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Uppdrag att ta fram förslag till 
I 

utveckling Tingsryds centrum, 

1
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 301 

Uppdrag att ta fram förslag till utveckling för Tingsryds 

centrum 
Dnr2018/1521 311 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

ta fram förslag till utveckling av Tingsryds centrum enligt 

nedanstående uppdragsbeskrivning. 

2. Uppdraget finansieras inom befintlig budget år 2019. 

3. Ett förslag till utveckling av centrum skall redovisas för 

kommunstyrelsen under hösten 2019. 

4. Delrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker den 18 

april 2019. 

Uppdrags beskrivning 

Uppdraget innebär att i samverkan med Tingsryds handel, 

fastighetsägarna i centrum samt Vi företagare, arbeta fram ett förslag till 

utveckling av Tingsryds centrum. Förslaget skall utgå ifrån den 

fördjupade översiktsplanen med särskild centrum.studie som 

kommunfullmäktige antog 2013 och vara framåtseende och utgå ifrån en 

vision om hur vi vill ha ett framtida centrum. Utgångspunkt i arbetet 

skall vara att Tingsryd är och under lång tid har varit ett handelscentrum 

i södra Kronoberg. Ortens centrum skall vara attraktivt och en 

inbjudande mötesplats och medverka till att människor vill söka sig till 

Tingsryd för att ta del av de möjligheter som ett rikt handelsutbud ger. 

Ett attraktivt centrum skall medverka till att Tingsryd och hela 

kommunen blir mer attraktiv. 

Särskilt fokus skall läggas på torget och omkringliggande miljö i 

Tingsryd. 

Beskrivning av ärendet 

Diskussionen om att utveckla Tingsryds centrum har pågått under flera år 

och år 2013 tog kommunfullmäktige beslut om en ny fördjupad 

översiktsplan med en särskild centrum.studie för Tingsryds tätort. Ett 

konkret utvecklingsarbete har dock ännu inte startat. 

I Utdiagsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

~) 

§ 301 forts. 

Ett arbete för att ta fram ett förslag till utveckling av Tingsryds centrum bör 

ske i nära samverkan med de näringsidkare som är aktiva i centrum samt 

med de aktuella fastighetsägarna. Även företagen i Tingsryd bör få 

möjlighet att vara delaktiga i arbetet. 

Investeringsmedel är avsatta i långtidsbudgeten för utveckling av Tingsryds 

centrum för åren 2019-2022 med en total kostnadsram på 8 miljoner kr, 

med följande fördelning över åren: 

2019 1 miljon kr 
2020 1 miljon kr 
2021 3 miljoner kr 
2022 3 miljoner kr 

En bra förutsättning för att initiera ett mer konkret arbete, för att ta fram ett 

förslag till utveckling av Tingsryds centrum, är ett tydligt formulerat 

politiskt uppdrag. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse kommunchef, 2018-11-20 
2. Kommunfullmäktige § 98 2013-06-27 Fördjupad översiktsplan för 

Tingsryds tätort med Centrumstudie 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssans (S) 

yrkande. 

I Utdragsbescyrkande 
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f.lTingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Christer Kratz 
Kommunchef 
0477 441 21 
christer.kratz@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-20 

Till Kommunstyrelsen 

Förslag till uppdrag att ta fram förslag till utveckling av Tingsryds 
centrum. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram för

slag till utveckling av Tingsryds centrum enligt nedanstående uppdragsbeskriv

nmg. 

2. Uppdraget finansieras inom befintlig budget år 2019. 

3. Ett förslag till utveckling av centrum skall redovisas för kommunstyrelsen under 

hösten 2019. 

4. Delrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott sker den 18 april 2019. 

Uppdrags beskrivning 

Uppdraget innebär att i samverkan med Tingsryds handel, fastighetsägarna i cent

rum samt Vi företagare, arbeta fram ett förslag till utveckling av Tingsryds centrum. 

Förslaget skall utgå ifrån den fördjupade översiktsplanen med särskild centrumstu

die som kommunfullmäktige antog 2013 och vara framåtseende och utgå ifrån en 

vision om hur vi vill ha ett framtida centrum. Utgångspunkt i arbetet skall vara att 

Tingsryd är och under lång tid har varit ett handelscentrum i södra Kronoberg. Or

tens centrum skall vara attraktivt och en inbjudande mötesplats och medverka till att 

människor vill söka sig till Tingsryd för att ta del av de möjligheter som ett rikt han

delsutbud ger. Ett attraktivt centrum skall medverka till att Tingsryd och hela kom

munen blir mer attraktiv. 

Särskilt fokus skall läggas på torget och omkringliggande miljö i Tingsryd. 

Beskrivning av ärendet 

Diskussionen om att utveckla Tingsryds centrum har pågått under flera år och år 2013 

tog kommunfullmäktige beslut om en ny fördjupad översiktsplan med en särskild cent

rumstudie för Tingsryds tätort. Ett konkret utvecklingsarbete har dock ännu inte startat. 

Ett arbete för att ta fram ett förslag till utveckling av Tingsryds centrum bör ske i nära 

samverkan med de näringsidkare som är aktiva i centrum samt med de aktuella fastig

hetsägarna. Även företagen i Tingsryd bör få möjlighet att vara delaktiga i arbetet. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

Investeringsmedel är avsatta i långtidsbudgeten för utveckling av Tingsryds centrum för 

åren 2019 -2022 med en total kostnadsram på 8 miljoner kr, med följande fördelning 

över åren: 

2019 1 miljon kr 
2020 1 miljon kr 
2021 3 miljoner kr 
2022 3 miljoner kr 

En bra förutsättning för att initiera ett mer konkret arbete, för att ta fram ett förslag till 

utveckling av Tingsryds centrum, är ett tydligt formulerat politiskt uppdrag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige§ 98 2013-06-27 Fördjupad översiktsplan för Tingsryds tätort med 

Centrumstudie 
Denna tjänsteskrivelse 

Nämndens beslut ska skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 

Christer Kratz 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kostnadsneutral arrendeavgift 

för ideella föreningan 

6
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\ 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 293 

Kostnadsneutral arrendeavgift för ideella föreningar 
Dnr 2018/623 261 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

- Ideella föreningar som arrenderar kommunal mark som kan nyttjas 

av allmänheten skall kunna betala arrendet genom att ansvara för att 

marken sköts i enlighet med ett särskilt skötselavtal. 

För föreningar som på ideell väg sköter kommunal mark som 

föreningen arrenderar skrivs arrendeavtalen om. I avtalen skall 

arrendeavgiften specificeras, men det skall anges att avgiften betalas 

genom ideellt arbete med att sköta marken och att marken kan 

nyttjas av allmänheten inom kommunen. Till respektive arrendeavtal 

skall knytas ett skötselavtal som specificerar hur marken skall 

skötas. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om avgift för samtliga markupplåtelser 

genom arrenden. Nu pågår en process för att säga upp äldre arrenden och 

nyttjanderätter för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. 

Från föreningar har kommit yrkanden om att få fortsätta arrendera mark 

avgiftsfritt med motiv att föreningarna på ideell väg sköter marken och att 

denna kommer alla till del. 

Kommunstyrelsen har beslutat att göra undantag från arrendeavgiften för 

ideella föreningar under 2018 och har gett kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge ideella föreningar en 

kostnadsneutral arrendeavgift samt hur undantag från avgift i enskilda fall 

ska hanteras. Förutsättningen för ett undantag bör vara att arrendatorn är en 

ideell förening och att föreningen utför ett arbete som annars skulle ha 

utförts av kommunen. (KS protokoll 2018-05-28, § 139) 

Genom den föreslagna lösningen, där föreningar betalar arrendet genom 

ideellt arbete och i enlighet med ett skötselavtal sköter marken, uppnår vi en 

kostnadsneutral arrendeavgift samtidigt som kommunen inte behöver 

besluta om nya bidrag för föreningar samt att administrera dem. 

Arrendeavtalen tecknas av tjänsteman på delegation. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 293 forts. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-11-13 

2. KS protokoll 2018-05-28, § 139. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 

yrkande. 

I Utdragsbestydiande 

11 (27) 
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~'Ilnmu-yds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
047744118 
jonas.weidenmark@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-11-13 1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till kostnadsneutral arrendeavgift för ideella föreningar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

• Ideella föreningar som arrenderar kommunal mark som kan nyttjas av allmänheten skall 

kunna betala anendet genom att ansvara för att marken sköts i enlighet med ett särskilt 

skötselavtal. 
• För föreningar som på ideell väg sköter kommunal mark som föreningen anenderar 

skrivs arrendeavtalen om. I avtalen skall arrendeavgiften specificeras, men det skall anges 

att avgiften betalas genom ideellt arbete med att sköta marken och att marken kan nyttjas 

av allmänheten inom kommunen. Till respektive arrendeavtal skall knytas ett skötselavtal 

som specificerar hur marken skall skötas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om avgift för samtliga markupplåtelser genom arrenden. Nu 

pågår en process för att säga upp äldre arrenden och nyttjanderätter för att verkställa KFs beslut. 

Från föreningar har kommit yrkanden om att få fortsätta arrendera mark avgiftsfritt med motiv 

att föreningarna på ideell väg sköter marken och att denna kommer alla till del. 

Kommunstyrelsen har beslutat att göra undantag från arrendeavgiften för ideella föreningar 

under 2018 och har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

att ge ideella föreningar en kostnadsneutral arrendeavgift samt hur undantag från avgift i en

skilda fall ska hanteras. Förutsättningen för ett undantag bör vara att arrendatorn är en ideell 

förening och att föreningen utför ett arbete som annars skulle ha utfchts av kommunen. (KS 

protokoll 2018-05-28, § 139) 

Genom den föreslagna lösningen, där föreningar betalar arrendet genom ideellt arbete och i 

enlighet med ett skötselavtal sköter marken, uppnår vi en kostnadsneutral arrendeavgift samti

digt som kommunen inte behöver besluta om nya bidrag för föreningar samt att administrera 

dem. Arrendeavtalen tecknas av tjänsteman på delegation. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Tekniska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Denna tjänsteskrivelse samt KS protokoll 2018-05-28, § 139. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 

§ 139 

Arrenden för föreningar 
Dm 2018/623 261 

Beslut 

6 (32) 

1. Kommunstyrelsen gör ett undantag från arrendeavgift för ideella 

föreningar under 2018. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att de ideella föreningar som redan betalt en 

anendeavgift under 2017 och 2018 skall få avgiften återbetald. 

3. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

besluta om undantag från avgift i varje ensldlt fall, efter ansökan. 

4. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för att ge ideella föreningar en kostnadsneutral anendeavgift samt hur 

undantag från avgift i enskilda fall ska hanteras. 

5. Återbetalningen finansieras i budgeten för mark och exploatering. 

6. Ursprunglig tidplan avseende uppsägningar av äldre a1Tenden ska 

fortsätta att gälla. 

