enskilda 

föreningens verksamhet och hur eventuella skevheter i könsfördelningen varken symboliskt 

eller praktiskt avstannar jämställdhetsarbetet. 

Könsuppdelad statistik 

Statistik utifrån de uppgifter som presenteras i Fri 4 bör vara tämligen enkel att ta fram för 

de föreningar som ansöker om verksamhetsstöd och som kan och bör rapportera in med-· 

lemsantal, antalet medlemmar per juridiskt kön och antalet medlemmar per juridiskt kön 

och åldersgrupp. Detta fordrar dock att uppgifterna som finns i systemet är kompletta. 

För evenemangsstöd är statistiken inte lika enkel att ta fram. Alla föreningar har inte verk

samheter som på ett enkelt sätt kan registrera deltagande. Exempelvis är varje gratisevene

mang med större publikdeltagande i utomhusmiljö i stort sett omöjligt att mäta. Biljettsys

tem för betalande besökare kan möjligen användas för att göra en övergripande undersök

ning över andelen män respektive kvinnor som har bokat men det är vanligtvis en som bokar 

för hela sällskap som går till en konsert eller föreställning tillsammans, vilket gör uppgifterna 

osäkra. 

LUPP 

Ett komplement till den egna föreningsstatistiken är att vända sig till kommunens barn och 

unga för att undersöka deras intresse av fritidsaktiviteter och i övrigt gott och hälsosamt liv i 

Tingsryds kommun. Här finns möjlighet att använda sig av Myndigheten för ungdoms-- och 

civilsamhällesfrågors (MUCF) enkät LUPP och exempelvis följa Kulturanalys årskursindelning 

(årskurs 5, 8 och årskurs 2 gymnasiet) för studien Barns och ungas kulturvanor för jämförel

sematerial. 

Systematiken i användningen av en enkätstudie ligger i att undersökningen görs lika för alla 

elever i samma årskurser, vid samma tillfälle och att undersökningen görs med viss regel-
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bundenhet för att följa förändringar över tid och rum. Utifrån undersökningens resultat kan 

kultur- och fritidsförvaltningen rikta såväl utbildnings- som informationsinsatser efter de mål 

som satts upp för undersökningen och också få barn och ungdomar intresserade av den poli

tik de är med och formar. 

Kvalitetssäkrad verksamhet 

Till de verksamhetsförändringar på utvecklingsavdelningen som kan kvalitetssäkra verksam

heten hör först och främst ett personaltillskott till kulturområdet. Dels skulle detta innebära 

att konst- och kulturområdet får det utrymme och den omfattning som ett rikt föreningsliv 

på kulturområdet behöver när det gäller tillgång till dialog och annan service i samverkan 

med Tingsryds kommun. Dels skulle det göra arbetssituationen hållbar för kultur- och fritids

samordnaren som idag har alltför omfattande arbetsbeting. 

Den kompetensutveckling som kan bistå i arbetet för jämställdhetsintegrering kan till

sammans med barnrätts- och ungdomsperspektiv tillägnas genom samverkan med Myn

digheten för ungdoms-- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

En aktiv dialog med barn och unga kan åstadkommas genom att organisera ett Kultur- och 

fritidsråd med exempelvis två elever från varje årskurs (Åk 5, 8, och åk 2 på gymnasiet) som 

tillsätts årsvis. Med hjälp av rådet kan kultur- och fritidsförvaltningen hålla dialogen levande 

om barns och ungas kultur- och fritidsintressen och därigenom också involvera dem i arbetet 

att driva förändringsarbeten i sin närmiljö. 

Det är också angeläget att fortsätta den samverkan och samordnande verksamhet som 

påbörjats med både biblioteket och Kulturverkstan, vars respektive formella relation främst 

är knuten till bildningsförvaltningen. Samordning av verksamheter som främjar barn och 

unga, såsom Skapande skola och läsfrämjande insatser bör överskrida förvaltningsgränser 

internt och förmå organisationer, företag och idrottsföreningar i Tingsryds kommun att 

samverka med syftet att barns och ungdomars ambitioner och positiva drivkrafter gynnar 

fler i det gemensamma samhällsbygget. 