Beskrivning av ärendet 

I processen att säga upp äldre anenden och nyttjanderätter för att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut om avgift på samtliga sådana markupplåtelser 

har, under den senaste tiden, inkommit ett antal (3 eller fler) skrivelser från 

föreningar och privatperson med yrkanden om att fortsätta anendera mark 

avgiftsfritt. Det huvudsakliga skälet som anförs från föreningshåll är att 

kommunal anendemark som sköts på ideell basis och som kommer allas 

trevnad till del inte ska avgiftsbeläggas. 

Kommunen måste dock beakta likabehandlingsprincipen: 

1. De föreningar som redan gått med på att betala avgift för 

markupplåtelser måste få nya avgiftsfria avtal. Dessutom kan anspråk 

komma på att redan inbetalda avgifter ska betalas tillbaka. 

2. Utöver detta uppstår en gränsdragningsproblematik. Till vilka 

medborgare ska markupplåtelser vara avgiftsfria och vilka medborgare 

ska betala avgift för sina anenden? 

Ett sätt att kringgå denna problematik är att ge kommunala bidrag till ideell 

verksamhet som kommer allmänheten till godo. För detta behöver man bla 

skapa rutiner och budgetförutsättningar. Därför föreslår förvaltningen att 

frågan utreds ytterligare för att kunna verkställas till budgetåret 2019. Under 

I Otdragsbestyrkande 
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-~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-05-28 

§ 139 forts. 

7 (32) 

tiden kan man skapa ett undantag för ideella föreningar under 2018 och för 

de ideella föreningar som betalt avgift 2017. Förutsättningen för ett 

undantag bör vara att arrendatorn är en ideell förening och att föreningen 

utför ett arbete som annars skulle utförts av kommunen. 

Årendets beredning 

Tekniska avdelningen har, genom mark- och exploateringsingenjörens 

försorg, handlagt ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Kyrkvikens Park- och Fiskevårdsförening genom Mikael 

Kamph, daterad 2018-04-02. 
2. Skrivelse från Linneryds föräldraförening genom Caroline Gunnarsson, 

daterad 2018-03-16. 
3. Skrivelse från Sigbritt Mattsson, inkommen 2018-03-26. 

4. Skrivelse från teknisk chef, 2018-05-09 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 § 149 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att formuleringen under delbeslut 3 är: 

Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta 

om undantag från avgift i varje enskilt fall, efter ansökan. 

Magnus Carlberg (S) yrkar om ett tillägg i delbeslut 4 enligt följande 

lydelse: 

"samt hur undantag från avgift i enskilda fall ska hanteras." 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Anna Johanssons (C) och 

Magnus Carlbergs (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Mark- och exploateringsingenjör 



�rende 6 

�nsökan om skyddsjakt med 

särskilda jaktmedel och jakt 

från motordrivet fordon 
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~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 290 

Ansökan om s~ddsjakt med särskilda jaktmedel och jakt 

från motordrivet fordon 
Dnr 2018/1279 434 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Tingsryds kommun avser bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt 

område samt inom kommunens återvinningscentral på fastigheten 

Elsemåla 1 :7 under tiden 2019-01-01 tom 2021-12-31, 23a § 

jaktförordningen och bilaga 4 till jaktförordningen. 

2. Tingsryds kommun ansöker om att jakt får bedrivas med hjälp av lampa 

fäst på vapnet inom områden och tidsperiod enligt ovan, 15a § 

jaktförordningen. · 

3. Tingsryds kommun ansöker om att jakt på vildsvin får bedrivas med 

elektronisk bildförstärkare inom områden och tidsperiod enligt ovan, 

15a § jaktförordningen. 

4. Tingsryds kommun ·ansöker om att jakt på kråkfågel får ske från 

motordrivet fordon inom områden och tidsperiod enligt ovan, 21 § 

j aktförordningen. 

5. Tillstånd gäller endast för personer som kommunen utsett till 

skyddsjägare och innehar Polisens tillstånd enligt 3 kap 6 § 

ordningslagen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har tillstånd till skyddsj akt t o m 2018-12-31, 

länsstyrelsens beslut 2016-02-23, ärendenummer 218-345-2016. 

Tillståndet behöver nu förnyas. Grunden för skyddsjakt finns i 23a § 

jaktförordningen. I förordningens bilaga 4 finns uppräknat de arter och 

tidsperioder som avses. Reglerna gäller under förutsättning att villkoren i 

23a § är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-11-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\;!!}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 290 forts. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 

yrkande. 

I Utdrags bestyrkande 

6 (27) 
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r.iTing~ryds 
\;!!:/kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-22 Dnr: 2018/1279 434 

Till Kommunstyrelsen 

Ansökan om skyddsjakt med särskilda jaktmedel och jakt från motordrivet 
fordon 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Tingsryds kommun avser bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område samt 

inom kommunens återvinningscentral på fastigheten Elsemåla 1 :7 under tiden 2019-

01-01 tom 2021-12-31, 23a § jaktförordningen och bilaga 4 tilljaktförordningen. 

2. Tingsryds kommun ansöker om att jakt får bedrivas med hjälp av lampa fäst på vap

net inom områden och tidsperiod enligt ovan, 15a § jaktförordningen. 
3. Tingsryds kommun ansöker om att jakt på vildsvin får bedrivas med elektronisk 

bildförstärkare inom områden och tidsperiod enligt ovan, 15a § jaktförordningen. 

4. Tingsryds kommun ansöker om att jakt på kråkfågel får ske från motordrivet fordon 

inom områden och tidsperiod enligt ovan, 21 § jaktförordningen. 
5. Tillstånd gäller endast för personer som kommunen utsett till skyddsjägare och in

nehar Polisens tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har tillstånd till skyddsjakt tom 2018-12-31, länsstyrelsens beslut 

2016-02-23, ärendenummer 218-345-2016. 

Tillståndet behöver nu förnyas. Grunden för skyddsjakt finns i 23a § jaktförordningen. I 

förordningens bilaga 4 finns uppräknat de arter och tidsperioder som avses. Reglerna 

gäller under förutsättning att villkoren i 23a § är uppfyllda. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2016-02-23 
J aktförordning (1987 :905) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Handläggare 
Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

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 
~kommmi. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 291 

Skyddsjakt 2019-01-01 tom 2021-12-31 
Dnr 2018/1279 434 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Under sammanträdet informerar sekreterare Ella Kidell att antal 

skyddsj ägare. 

Tingsryds kommun har sedan lång tid tillbaka ett antal skyddsjägare. 

Kommunen har avtal med Tingsryds Jaktvårdskrets om skyddsjakt. Avtalet 

löper på en treårsperiod till och med 2018-12-31. Om ingen uppsägning från 

någondera parten skett ett år före dess utgång, förlängs det med ytterligare 

tre år i taget med oförändrad uppsägningstid. 

Kommunen har i dagsläget 18 stycken skyddsjägare med tillstånd från 

Polisen enligt 3 kap 6 § Ordningslagen (1993:1617). Tillståndet gäller under 

tiden 2016-01-01 tom 2018-12-31. 

Polisen i Tingsryd har fått namn och övriga uppgifter på de 18 

skyddsj ägarna. 

Kostnad för tillstånd per person är 1350 kr. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-11-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar över 

ärendet för beslut i kommunstyrelsen i väntan på kompletterande 

handlingar. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johansson (C) 

yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 
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r:.ITingsryds 
~kommun 

Skyddsjakt 2019-01-01 t o m 2021-12-31 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-12-03 Dnr: 2018/1279 434 

Till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen utser 20 personer, enligt förteckning, till skyddsjägare i Tings

ryds kommun för perioden 2019-01-01 tom 2021-12-31 under förutsättning att 

samtliga erhåller tillstånd jml 3 kap 6 § Ordningslagen. 

2. Finansiering sker inom budget för Tekniska avdelningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har sedan lång tid tillbaka ett antal skyddsjägare. Kommunen har 

avtal med Tingsryds Jaktvårdskrets om skyddsjakt. Avtalet löper på en treårsperiod till 

och med 2018-12-31. Om ingen uppsägning från någondera parten skett ett år före dess 

utgång, förlängs det med ytterligare tre år i taget med oförändrad uppsägningstid. 

Kommunen har i dagsläget 20 st skyddsjägare med tillstånd från Polisen enligt 3 kap 6 § 

Ordningslagen (1993:1617). Tillståndet gäller under tiden 2016-01-01 tom 

2018-12-31. 

Polisen i Tingsryd har fått namn och övriga uppgifter på de 18 skyddsjägama. 

Kostnad för tillstånd per person är 1350 kr. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. 
Undertecknad har varit i kontakt med Polisen i Tingsryd, Stina Åkesson, och kontakt

person för skyddsjägama, Christer Johnsson. 

Beslutsunderlag 
Tillståndjml 3 kap 6 § Ordningslagen för 18 skyddsjägare 
Avtal med Tingsryds Jaktvårdkrets 2016-03-25 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Polisen i Tingsryd 
Länsstyrelsen i Krono bergs län 

Anna Arvidsson 
Handläggare 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 252 

Folkhälsopolicy för Tingsryds kommun 
Dnr 2018/1449 092 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta folkhälsopolicyn för Tingsryds 

kommun. 

2. Policyn är gällande från den 1 januari 2019 till 31 december 2025. 

3. Mål och mått införs i Str;:ttsys och rapporteras till utskottet för arbete 

och lärande av folkhälsosamordnaren årligen. 

Sammanfattning 
För att skapa en långsiktig och hållbar struktur gällande folkhälsoarbetet 

presenteras härmed en policy avseende follchälsa för Tingsryds kommun. 

Policyn ska underlätta prioritering och öka möjligheten att nå önskade mål 

inom området. Då Tingsryds sedan 2012 står bakom den länsgemensamma 

folkhälsopolicyn - En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt 

i Kronobergs län blir den länsgemensamma folkhälsopolicyn naturligt 

utgångläget även för den kommunala follchälsopolicyn. 

Tre målområden är prioriterade för kommunen och avser delaktighet och 

inflytande i samhället, barns och ungas uppväxtvillkor samt Alkohol, 

Narkotika, Doping, Tobak och Spel (ANDTS). Det huvudsakliga arbetet 

med frågorna sker i gruppen för Trygg Uppväxt i Tings1yd (TUT-gruppen) 

som är en tvärprofessionell grupp från Bildningsförvaltningen, avdelningen 

för arbete och lärande samt kommunpolis där follchälsosamordnaren ät· 

sammankallande. Vidare föreslås att folkhälsosamordnaren rapporterar mått 

och aktiviteter till utskottet för arbete och lärande årligen. 

Ärendets beredning 
Avdelningen för arbete och lärande 
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~Tingsryds 
\;!!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

Forts.§ 252 Dnr 2018/1449 092 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avdelningschef arbete och lärande 2018-11-06 

Folkhälsopolicy för Tingsryds kommun 

Beslutet skickas till 
l(ommunstyrelsen 

I Utdrng,bestyrkand, 

13(31) 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRNELSE 

2018-11-06 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Antagande av folkhälsopolicy för Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk

tige att anta folkhälsopolicyn för Tingsryds kommun. 

2. Policyn är gällande från den 1 januari 2019 till 31 december 2025. 

3. Mål och mått införs i Stratsys och rapporteras i till utskottet för arbete och lärande 

av folkhälsosamordnaren årligen 

Sammanfattning 
För att skapa en långsiktig och hållbar struktur gällande folkhälsoarbetet presenteras 

härmed en policy avseende folkhälsa för Tingsryds kommun. Policyn ska underlätta 

prioritering och öka möjligheten att nå önskade mål inom området. Då Tingsryds sedan 

2012 står bakom den länsgemensamma folkhälsopolicyn - En god hälsa för alla! För 

hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län blir den länsgemensamma folkhälso

policyn naturligt utgångläget även för den kommunala folkhälsopolicyn. 

Tre målområden är prioriterade för kommunen och avser delaktighet och inflytande i 

samhället, barns och ungas uppväxtvillkor samt Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och 

Spel (ANDTS). Det huvudsakliga arbetet med frågorna sker i gruppen för Trygg Upp

växt i Tingsryd (TUT-gruppen) som är en tvärprofessionell grupp från Bildningsförvalt

ningen, avdelningen för arbete och lärande samt kommunpolis där folkhälsosamordna

ren är sammankallande. Vidare föreslås att folkhälsosamordnaren rapporterar mått och 

aktiviteter till utskottet för arbete och lärande årligen. 

Beskrivning av ärendet 
Det finns idag en länsgemensam folkhälsopolicy - En god hälsa för alla! För hållbar 

utveckling och tillväxt i Kronobergs län som är en understrategi till den Regionala ut

vecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 som Tingsryds kommun ställt sig bakom. 

Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i 

Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och 

Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och 

verka för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning. 

Den nationella folkhälsopolitikens övergripande mål avspeglas i den länsgemen

samma visionen - En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Krono

bergs län. Samtliga 11 nationella målområden ligger som grund för det länsgemen

samma arbetet: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

1(3) 

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. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)6 

Folkhälsopolicyn bygger även på Barnkonventionen1 och den nationella strategin 

för att stärka barnets rättigheter i Sverige som antogs juni 2010s. I den länsgemen

samma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012-2015 valdes målområde 3 och 

11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa 

målområden vara 
fortsatt prioriterade tillsammans med målområde 1 som lyfts in som ett särskilt 

viktigt område i den reviderade policyn. 

De för länet tre prioriterade målområden föreslås vara prioriterade även för Tingsryds 

kommun och mycket av det redan pågående folkhälsoarbetet avser dessa målområden. 

Flera av kommunfullmäktiges nyligen antagna kommunövergripande mål för 2019 

kopplat till styrkort avser även dessa målområden inom folkhälsa. Det ena är - Kommu

nen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och 

levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv vilket 

kan kopplas till målområde tre ovan. Det andra kommunövergripande målet är - Med

borgaren ska känna delaktighet och ha inflytande i verksamheterna och samhällsut

vecklingen som med lätthet kopplas till målområde ett av de elva nationella målområ

dena. 

ANDTS-frågoma kan även det kopplas till kommunfullmäktiges övergripande mål -

Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt

och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. 

Nedan följer en kortare beskrivning av varje målområde och hur vi inom kommunen 

avser att förhålla oss till respektive målområde. 

Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsätt

ningar för en god folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna 

livsvillkoren och utvecklingen av samhället har ett samband med hälsa. Utifrån 

Tingsryd kommuns perspektiv är inriktning på detta arbete vara att låta barn och 

unga få påverka och medverka i det arbete som sker med de andra två målområ

dena. 

Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 
Vision för målområde 3: I Kronoberg satsar vi på barn från födseln och ger varje 

barn möjlighet att utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar. Att skapa en 

trygg uppväxt i Tingsryds kommun har varit prioriterat under flertalet år och fort

sätter att vara så även framgent. Under 2018 startade vårt Barnens bästa i Tings

ryds-team och vi planerar även för både familjecentral och ett länsövergripande 

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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Barnens bästa gäller! - i Kronobergs län. Alla dessa insatser gå väl i linje med vis

ionen för målområdet. 

Målområde 11: Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 

Vision för målområde 11: I Kronoberg växer flickor och pojkar samt kvinnor och 

män upp i ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska 

och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaks bruk. För 

Tingsryds kommun är vårt arbete med ANDTS i skolorna prioriterat och ett om

råde som behöver aktualiseras långsiktigt för att få önskvärda effekter. Att skydda 

barn och unga från påverkan av ANDTS är ett förebyggande arbete för att även 

undvika missbruksproblematik som vuxen. 

Till målområde 3 och 11 har regionala handlingsplaner tagits fram: Länsgemensam 

handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor och Regional handlingsplan Alko

hol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Kronobergs län. Arbetet kring spel 

(ANDTS) är i Kronobergs län inriktat på ett förebyggande arbete med digitala verk

tyg till målgruppen barn, unga och föräldrar och hanteras inom ramen för Länsge

mensam handlingsplan för barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet inom detta om

råde sker i nära samarbetet med Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Krono

bergs län. 

Arbete runt dessa tre målområden sker i dagsläget på flera nivåer och i ett antal förvalt

ningar. Främst drivs arbetet genom gruppen för Trygg Uppväxt i Tingsryd (TUT

gruppen) som koordineras av folkhälsosamordnaren och består av yrkesgrupper såsom 

kuratorer, fritidspedagoger, ungdomspedagoger, socialsekreterare och kommunpolis. 

Gruppen har verkat framgångsrikt under ett antal år och genom sin tvärprofessionella 

utformning når arbetet därifrån ut i ett antal verksamheter i kommunen. 

För att befästa ett redan befintligt och lyckat arbete föreslås att det fortsatta arbetet med 

de prioriterade målområdena utgår från denna grupp och att arbetet rapporteras årligen 

genom folkhälsosamordnaren till utskottet för avdelningen för arbete och lärande. 

Besluts underlag 
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län - En god hälsa för alla! För håll

bar utveckling och tillväxt i Kronobergs län 
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015 

Regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Folkhälsosamordnare 

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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Folkhälsopolicy för Tingsryds kommun 

Bakgrund 
Det finns idag en länsgemensam folkhälsopolicy - En god hälsa för alla! För hållbar 
utveckling och tillväxt i Kronobergs län som är en understrategi till den Regionala 

utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 som Tingsryds kommun ställt sig bakom. 

Policyn är en gemensam viljeinriktning för det länsgemensamma folkhälsoarbetet i 

Kronobergs län. Med stöd av policyn ska länets kommuner, Region Kronoberg och 

Länsstyrelsen i Kronobergs län samarbeta och samhandla kring folkhälsofrågor och verka för 

att skapa fömtsättningar för en god och jämlik hälsa för länets befolkning. 

De för länet tre prioriterade målområden föreslås vara prioriterade även för Tingsryds 

kommun och mycket av det redan pågående folkhälsoarbetet avser dessa målområden. 

Delaktighet och inflytande i samhället 
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande fömtsättningar för en 

god folkhälsa. Brist på inflytande och möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och 

utvecklingen av samhället har ett samband med hälsa. 

Barns och ungas uppväxtvillkor 
I Kronoberg satsas på barn från födseln och att ger varje barn möjlighet att utvecklas optimalt 

efter sina egna fömtsättningar. Att skapa en trygg uppväxt i Tingsryds kommun har varit 

prioriterat under flertalet år och fortsätter att vara så även framgent. 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 
Utifrån Krnnobergs läns perspektiv växer flickor och pojkar samt kvinnor och män upp i ett 

samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador 

orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbmk. Tingsryds kommuns arbete med 

ANDTS så är skolorna prioriterat och ett område som behöver arbetas med långsiktigt för att 

få önskvärda effekter. Att skydda barn och unga från påverkan av ANDTS är ett 

förebyggande arbete för att även undvika missbmksproblematik som vuxen. 

Främst drivs kommunens folkhälsoarbete genom gmppen för Trygg Uppväxt i Tingsryd 

(TUT-gmppen) som koordineras av folkhälsosamordnaren och består av yrkesgmpper såsom 

kuratorer, fritidspedagoger, ungdomspedagoger, socialsekreterare och kommunpolis. Gmppen 

har verkat framgångsrikt under ett antal år och genom sin tvärprofessionella utformning når 

arbetet därifrån ut i ett antal verksamheter i kommunen. Arbetet med de prioriterade 

målområdena utgår från denna grupp och att arbetet rapporteras årligen genom 

folkhälsosamordnaren till utskottet för avdelningen för arbete och lärande. 

Underlag 
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län - En god hälsa för alla! För hållbar 
utveckling och tillväxt i Kronobergs län 
Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015 

Regionala utvecldingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 
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~Tingsryds 
\;?!;}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

•Justerare 

§ 248 

Uppstart av projekt Kvinnor kan i Tingsryds kommun 

. Dm 2018/1119 619 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet godkänner uppstart av projektet "Kvinnor 

kan i Tingsryds kommun!" delfinansierat av Tillväxtverket 

2. Arbete- och lärandeutskottet godkänner• tillsättning av två heltidstjänster 

inom, som mest, angiven projekttid 

3. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

medfinansiering om totalt 293 tkr med finansiering från budgeterade 

anslag för verksamhetsutveclding enligt följande: 

a. Förvaltningens anslag: 98 tkr år 2019 och 49 tkr år 2020 

b. Centralt anslag: 97 tla år 2019 och 49 tkr år 2020 

Beskrivning av ärendet 

I statistik från Arbetsförmedlingen visar det sig att framförallt nyanlända 

kvinnor i kommunen inte i tillräckligt hög grad hittar ut i förvärvsarbete 

eller utbildning. Förhoppningen med projektet är att en del av deltagarna kan 

generera ökad tillväxt för kommunens företag. Andra kommuner har också 

framgångsrikt anställt kvinnor i roller som elevassistenter, språkstödjare i 

grundskolan, extra resurs i förskolan mm. 

Tanken är att stötta den målgrupp med utrikesfödda kvinnor som det finns 

begränsat antal insatser för i dagsläget och som samtidigt behövs på 

arbetsmarknaden. 

Besluts underlag 
Ansökan till Tillväxtverket kvinnor kan i Tingsryds kommun! 

Tjänsteskrivelse Avdelningschef arbete och lärande 2018-11-06 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

IUtdrngsbestyrkand, 
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r.!Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-06 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Uppstart av projekt Kvinnor kan i Tingsryds kommun! 

Förslag till beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet godkänner uppstart av projektet "K vinnar kan i Tings

ryds kommun!" delfinansierat av Tillväxtverket 

2. Arbete- och lärandeutskottet godkänner tillsättning av två heltidstjänster inom, som 

mest, angiven projekttid 

3. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna medfinansie

ring om totalt 293 tkr med finansiering från budgeterade anslag för verksamhetsut

veckling enligt följande: 
a. Förvaltningens anslag: 98 tkr år 2019 och 49 tkr år 2020 

b. Centralt anslag: 97 tkr år 2019 och 49 tkr år 2020 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxtverket informerade under sommaren 2018 om möjligheten att söka finansiering 

till projekt som innebär att utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning 

stärks. Projektet fick gärna bygga på existerande verksamhet och nätverk för att ta vara 

på och vidareutveckla redan prövade eller framgångsrika metoder. 