Ett sätt att kvalitetssäkra Tingsryds kommun och därigenom även kultur- och 

fritidsområdets kommunala verksamheter är att i likhet med regionens flertal kommuner 

underteckna CEMR-deklarationen, Council of European Munici-palities and Regions. CEMR 

är en samarbets--organisation för kommun-•• och regionförbund i EU. I Kronobergs län har 

kommunerna Lessebo 2006, Älmhult 2007, Ljungby 2009, Växjö 2014 och Alvesta 2014 

undertecknat deklarationen vid angivna årtal. Saknas på denna lista gör Markaryd, 

Tingsryd och Uppvidinge.45 

45https ://sk1 :se/demokratiledningstyrning/mans·kligarattigheter)amstalldhet/jamstalldhet/intei-nation·e11t7cemr 

deklarationen .5809.htm l 
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Myndigheten för ungdoms
och civilsamhällesfrågor 

INBJUDAN TILL LUPP® 2019 

Beslut som rör unga kräver kunskap om unga 
Hur ser unga på sin livssituation i er region, kommun eller 

stadsdel? Vad förväntar de sig, vad hoppas de på, vad tycker de är 

bra, vad tycker de bör förändras och hur ser de på sin framtid? 

Att fatta beslut som förbättrar ungas liv förutsätter kunskap om vad unga tycker. Men det kräver 

också att beslutsfattare lyssnar till unga. 

Lupp®, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett sätt att sätta ungdomspolitiken och ungas 

villkor och röster i fokus. Resultatet kan ligga till grund för politiska beslut som rör unga. 

Sedan 2003 har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjudit Lupp® för att 

kommuner, kommunsamarbeten och stadsdelsförvaltningar på ett enkelt sätt ska kunna ta 

reda på hur ungas situation ser ut. Lupp® är också ett verktyg för samverkan mellan olika 

förvaltningar då enkäten berör flera områden av ungas liv. 

Lupp® har genomförts i över hälften av Sveriges kommuner och i många kommuner har enkäten 

genomförts flera gånger. En central del i Lupp@ är att enkäten spänner över ungdomspolitikens 

områden som familj och relationer, fritid, inflytande, skola, arbete och ekonomi, hälsa och 

trygghet samt framtidsplaner. 

• Enkäten finns i tre åldersspecifika versioner: 13-16 år, 16-19 år samt 19-25 år. 

• Enkäten erbjuds på fyra språk förutom svenska; engelska, somaliska, arabiska och dari. 

• Varje aktör som genomför Lupp kan lägga till tre egna frågor i samråd med MUCF. 

• Enkäten genomförs elektroniskt eller på papper, eller både och. Den elektroniska enkäten 

innehåller även en uppläsningsfunktion (gäller endast den svenska versionen) för den som 

behöver höra frågor och svar när hen fyller i enkäten. 

• Det finns möjlighet att följa insamlingen i realtid för att se antalet svar som kommit in. 

Vilka förväntningar finns hos unga? Med hjälp av Lupp ® kan viktigafrågorfå svm: 
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Vi hjälper er 

De som genomför Lupp® 2019 får stöd och vägledning av MUCF. I början av april planeras en start

konferens i Stockholm för alla deltagare. Enkäten genomförs under hösten 2018. 

Stödet från MUCF är kostnadsfritt. Deltagande aktörer investerar i personalresurser, eventuella kost

nader för resor, sammanställning och spridning av resultatet samt för eventuella konsulter. 

Ansökan 

För att nå framgång med Lupp® krävs det att man är intresserad av att utveckla den lokala ung

domspolitiken och motiverad att satsa tid och resurser både på enkätinsamlingen och på det efter

följande arbetet med resultatet. I ansökan ska det framgå: 

• hur förankringen hos den politiska ledningen och hos andra nyckelpersoner är tänkt att göras 

• vilka resurser ni avser att satsa i arbetet 
• hur ni tänker använda resultaten från Lupp® för att förbättra ungas levnadsvillkor. 

Senast fredagen den 8 februari 2019 vill vi ha er ansökan. På mucf.se/lupp finns mer informa

tion om Lupp® och om hur ni ansöker till Lupp® 2019. 

Se även vår skrift "Ett fir med Lupp" för att få en historisk tillbakablick av hur Lupp har utvecklats 

genom åren: mucf.se/publikationer/ett-ar-med-lupp 

Vid frågor kontakta Cilla Ilhammar, 010-160 10 36, lupp@mucf.se 

Vänliga hälsningar 
Lena Nyberg, generaldirektör 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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