Kommunen har, likt de flesta andra kommuner, under de senaste tre åren tagit emot ett 

stort antal nyanlända som nu är bosatta i kommunen. I och med bostadssituationen bor 

många av dessa utanför tätorten i mindre samhällen som Ryd och Konga med bristfäl

liga kommunikationer. Kommunen har under de senaste åren också tvingats genomföra 

besparingar i sin budget, vilket har gjort att resurser och rätt metoder för att jobba med 

nya målgrupper inte har kunnat tillsättas. I statistik från Arbetsförmedlingen ser vi att 

detta har gjort att framförallt nyanlända kvinnor i kommunen inte i tillräckligt hög grad 

hittar ut i förvärvsarbete eller utbildning. Under perioden april 2016-april 2017 var det 

90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag endast 3-4 % kvinnor som har arbete eller 

utbildning. Tingsryd ligger härmed rejält efter andra kommuner i Kronobergs län. (Ex

empelvis har i storlek liknande kommer som Lessebo kommun 21 % och Alvesta kom

mun 13 %). I den rådande högkonjunkturen signalerar vissa branscher, främst tillverk

ningsindustrin, att de gärna vill anställa fler personer och då gärna kvinnor om de har 

rätt kompetens och kunskaper. Man anställer traditionellt gärna lokalt och är måna om 

kommuninvånarna. Vuxenutbildningen i Tingsryd kommun har ett industrispår, där 10-

15 elever under hösten kommer att utbildas. Det möter en del av behovet, men vi behö

ver hitta fler möjligheter och ingångar till näringslivet. 

Förhoppningen med projektet är att en del av deltagarna i projektet kan generera ökad 

tillväxt för kommunens företag. Vi ser också att andra kommuner framgångsrikt har 
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anställt in kvinnor i roller som elevassistenter, språkstödjare i grundskolan, extra resurs i 

förskola, hjälpande händer i vården etc. Här finns stor potential för kvinnorna. 

Tanken med projektet är att stötta den målgrupp med utrikesfödda kvinnor som vi har 

begränsat antal insatser för i dagsläget och som vi samtidigt vet behövs på arbetsmark

naden. Under projekttiden ska 18 kvinnor hitta sina egna förutsättningar för komma i 

arbete och påbörja ett aktivt jobbsökande under sin tid i projektet. Det är även viktigt ur 

ett jämställdhetsperspektiv att dessa kvinnor kan bidra till familjens försörjning för att 

stärka sin egen position i familjestrukturen . Syftet är även att introducera deltagarna för 

den lokala arbetsmarknaden för att få en ökad förståelse för vilka arbeten som kan vara 

aktuellt som målsättning och vilken utbildning eller erfarenhet som är behövlig för att 

komma i arbete. Sådana branscher är industrin och skogsnäringen som har stort behov 

av arbetskraft i kommunen. Tanken är att deltagarna så sakta få bekanta sig med 

branscherna för att se dem som möjliga yrkesalternativ. En viktig nyckel i projektet blir 

att bygga självförtroende för våra deltagare och att i de framgångar som skapas kunna 

sprida dessa framgångshistorier bland andra utrikes födda kvinnor som kan vara aktu

ella för liknande insatser i en mer permanentad modell efter projektavslut. Genom att 

använda nya metoder och förändra vårt arbetssätt tror vi att vi får ett bättre utfall vad 

gäller utfallet i personer till arbete och uppnår samtidigt ökad tillväxt i kommunen. 

Projektet kommer att drivas av en projektledare (100 %) och en eller flera coacher på 

totalt en heltid där någon språkkompetens inom arabiska eller dari finns. Projektet blir 

en del av arbetsmarknadsenheten, underställd tillförordnad enhetschef för arbetsmark

nadsenheten. Projektets styrgrupp består av avdelningens ordförande som är politiker, 

avdelningschefen för arbete och lärande, sektionschef på Arbetsförmedlingen en av 

kommunens näringslivsutvecklare och en samordnare från avdelningens integrationsen

het. Projektmedel från Tillväxtverket uppgår till 1 215 006 kronor och avser bland annat 

personalkostnader, kostnader för arbetskläder och transportkostnader. Den totala pro

jektbudgeten uppgår till 1 508 006 och projekttiden kommer att sträcka sig från novem

ber 2018 till april 2020. Behov av egenfinansiering från Tingsryds kommun är således 

293 000 kr, vilket motsvarar ca 20 % av projektkostnaden. Nedan redogörs för budgete

rade kostnader under 2019 och 2020. 

Utbildning av faddrar 2019 20 000 kr 2020 10 000 kr 

Revision av projektet 2020 6 000 kr 

Lönekostnader Projektledare 2019 600 000 kr 2020 150 000 kr 

Lönekostnader Språkstöd 2019 250 000 kr 2020 30 000 kr 

Hyra av minibussar 2019 70 000 kr 2020 15 000 kr 

Mil ersättning 2019 25 000 kr 2020 5 000 kr 

Marknadsföring Information 2019 10 000 kr 

Arbetskläder 2019 30 000 kr 

Strukturen som framarbetas i projektet ska kunna integreras i arbetsmarknadsenhetens 

ordinarie verksamhet där vi riktat arbete med språksvaga i olika grupper oavsett kön ska 

kunna ske i förlängningen. Metoden som används i projektet ska kunna cementeras och 

programmet kan ses som en insats för de som avbrutit SFI, som är språksvaga, invand

rade och har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I förlängningen ska en trygg ar

betsstruktur skapas i organisationen där vi effektivt kan jobba med målgruppen i ett 

tidigt stadie och därför minska långtgående utanförskap där målgruppen fastnar i arbets

löshet och avskurna från det svenska samhället. 
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I 2019 års budget har varje nämnd/förvaltning, i enlighet med tidigare beslut i Hållbar 

ekonomi, avsatt 0,2 % av budgetramen i ett budgetanslag för verksamhetsutveckling. 

Motsvarande belopp har också avsatts i ett centralt budgetanslag i syfte att nämnder

na/förvaltningarna, genom att kunna dubbla de pengar man själv satsar, ska få incita

ment att driva utvecklingsprojekt i verksamheterna. Kommunstyrelsens/kommun

ledningsförvaltningens årliga budgetanslag för verksamhetsutveckling uppgår till ca 260 

tkr. Föreslås att halva medfinansieringsdelen (147 tkr) hämtas från detta budgetanslag 

och att resterande halva (146 tkr) söks från det centrala budgetanslaget. 

Beslutsunderlag 
Ansökan till Tillväxtverket Kvinnor kan i Tingsryds kommun! 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 249 

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTK 
Dm 2018/1447 754 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) i uppdrag att utveckla och 

förvalta SSBTEK (SammanSatt BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) 

2. Kostnader för användning av SSBTEK uppgår enligt den 

invånarbaserade finansieringsmodellen till 60 öte per 

kommuninvånare 

3. Anslutningen till SSBTEK kommer att ske omgående för att 

säkerställa implementeringen av verksamhetssystemet Viva. 

Beskrivning av ärendet 

Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem Viva 

få information från statliga myndigheter och organisationer såsom 

Transportstyrelsen, CSN, Arbetsfö1medlingen och Försäkringskassan. 

Informationen används till prövning av ansökan om rätt till ekonomiskt 

bistånd. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Avdelningschef arbete och lärande 2018-11-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-07 

Till arbete- och lärandeutskottet 

Anslutning till digital tjänst för ekonomiskt bistånd, SSBTEK 

Förslag till beslut 

1. Arbete- och lärandeutskotet föreslår kommunstyrelsen att ger SKL (Sveriges kom

muner och landsting) i uppdrag att utveckla och förvalta SSBTEK (Sammansatt 

BasTjänst för Ekonomiskt Bistånd) 

2. Kostnader för användning av SSBTEK uppgår enligt den invånarbaserade finansie

ringsmodellen till 60 öre per kommuninvånare 

3. Anslutningen till SSBTEK kommer att ske omgående för att säkerställa implemente

ringen av verksamhetssystemet Viva. 

Beskrivning av ärendet 

Tjänsten SSBTEK gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem Viva få 

information från statliga myndigheter och organisationer såsom Transportstyrelsen, 

CSN, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Informationen används till prövning 

av ansökan om rätt till ekonomiskt bistånd. 

Effekten av att ansluta sig till SSBTEK kommer förhoppningsvis förkorta tiden för in

samling av information för handläggarna som gör biståndsbedömning, enklare att få in 

uppgifter från de sex statliga myndigheter och organisationer som är anslutna, person

uppgifter hanteras säkert, handläggarna får rätt underlag och kan fatta snabba beslut. 

Införandet av SSBTEK är en förutsättning för att arbetet i Viva ska fungera optimalt. 

Bakgrund 

Under 2018 pågår införande av verksamhetssystemet Viva för Individ och familje

omsorg (IFO) samt Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tingsryds kommun. Införandet av 

VIV A har huvudsyftet att IT-stödet på ett enkelt och säkert sätt ska ge det stöd som be

hövs i arbetet när det gäller myndighetsutövning, beslut, hantering av ekonomiskt bi

stånd, familjerätt, verkställande, viss journalföring, dokumentation uppföljning och de

legering. Målet med införande av Viva innebär att vi kan: 

Stödja myndighetsutövning på ett rättssäkert sätt 

Upprätthålla genomförandeplaner 

Stödja måluppföljning 

På ett enkelt (helst automatiserat) sätt stödja uttag av statistikrapporter 
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Kunna visa insatsrapportering 

Hantera ersättning/debitering kopplad till utförda insatser 

Ge möjlighet till insyn, delaktighet och tillgång till medborgarens ärende 

Ha stöd för E-tjänst för medborgare, kunna skapa sitt eget ärende 

Ha stöd för integrationer med andra interna system ex. ekonomisystem m.fl. 

Under införandeprocessen inser avdelningen att vi behöver ansluta oss till SSBTEK för 

att få full tillgång till behövlig information från statliga myndigheter och organisationer. 

SSBTEK ägs och förvaltas av SKL. Över 90 procent av Sveriges kommuner är ansluta 

till SSBTEK och över fem miljoner frågor besvaras av systemet årligen. 

Beslutsunderlag 
Information från SKL's hemsida 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef Arbete och lärande 

Tingsryds kommun 
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besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 251 

Inriktningsbeslut avseende strategiska överenskommelser i 

Kronobergs län gällande mottagande och etablering av 

nyanlända och arbetssökande i arbets- och samhällsliv 
Dm 2018/1448 750 

Beslut 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta 

inriktningsbeslutet gällande strategiska överenskommelser i Kronobergs 

län gällande mottagande och etablering av nyanlända och arbetssökande. 

2. Lokala kostnader kommer att täckas inom befintlig budget och med 

projektpengar från länsgemensamt ansökta projektmedel. 

3. Uppföljning sker till arbete- och lärandeutskottet kvartalsvis under 

projekttiden till och med 31 december 2019. 

Beskrivning av ärendet 
I ett projekt :fram till 31/12 2019 ska regional och lokal strategisk 

överenskommelse mellan länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, 

Region Kronoberg, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Migrationsverket 

slutas. Effekterna kommer förhoppningsvis bli ett bättre mottagande, 

effektivare etablering och högre sysselsättningsgrad för våra nyanlända. 

Även arbetssökande i allmänhet ska f'ar bättre stöd för att etableras på 

arbetsmarknaden. Målsättning är även indirekt att kompetensförsörja våra 

lokala företag och att målgrupperna stannar kvar som kommuninvånare. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse Avdelningschef arbete och lärande 2018-11-12 

Strategisk regional överenskommelse - arbetsmarlmad/etablering, 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Strategiska överenskommelser i Kronobergs län - inom mottagande och 

etablering i arbets- och samhällsliv 

Beslutet skickas till 
I(ommunstyrelsen 

rtdragabestydrande 
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r.lTingsryds 
\;!!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-12 

Till arbete- och lärandeutskottet 

lnriktningsbeslut avseende strategisk överenskommelse i Kronobergs län 

gällande mottagande och etablering av nyanlända och arbetssökande i 

arbets- och samhällsliv 

Förslag till beslut att 

1. Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta inriktningsbeslutet 

gällande strategisk överenskommelse i Kronobergs län gällande mottagande och 

etablering av nyanlända och arbetssökande 

2. Lokala kostnader kommer att täckas inom befintlig budget och med projektpengar 

från länsgemensamt ansökta projektmedel 

3. Uppföljning sker till utskottet för arbete och lärande kvartalsvis under projekttiden 

till och med 31 december 2019. 

Sammanfattning 
I ett projekt fram till 31/12 2019 ska regional och lokal strategisk överenskommelse 

mellan länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Försäkringskas

san, Länsstyrelsen och Migrationsverket slutas. Effekterna kommer förhoppningsvis bli 

ett bättre mottagande, effektivare etablering och högre sysselsättningsgrad för våra ny

anlända. Även arbetssökande i allmänhet ska får bättre stöd för att etableras på arbets

marknaden. Målsättning är även indirekt att kompetensförsörja våra lokala företag och 

att målgrupperna stannar kvar som kommuninvånare. 

Beskrivning av ärendet 
Den regionala styrgruppen för Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg som Tingsryds 

kommun är en del av har tillsammans med ESF-projektet Kompetens processledning 

sett behov av ökad samverkan över kommungränserna gällande arbetet med nyanlända 

och arbetssökande. Det skulle underlätta det löpande arbetet om strategiska överens

kommelser på regional och lokal nivåer togs fram gällande mottagande och etablering. 

Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg har upplevt att avsaknad av gemensamma mål 

och en otydlig samverkansorganisation har varit ett hinder för ett effektivt mottagande 

och en snabb etablering i arbets- och samhällsliv i Kronobergs län. 

Projektmedel har därför ansökts om hos Länsstyrelsen och drygt 2 000 000 kr har under 

oktober 2018 beviljats projektet med projektstart i slutet av 2018 och med projektslut 

den 31/12 2019. Målet med de strategiska överenskommelserna är att skapa en fastställd 

samverkansorganisation gällande mottagande och etablering av nyanlända, tydlig struk

tur för uppföljning, ökad kunskap om målgruppen, Projektet är ett samarbete mellan 

länets åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Försäkringskassan, 

Länsstyrelsen och Migrationsverket. 
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Genom att säkerställa regional och lokal strategisk överenskommelse kan Tingsryds 

kommun arbeta mer resurseffektivt med nyanlända då arbetssättet med våra samarbets

partners i så fall redan är fastställt. Effekten kommer förhoppningsvis bli ett bättre mot

tagande av nyanlända och att det skapas en effektivare etablering och högre sysselsätt

ningsgrad med målsättning att kompetensförsörja våra lokala företag och få nyanlända 

att bosätta sig i kommunen permanent. 

Målgrupperna är således nyanlända men även arbetssökande i allmänhet i Tingsryds 

kommun. Även barn och unga blir en sekundär målgrupp då deras förutsättningar för

ändras när vuxna i deras närhet integreras och etableras mer framgångsrikt. 

Arbetet kommer att genomförs genom två likartade processer där Länsstyrelsen leder 

arbetet med framtagande av en regional strategisk överenskommelse. Kommunala utbil

dade processledare från Kompetens Processledning tillsammans med koordinatorer från 

Etableringssamverkan deltar i arbetet med framtagande av lokala strategiska överens

kommelser. Växjö kommun är projektägare och leder framtagandet av de lokala över

enskommelserna, medel för resurs kommer att utgå från projektet till respektive kom

mun för att täcka kostnader för kommunal processledare. 

Önskat läge 

Drivkrafter & motkrafter 

Beslutsunderlag 

~ ~ 
sRÖK-process Presentation Växjö 

181018.pdf kommun 181018.pdf 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef arbete och lärande 
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�Tingsryds 
\:!:}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 257

Sammanträdestider 2019 

Dm 2018/1197 109 

Beslut 

Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utskottets 
sammanträden 2019 förläggs på förmiddagar följande datum: 
14/1, 13/2, 5/3, 12/4, 15/5, 12/6, 28/8, 16/9, 23/10, 26/11 och 18/12. 

Beskrivning av ärendet 
Kansliavdelningen har tagit fram förslag till sammanträdestider 2019 för 
kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och utskott. 

I reglemente för kommunstyrelse och nämnder fonnuleras följ ande i kap 1 § 
10: Nämndema sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i 
enlighet med gemensamt kalendarium för sammanträden. Nämndemas 
sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att administration och 
politikemas uppdrag ska koordineras. Kansliavdelningen ansvarar varje år 
för :framtagande av förslag till schema. 

Det föreslås att nämnder och styrelser godkänner de sammanträdestider 
2019 som är framtagna i det kommungemensamma kalendariet. 

Beslutsunderlag 

Kalendarium för 2019 års sammanträden enligt kommunfullmäktige. 
Förslag till samrnanträdestider delvis förändrat jämfört med ovanstående. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdagar Arbete- och lärandeutskottet 2019 

Av Kf föreslagna Ordf förslag 

15/1 14/1 

12/2 13/2 

5/3 

9/4 12/4 

14/5 15/5 

11/6 12/6 

27/8 28/8 

16/9 

22/10 23/10 

26/11 

18/12 

Samtliga på förmiddagar. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 256 
Revidering i delegationsordning nr 11 Föräldrabalken, 
familjeärenden & adoption 
Dnr 2018/946 002 

Beslut 
Arbete- och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att i enlighet 
med nedanstående göra ändring i nuvarande delegationsordning nr 11 
Föräldrabalken, familjeärenden & adoption, sistas punkten: Yttrande till 
domstol i adoptionsärende. 

Nedanstående lydelse tas bort i delegationsordningen 

Nr. Årende Anvisning 
4kap. 10 § 
FB 

Delegat Kommentar 
11 Yttrande till 

domstol 
Kommunstyrelsen 

i adoptionsärende 

Nedanstående lydelse införs i Delegationsordningen: 

Nr. Årende Anvisning Delegat Kommentar 
11 Beslut att utse 4kap. §§ Enhetschef 

utredare 14 och 15 familj erättsenhet, 
i FB Växjö 
adoptionsärende 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har 2018-06-13 fattat beslut om ändring i Föräldrabalken (FB) 
vad gäller förfarande och domstolars underlag vid beslut i adoptionsärenden, 
som i korthet innebär att man likställer förfarandet med vårdnads-, boende
och umgängesärenden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare-IFO 2018-11-19 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef arbete och lärande 
Områdeschef Bam och familj 
Chef för Familjerättsenheten Växjö 
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Zo (8. Sl?O 
LO(.f(C/'f6 0O2. 

r.'ITingsryds 
\;,!!:/kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum 181119 

Till Kommunstyrelsen 

Ändring i Delegationsordningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med nedanstående göra ändring i nuvarande 
delegationsordning m 11 Föräldrabalken, fämiljerättsärenden & adoption, sista punkten: 
Yttrande till domstol i adoptionsärende. 

Bakgrund 
Riksdagen har 2018-06-13 fattat beslut om ändring i Föräldrabalken (FB) vad gäller 
förfarande och domstolars underlag vid beslut i adoptionsärenden, som i korthet innebär 
att man likställer förfarandet med vårdnads-, boende- och umgängesärenden. 

Socialnämnden får i uppdrag att utse någon att genomföra en adoptionsutredning (FB 4 
kap. 14 §) och utredaren ska redovisa det som :framkommit till rätten och lämna förslag 
till beslut (FB 4 kap. 15§). 

Socialnämnden ska inte lämna särskilt yttrande. 

I likhet med hur utredare utses i vårdnads-, boende- och umgängesärende (se nuvarande 
Delegationsordning under Nr 11 ), föreslås även detta beslut delegeras till enhetschef vid 
familjerätten i Växjö. 

Lagändringen trädde i kraft 1 september 2018. 

Förslag till ändring i Delegationsordningen 

Nedanstående lydelse tas bort i Delegationsordningen: 

Nr. Ärende Anvisning 
4kap. 10 § 
FB 

Delegat Kommentar 
11 Yttrande till dom

stol 
i adoptionsärende 

Kommunstyrelsen 

Nedanstående lydelse införs i Delegationsordningen: 

Nr. Ärende 
11 Beslut att utse 

utredare 
i adoptionsärende 

Anvisning 
4 kap.§§ 14 
och 15 FB 

Delegat 
Enhetschef fa
milj erättsenhet, 
Växjö 

Kommentar 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tlngsryd.se 
www.tingsryd.se 362 22 Tingsryd :ringsryd 
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I tjänsten dag som ovan 

Kristina Jonasson 
Verksamhetsutvecklare-IFO 

Beslutet skickas till 

Avd chef Arbete och lärande 

Områdeschef Barn och familj/IFO 

Chef för Familjerättsenheten Växjö 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

2(2) 

e-post/hemsida -· 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds .. 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

/ 
L✓-

§ 294 

Motion om bättre säkerhet på väg 120 och Sydostledens 

dragning i Urshults samhälle 
Dnr 2018/237 311 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att svara på motionen om bättre säkerhet på väg 120 

och Sydostledens dragning i Urshults samhälle i enlighet med bilagt förslag 

med tillägg att vägmärken, vid Urshults östra infart där cykelvägen korsar 

väg 120, ska installeras. Kommunfullmäktige kan därmed fastställa att 

motionen är bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Centerpartiet lämnade 2018-02-26 in en motion till kommunfullmäktige om 

säkerheten på väg 120 och Sydostledens dragning i Urshults samhälle. I 

motionen framförs önskemål om att kommunen skall påverka Trafikverket 

så att: 

- Det skyndsamt sätts upp vägbommar med vägmarkeringar eller 

trafikljus där Sydostleden korsar väg 120 i Urshults samhälle. 

- Hastigheten i Urshults samhälle sänks till 40 km/h i enlighet med 

Sockenrådets tidigare önskemål och skrivelse. 

Efter att motionen lämnades in har hastigheten i Urshults samhälle sänkts 

till 40 km/h. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Teknisk chef, 2018-11-12, bilaga 1 

2. Motion Centerpartiet, 2018-02-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) avger ett tilläggsyrkande att vägmärken vid Urshults 

östra infart där cykelvägen korsar väg 120 ska installeras och att motionen 

därmed anses bifall. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 

yrkande. 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
0477 441 18 
jon as. weidenmark@tingsryd.se 

TJÄNSTESIOOVELSE 2018-11-20 1(1) 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till svar på motion om bättre säkerhet på väg 120 och Syd
ostledens dragning i Urshults samhälle. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att svara på motionen om bättre sä

kerhet på väg 120 och Sydostledens dragning i Urshults samhälle i enlighet med bilagt förslag 

och att därmed fastställa att motionen är besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in motion till kommunfullmäktige om säkerheten på väg 120 och Syd

ostledens dragning i Urshults samhälle. I motionen framförs önskemål om att kommunen skall 

påverka Trafikverket så att: 

• Det skyndsamt sätts upp vägbommar med vägmarkeringar eller trafikljus där Sydostle

den korsar väg 120 i Urshults samhälle. 

• Hastigheten i Urshults samhälle sänks till 40 km/h i enlighet med Sockemådets tidigare 

önskemål och skrivelse. 

Efter att motionen lämnades in har hastigheten i Urshults samhälle sänkts till 40 km/h. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Tekniska avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Bilagt förslag till svar på motion samt Centerpartiets motion. 

Jonas Weidenmark 
Teknisk chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
lcommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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- 'fingsryds 
• kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

2018-11-07 

Motion - Bättre säkerhet på väg 120 och Sydostledens 

dragning i Urshults samhälle 

Förslag till svar på motion 

Centerpartiet har, 2018-03-05, Inkommit med en motion till Kommunfullmäktige där 

de påtalar brister I säkerheten när det gäller Sydostledens korsning med riksväg 120 i 

Urshults samhälle. De påtalar även att hastigheten generellt behöver sänkas I sam

hället i enlighet med önskemål från Sockenrådet. 

Kommunstyrelsen ser positivt på motionen, men anser att de förändringar som är ge

nomförda innebär att motionens önskemål är uppfyllda. Med svaret nedan anses att 

motionen är besvarad. 

Sydostleden följer väg 120 från Tingsryd till Urshult och går söder om vägen. Inne i 

Urshult passerar cykelleden väg 120 och går sedan norr om vägen genom samhället, 

passerar Sirkövägen och går sedan längs sjöstranden. Vid stranden finns det en fin 

rastplats. Sedan fortsätter Sydostleden men passerar återigen väg 120 vid försam

lingshemmet för att sedan fortsätta söder om vägen mot Ryd. 

Sedan motionen skrevs har hastigheten I Urshults samhälle sänkts till 40 km/h. Den 

delen av motionen är således redan uppfylld. 

Den östra överfarten, där Sydostleden passerar väg 120 ligger inom det område där 

hastigheten har sänkts vilket innebär att säkerheten där har höjts. 

Den västra passagen vid församlingshemmet ligger där väg 120 har en raksträcka 

med fri sikt om man kommer från församlingshemmet. Från det här hållet gör vi be

dömningen att överfarten kan göras på ett säkert sätt. Kommer man på cykelleden 

från Ryd-hållet skall man svänga vänster över väg 120, men här är det placerat bom

mar över cykelvägen för att göra cyklister uppmärksammade på att de kommer att 

passera en större väg. Detta gör att säkerheten bedöms att vara tillfredsställande 

också när man kommer från detta håll. · 

Sammantaget innebär detta att säkerheten nu, med sänkt hastighet i samhället be

döms vara tillfredsställande och att därmed motionens önskemål kan betraktas som 

uppfyllda. 



51

2CJl<J/13+ )// 
·,·11 i(' . \' , - -, ---

. I Il , J, 1 i IJ,1',,,iiJ iJ 

2D1. -02- 2 G 

Dnr --~ Centerpartiet 

Motion till Kommunfullmäktige i Tingsryd 2018-03-05 

Bättre säkerhet på väg 120 och Sydostledens dragning i 

Urshults samhälle. 

Sydostleden som bl.a. går genom vår kommun är ett viktigt 

turiststråk som ska utveckla besöksnäringen och samtidigt 

främja upplevelsen för våra kommuninvånare. 

Det är viktigt att denna Sydostled utvecklas på ett 

säkerhetsmässigt bra sätt och underhålls så att grus och 

asfaltsbeläggningar har bra standard . 

En säkerhetsrisk som framkommit under året finns i Urshults 

samhälle. Dels där Sydostleden korsar väg 120 på ett 

trafikfarligt ställe och dels att hastigheten generellt behöver 

sänkas i samhället. 

Vi vill att kommunen påverkar Trafikverket att åtgärda 

nedanstående punkter innan någon allvarlig olycka inträffar. 

* 

* 

Skyndsamt sätta upp vägbommar med 

vägmarkeringar eller trafikljus där Sydostleden korsar 

väg 120 i Urshults samhälle. 

Sänka hastigheten i Urshults samhälle till 40 km enligt 

Sockenrådets tidigare önskemål och skrivelse. 

F~fenterp~artiets Fullmäktigegrupp 

... ~~ lcnne;i-t F,;~1; ,-, 

-:::f!..~ ..................... ~ .... ........ ~()11-Chr,· J i1,., J o hD-r1rson 

... ~~........ M'1~0.e. I And..e t f 01t 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

~( 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) 

2018-11-19 

§ 43 

Motion angående anställning till högre befattningar inom 

kommunen 
Dnr 2018/283 023 

Personalutskottets beslut 

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Motionärerna föreslår att Tings1yds kommun vid nyanställning av högre 

tjänstemän anställer i en grundbefattning och använder sig av ett 

förordnande till en högre befattning. Denna modell används ibland i stora 

organisationer. Tanken är att arbetsgivaren ska kunna omplacera en 

medarbetare när förordnandet upphör om arbetsgivaren inte är nöjd med 

prestationen. 

Modellen är mycket ovanlig i små kommuner av flera orsaker, bland annat 

med anledning av svårigheten att rektytera till högre befattningar. 

Konsekvenser kan bli att rektyteringsläget blir ännu svårare för Tings1yds 

kommun om kommunen använder sig av en anställningsmodell som ger 

medarbetarna en mer otrygg anställning. Det är också betydligt svårare i en 

liten organisation att hitta bra lösningar för medarbetaren och organisationen 

om förordnandet upphör. 

Kommunen har under de senaste åren endast haft ett par föthandlingar vid 

avslut av högre tjänstemän/chefer där lön har betalats ut vid avslutet. 

Omsättningen av högre tjiulstemän beror oftast inte på att arbetsgivaren har 

velat avsluta anställningarna utan att medarbetarna själva har sagt upp sig. 

När det gäller anställning av kommunchef och VD finns möjlighet att teckna 

en anställning där Lagen om anställningsskydd inte gäller. Arbetsgivaren 

och medarbetaren tecknar då avtal om hur anställningen ska avslutas. Den 

sortens avtal har tecknats med ny kommunchef och nya VDar i kommunens 

organisation de senaste åren och nu har alla på de befattningarna sådana 

avtal. Detta ser unde1tecknad som en lämplig metod att säkerställa en t1ygg 

anställning för medarbetare med en given kostnad för ett eventuellt avslut. 

Det är också de anställningsavtal som är vanligast inom mindre kommunala 

organisationer. 

I ,liY' IUtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 11 (17) 

2018-11-19 

§ 43 fo1ts 
Dnr 2018/283 023 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts på personalavdelningen, kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Tingsrydsaltemativet 2018-03-05 

Tjänsteskrivelse från personalchef 2018-10-11 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalchef 

J>:J_-•" 
r?t) I 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

YTTRANDE 1 (1) 

Datum 2018-10-11 

Kommunstyrelsen 

Motion angående anställningar till högre befattningar i kommunen 

Dnr 2018/283 023 

Beskrivning av ärendet 
Motionärerna föreslår att Tingsryds kommun vid nyanställning av högre tjänstemän 

anställer i en grundbefattning och använder sig av ett förordnande till en högre befatt

ning. Denna modell används ibland i stora organisationer. Tanken är att arbetsgivaren 

ska kunna omplacera en medarbetare när förordnandet upphör om arbetsgivaren inte är 

nöjd med prestationen. 

Modellen är mycket ovanlig i små kommuner av flera orsaker, bland annat med anled

ning av svårigheten att rekrytera till högre befattningar. Konsekvenser kan bli att rekry

teringsläget blir ännu svårare för Tingsryds kommun om kommunen använder sig av en 

anställningsmodell som ger medarbetarna en mer otrygg anställning. Det är också be

tydligt svårare i en liten organisation att hitta bra lösningar för medarbetaren och orga

nisationen om förordnandet upphör. 

Kommunen har under de senaste åren endast haft ett par förhandlingar vid avslut av 

högre tjänstemän/chefer där lön har betalats ut vid avslutet. Omsättningen av högre 

tjänstemän beror oftast inte på att arbetsgivaren har velat avsluta anställningarna utan att 

medarbetarna själva har sagt upp sig. 

När det gäller anställning av kommunchef och VD finns möjlighet att teckna en anställ

ning där Lagen om anställningsskydd inte gäller. Arbetsgivaren och medarbetaren teck

nar då avtal om hur anställningen ska avslutas. Den sortens avtal har tecknats med ny 

kommunchef och nya VDar i kommunens organisation de senaste åren och nu har alla 

på de befattningarna sådana avtal. Detta ser undertecknad som en lämplig metod att 

säkerställa en trygg anställning för medarbetare med en given kostnad för ett eventuellt 

avslut. Det är också de anställningsavtal som är vanligast inom mindre kommunala or

ganisationer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på personalavdelningen, kommunledningsförvaltningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Helena Clemedtson 
Personalchef 
Tingsryds kommun 

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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Tingsrydsalternativet 

C/O Björn Hvornum 

Fryggestorp 14 

36024 Linneryd 

0763-480747 

2018-03-05 

Motion angående anställningar till högre befattningar i kommunen 

Då kommunen de senaste åren har haft en stor omsättning på framförallt tjänstemän och där 

man i förhandlingar sett sig tvungna att utbetala lön trotts att medarbetare inte har kvar sin 

anställning ställer vi följande motion. 

Vi i Tings1ydsalternativet ser det inte som en god förvaltning av skattemedel att behöva 

"köpa ut" medarbetare och förslår därför att man vid nyanställning av högre tjänstemän 

anställer i grundbefattning och använder sig av förordnande till den högre befattningen där ett 

sk befattningsarvode ges. 

Till exempel kan kommunchef vara anställd som socionom, skolchef som lärare, chef för 

hälso- och sjukvård som sjuksköterska, chef för samhällsbyggnadsförvaltning kan vara 

anställd som handläggare osv. 

Modellen är inte ovanlig och används bla i Landstinget Kronoberg. 

För Tingsrydsaltemativet 

Björn Hvornum 
1/oi~ 
Martin Uleskog 
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Motion om att utveckla 

jyrkesutbildning för vuxna 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(31) 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 250 

Remissyttrande gällande att utveckla yrkesutbildning för 

vuxna 
Dm 2018/966 628 

Beslut 
Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att motionen Utveckla yrkesutbildning för 

vuxna härmed anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till Tingsryds kommunfullmäktige den 3 augusti 

2018 gällande möjligheten att skapa gymnasiala yrkesvuxkurser och 

yrkesvuxutbildningar i samarbete mellan Tingsryds vuxenutbildning och 

Wasaskolan. Vidare uppmanar motionen till utredning av möjlighet att 

skapa lärlingsutbildningar för vuxna i samarbete med lokala företag och 

utökat samarbete med övriga kommuner i Krono berg runt gymnasiala 

yrkesvuxutbildningar. 

Avdelningen för arbete och lärande anser att det redan finns ett gott 

samarbete mellan Vuxenutbildningen och Wasaskolan gällande 

yrkesutbildningar och att det inte är praktiskt möjligt att förtäta detta 

samarbete ytterligare. Vuxenutbildningen har aktivt valt att inte satsa på 

lärlingsutbildning då det är kostnadsdrivande i förhållande till de relativt 

begränsade antalet elever det kan omfatta. Det finns även ett gott och 

omfattande samarbete mellan Tingsryds kommun och de andra kommunerna 

i Kronobergs län gällande gymnasiala yrkesvuxutbildningar och att det inte 

behövs några ytterligare åtgärder för att förbättra ett redan gott samarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avdelningschef arbete och lärande 2018-10-22 

Motion gällande utveckling av yrkesutbildning för vuxna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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r.lTingsr. yds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-22 

Till Arbete- och lärandeutskottet 

Remissyttrande gällande att utveckla yrkesutbildningen för vuxna 

Förslag till beslut 
Arbete- och lärandeutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att motionen Utveckla yrkesutbildning för vuxna härmed anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit till Tingsryds kommunfullmäktige den 3 augusti 2018 gällande 

möjligheten att skapa gymnasiala yrkesvuxkurser och yrkesvuxutbildningar i samarbete 

mellan Tingsryds vuxenutbildning och Wasaskolan. Vidare uppmanar motionen till ut

redning av möjlighet att skapa lärlingsutbildningar för vuxna i samarbete med lokala 

företag och utökat samarbete med övriga kommuner i Kronoberg runt gymnasiala yr

kesvuxutbildningar. 

Svar på remiss 
Vuxenutbildningen i Tingsryd har idag en relativt stor yrkesutbildning för att vara en 

kommun av Tingsryds storlek. Idag finns följande yrkesutbildningar i egen regi; under

sköteskutbildning, vårdbiträdesutbildning, barnskötarutbildning, elevassistentutbildning, 

industriutbildning. I utbildningarna finns ca 150 deltagare, alla utbildningarna leder till 

anställningsbarhet inom olika bristyrken vilket gör att chansen för en fast anställning 

efter genomgången utbildning är mycket stor. 

Vuxenutbildningen har bra kontakt med näringslivet i Tingsryd genom bland annat del

tagande i Teknik college, vård- och omsorgs college, deltagande på företagsfrukostar, 

studiebesök av företag till våra yrkesutbildningar, studiebesök med våra elever till olika 

delar av näringslivet samt dialog mellan företagsledare och våra elever 

Wasaskolan erbjuder yrkesprogrammen industriprogram, vård- och omsorgsprogram 

samt barn- och fritidsprogrammet. Dessa utbildningar finns redan inom vuxenutbild

ningen. Inom industriutbildningen samarbetar vuxenutbildningen och Wasaskolan när 

det gäller lokaler och utrustning. Inom Vuxenutbildningens yrkesutbildningar läser de 

studerande bara karaktärskurserna vilket gör att utbildningens längd är 1-1,5 år medan 

ungdomsgymnasiet tar 3 år. Detta betyder att gör att samläsning inte är möjlig. 

Vuxenutbildningen i Tingsryd har medvetet valt att inte satsa på lärlingsutbildning för 

vuxna i egen regi då arbetet med att starta upp denna verksamhet innebär mycket arbete 

och höga kostnader för en relativt liten volym (ca 4 platser). 

Vuxenutbildningen har sedan över 15 år ett nära samarbete kallat Gränslöst med samt

liga Blekingekommuner samt Bromölla. Samtliga kommuner inom Gränslöst jobbar på 

likvärdigt sätt och är i första hand utbildningsanordnare. Kommunerna inom Gränslöst 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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har gemensamt sökt statsbidrag för yrkesvux mm under många år och har inte sällan på 

nationell nivå lyfts fram som bra exempel på samarbete över kommungränser. Att söka 

statsbidrag tillsammans har stora fördelar då de olika kommunerna är lite olika bra på 

olika utbildningsformer. Tingsryd kan använda sina statsbidrag på ett optimalt sätt, det 

genomförs betydligt mer yrkesvuxutbildningar än vad som skulle varit möjligt om vi 

ansökt som enskild kommun. Detta eftersom andra kommuner inom Gränslöst inte för

brukar hela sin pott av yrkesvux kan vår kommun använda dessa pengar. 

Vuxenutbildningen i Tingsryd har valt att prioritera samarbetet inom Gränslöst framför 

samarbetet med kommunerna i Kronobergs län. Skälet till detta är som ovan nämnts att 

kommunerna inom Gränslöst jobbar på ett likvärdigt sätt och i första hand är utbild

ningsanordnare. Kommunerna jobbar därför med samma frågor och kan dra nytta av 

varandra. I Kronoberg har man delat upp samarbetet i ett västra och östra Kronoberg, 

Tingsryd skulle tillhöra det östra. I det östra samarbetet ser utbildningsanordnarna väl

digt olika ut. Växjö och Lessebo är i första hand en inköpsorganisation av externa ut

bildningar och frågor vi brottas med skiljer sig mycket åt. De yrkesutbildningar som 

upphandlas från andra kommuner och externa utbildningsanordnare sker inte ensidigt 

mot samarbetet inom Gränslöst. Idag är det fler av våra kommuninvånare som stu

derande i Växjö och Alvesta än i Blekinge. 

Sammanfattningsvis anser avdelningen för arbete och lärande att det redan finns ett gott 

samarbete mellan Vuxenutbildningen och Wasaskolan gällande yrkesutbildningar och 

att det inte är praktiskt möjligt att förtäta detta samarbete ytterligare av praktiska skäl. 

Vuxenutbildningen har aktivt valt att inte satsa på lärlingsutbildning då det är kostnads

drivande i förhållande till de relativt begränsade antalet elever det kan omfatta. Det 

finns även ett gott och omfattande samarbete mellan Tingsryds kommun och de andra 

kommunerna i Kronobergs län gällande gymnasiala yrkesvuxutbildningar och att det 

inte behövs några ytterligare åtgärder för att förbättra ett redan gott samarbete. 

Besluts underlag 
Motion gällande utveckling av yrkesutbildningen för vuxna. Dnr 2018/966 628 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Rebecca Elmforsen 

Avdelningschef 
Avdelningen arbete och lärande 

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 
~ Kommunstyrelsen 

2018 -08- 0 3 

Motion 2018-08-01 

Utveckla yrkesutbildningen för vuxna 

I Sverige och i Tingsryd finns ett växande behov av arbetskraft inom flera områden, framför allt 

olika hantverksyrken och inom barn- och äldreomsorgen. Samtidigt har vi i Tingsryd, enl. SCB 

2017, en arbetslöshet på 6,5% och vi har ett stort antal nyanlända inom etableringsprogrammet 

som idag står utanför arbetsmarknaden. Det är viktigt att matcha dessa människor mot olika 

bristyrken så att de får en möjlighet att blir självförsörjande. Ett arbete är också så viktigt för 

självkänslan, den sociala samvaron och ett stort steg för att integreras i samhället. 

Tingsryd har egen gymnasial yrkesvuxutbildning inom vårdområdet vilket är mycket bra, men vi 

kan göra mer. Eftersom vi har Wasaskolan med olika gymnasiala yrkesutbildningar för 
ungdomar kan vi utveckla ett samarbete här och även låta vuxna studera enskilda yrkeskurser. 

Lokaler, utrustning och yrkeslärare finns redan på Wasaskolan och detta måste kunna utnyttjas 

även för vuxenutbildningen. Dessutom har Wasaskolan under ett antal år haft få sökande till 

sina yrkesprogram, varför ett elevtillskott torde vara välkommet. Statsbidrag finns att söka som 

finansierar hälften av vuxenutbildningen och detta ska självklart utnyttjas. 

Lärlingsutbildning för vuxna är ett annat alternativ som bör utredas. En möjlighet kan vara att 

förlägga lärlingsutbildningar till företag i Tingsryds kommun. Härigenom skapas också en första 

kontakt mellan elev och företag som främjar båda parter. Lärlingsutbildningar för vuxna 

finansieras fullt ut med statsbidrag och därför är detta ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. 

En liten kommun som Tingsryd kan inte erbjuda alla yrkesutbildningar i egen regi och därför är 

samarbete med närliggande kommuner ett måste. Tingsryd samarbetar idag med ett antal 

Blekingskommuner genom "Kunskapsklivet". Eftersom det allmänna kommunikationsnätet är 

mycket bättre utvecklat mot Växjö jämfört med mot Ronneby/Karlshamn/Karlskrona, så bör 

Tingsryds invånare även erbjudas yrkesvuxutbildningar i samarbete med övriga 
Kronobergskommuner och Växjölöftet. Utbudet av olika yrkesutbildningar blir då också större. 

Kristdemokraterna föreslår därför: 
• Utred möjligheterna att skapa gymnasiala yrkesvuxkurser och yrkesvuxutbildningar i 

samarbete mellan Tingsryds lärcenter och Wasaskolan 

• Undersök möjligheten att skapa lärlingsutbildningar för vuxna i samarbete med lokala 
företag 

• Utöka samarbetet med övriga kommuner i Kronoberg runt gymnasiala 
yrkesvuxutbildningar 

Anette Weidenmark 
Kristdemokraterna, Tingsryd 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 
d 

/1/V
1 

§ 68 

Remissvar företagaslots 
Dnr 2018/1045 432 

Plan~ och näringslivsutskottets förslag till beslut 

1. Svar på medborgarförslag: 

Den antagna näringslivsstrategin och därtill hörande handlingsplan innebär 

ett kommunövergripande arbete med internt samarbete mellan förvaltningar 

avseende bland annat myndighetsutövning och företagstjänster. Under en 

längre tidsperiod har Tings1yds kommun haft vissa svårigheter att rekrytera 

nyckelpersoner. Det finns för tillfället två näringslivsutvecklare vars 

arbetsmetoder till stor del överensstämmer med vad som kan förväntas av en 

företagslots. För att företagen skall uppleva god service och handläggning 

krävs att de för servicen väsentliga kompetenserna finns i den kommunala 

organisationen snarare än att ytterligare en lots tillkommer. 

En vidare undersökning av hur företagen uppfattar den myndighetsutövning 

och service som ges bör göras för att ha ett bättre underlag för hur man 

organiserar arbetet. En sådan undersökning kräver resurser som för 

närvarande saknas men som påtalas i handlingsplanen för 

näringslivsstrategins förverkligande. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktige skickade 2018-09-03 bifogat medborgarförslag på 

remiss till kommunstyrelsen. 

Vid en avstämning mellan t fkommunchefDaniel Gustafsson, 

kommunsekreterare Jörgen Wijk och registrator Ella Kidell beslutades att 

yttrandet vidarebefordras till utvecklingschef för besvarande. 

Kostnad 

Att inrätta en företagslots innebär att någon annan funktion måste läggas 

ned. I nuläget kan vi inte se att detta skulle kunna genomföras. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 

Justerare 
ct;, 

f!!I 

§ 68 folis 
Dnr 2018/1045 432 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-08 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

//J ___,.. Utdragsbestyrkande 

;r;r 

13(15) 
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r."!Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

ch.ristina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

Remissvar företagslots 
Dnr 2018/1045 432 

Förslag till svar 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-01-08 

Kommunstyrelsen 

Den antagna näringslivsstrategin och därtill hörande handlingsplan innebär ett kom

munövergripande arbete med internt samarbete mellan förvaltningar avseende bland 

annat myndighetsutövning och företagstjänster. Under en längre tidsperiod har Tings

ryds kommun haft vissa svårigheter att rekrytera nyckelpersoner. Det finns för tillfället 

två näringslivsutvecklare vars arbetsmetoder till stor del överensstämmer med vad som 

kan förväntas av en företagslots. För att företagen skall uppleva god service och hand

läggning krävs att de för servicen väsentliga kompetenserna finns i den kommunala or

ganisationen snarare än att ytterligare en lots tillkommer. 

En vidare undersökning av hur företagen uppfattar den myndighetsutövning och service 

som ges bör göras för att ha ett bättre underlag för hur man organiserar arbetet. En så

dan undersökning kräver resurser som för närvarande saknas men som påtalas i hand

lingsplanen för näringslivsstrategins förverkligande. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund: 
Kommunfullmäktige skickade 2018-09-03 bifogat medborgarförslag på remiss till 

kommunstyrelsen. 

Vid en avstämning mellan t fkommunchefDaniel Gustafsson, kommunsekreterare Jör

gen Wijk och registrator Ella Kidell beslutades att yttrandet vidarebefordras till utveckl

ingschef för besvarande. 

Kostnad 
Att imätta en företagslots innebär att någon annan funktion måste läggas ned. I nuläget 

kan vi inte se att detta skulle 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Utskottets/styrelsens beslut ska skickas till 
KS 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Föredragande: 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

2(2) 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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( 

( 

Till Kommunfullmäktige i Tingsryds Kommun.--______ ___, 
~TINGSRYDS KOMMUN 

Medborgar:fårslag 

Härmed föreslås att: 

En tjänst som företagslots inrättas genom en 

omfördelning inom organisationen. 

\:!;I Kommunstyrelsen 

2018 -09- 0 3 

201~ I 101-" 

Tjänsten skall innehålla Jour och Tjänstegaranti samt vara en "En 

väg in/En väg ut" funktion. 

i O \ 
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Kontrollplan för intern kontroll 
2019 inom kommunstyrelsens
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 296 

Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 

Dnr 2018/1218 007 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen att: 

1. Fastställa föreslagna kontrollmål för år 2019 för intern kontroll 

2019 inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. 

2. Låssystem tas med till år 2020 som förslag till kommunövergripande 

kontrollmål. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 

nämnder/styrelser med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys 

(ROV-analys) årligen upprätta en handlingsplan (kontrollplan) för den 

interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal 

riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfört 

en ROV-analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som 

ska granskas i 2019 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även 

det redan beslutade kommunövergripande kontrollmålet finnas med. I 

bifogat förslag till kontrollplan ska kontrollmålen och beskrivning av hur 

kontrollen ska ske specificeras i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp har gjort en ROV-analys av ett 

antal riskbilder som finns sammanställda i tabell 2. Kommunstyrelsen har 

2018-10-22 beslutat om det kommungemensamma kontrollmålet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse säkerhetssamordnare, 2018-11-19 

2. Förslag till kontrollplan för intern kontroll 2019 inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområden med sammanställning 

av ROV-analyser i tabell 2. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

L 

§ 296 forts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att 

kontrollmålet Låssystem tas med som förslag till kommunövergripande 

kontrollmål till år 2020. 

Besluts gång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) 

yrkande 

I Utdragsbestydiande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 
torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2018-11-19 
Dm: 2018/1218 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2019 inom kom

munstyrelsens verksamhetsområde. De utvalda kontrollmålen överförs till tabell I i 

"Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde". 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnder/styrelser med 

utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en 

handlingsplan (kontrollplan) för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen 

har tagit fram ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genom

fört en ROV-analys på dessa. 

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som ska granskas i 

2019 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kom

munövergripande kontrollmålet finnas med. I bifogat förslag till kontrollplan ska 

kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras i tabell 1. 

Ärendets beredning 

Kommunledningsförvaltningens chefsgrupp har gjort en ROV-analys av ett antal risk

bilder som finns sammanställda i tabell 2. Kommunstyrelsen har 2018-10-22 beslutat 

om det kommungemensamma kontrollmålet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kontrollplan för intern kontroll 2019 inom kommunstyrelsens verksamhets

område med sammanställning av ROV -analyser i tabell 2. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Kommunchefen 
Säkerhetssamordnaren 

C • J&i };~iAv- . 
Torbjörn A.hlgren 
Säkerhetssamordnare 

Tingsryds kommun 
Box88 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kornrnunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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r.'ITingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen Beslutad 2018-xx-xx 

Dnr: 2018/1218 007 

Kontrollplan för intern kontroll 2019 inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete 

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande 

organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunlednings

förvaltningen är sedan år 2017 numera uppdelad i sex avdelningar; kansliavdelningen, 

ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen, personalavdelningen, tekniska avdel

ningen samt avdelningen för arbete och lärande. Kommunchefen leder förvaltningens 

arbete med intern kontroll. 

V aij e avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen 

som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet. Samtliga avdelningars risk- och 

väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp 

(KLCG) under ledning av kommunchefen. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen väl

jer sedan kommunstyrelsen de kontrollmål för årets interna kontroll som ska med i 

denna kontrollplan som i samband med detta också fastställs av kommunstyrelsen. 

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av 

kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kommun

övergripande samordnare för den interna kontrollen. Centrala chefsgruppen (CCG) be

slutar om fördelningen av samtliga kontrolluppdrag mellan förvaltningar/bolag. 

Kontrollmål 

Kommunstyrelsen har i beslut 2018-10-22, på förslag från CCG fastställt 1 st. övergri

pande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin kontrollplan. Dessutom har 

utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys ytterligare kontrollmål, specifika för 

kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsförvaltningen, valts ut att ingå i 

årets kontrollplan. 

Det kommunövergripande kontrollmålet samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål 

för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen finns specificerade i tabell 1 

"Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen". 

I tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen" 

finns de :framtagna riskbilderna med. Av tabellen framgår också på vilka grunder som 

kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda kontrollmålen. 

I bilaga 1 finns en sammanställning över riskområden inom kommunledningsförvalt

ningen som efter risk- och väsentlighetsanalys fått en poäng som är 4 eller lägre. 

postadress 
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 

1(1) 
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IK.mall 3 

Tabell I 

Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen 

•·•~isl<bUd•för ruti.niarb~ts.hlpment 

Kommunöverzrwande kontrollmål 
Kontroll av dataskyddsförordningens 
efterlevnad (GDPR 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV = Risk- och väsentlighetspoäng 

Ko11tro!{r:n:ornep~metod·.· 

~~~-~~--• ,_----•--•"••.,•••Y~o•• ~,•~••~•"' W••-=~-•---~~-~----• 

2018-04-19 

Ar 2019 
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Tabell 2 

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen År 2019 

Kontr.oU-. ·· R.iskbild för r:uti nfarbetsmsment ··. Risk-och Bedömriingsgrunder för prioriterjng .·· TiH ha11d- ... 
område Väsentlighets- .. · lingspla.n · .. 

a.nalvs ja/nej 

' 
$1K ROV. ·· . 

Kommunöverpripande kontrollm:åt 
Kontroll av dataskyddsförordningens Ja 

efterlevnad (GDPR). 

Nämnden/styrelse11,s el!na kontrollmål .· 

Tekniska Rutiner för mobila reservkraftverk. 4/3 12 En genomsyn av rutiner kring hantering av de mobila reservkraft- Förslag 2019 

verken som hanteras och sköts av tekniska avdelningen och av 

Tingsrydsbostäder. 

Tekniska Temperaturkontroll av matdistributionen. 3/3 9 Kontroll att gällande rutiner för matdistribution efterlevs. Förslag 2019 

Arbete och Personalomsättning och personalförsörj- 4/3 12 Inom flera av våra verksamheter inom arbete och lärande är Förslag 2019 

lärande ning leder till problem när verksamheten kompetensförsörjningen en utmaning. Särskilt svårt är det att 

dräneras kompetensmässigt. rekrytera lärare, yrkeslärare och socialsekreterare. Ej tillsatta tjänster 

leder till en hög belastning på befintlig personal som kan leda till en 

bristande arbetsmiljö ur olika aspekter. Även kompetensnivån i 

verksamheten totalt riskerar att dräneras när personalomsättningen är 

hög. 

Arbete och Mottagning av orosanmälningar till IFO 3/4 12 Ledningsgruppen för arbete och lärande ser möjlig risk för att Förslag 2019 

lärande inom barn & familj, missbruk eller vuxen. mottagningen och hanteringen av orosanmälningar kan missas, 

felhanteras eller felbedömas. En av anledningarna till risk är en hög 

arbetsbelastning och viss personalomsättning inom IFO. Trots arbete 

med systematiska introduktioner och överläsningar kvarstår risk där 

konsekvenserna kan bli allvarliga. 

Arbete och Risk för markant ökade kostnader för 3/3 9 I takt med att vågen av människor som kom till Sverige under Förslag 2019 

lärande försörjningsstöd. 2015/2016 nu går ur etableringsprogrammet ökar risken för ökade 

kostnader inom försörjningsstödet. Ytterligare prognoser och 

analyser behöver göras för att fastställa hur stora riskerna är samt vad 
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2019 

Kontrc>ll:
område. 

Registrering/ 
diarieföring 

Tekniska 

.. R.iskbild .fötrutin/arbets.mornent 

Inkommande e-post som borde 
registreras/diarieföras lämnas utan åtgärd. 

Introduktions- samt avslutsrutiner betr. 

tekniska frågor 

'Ris~-Pfh 
väsentlighet$;
årial:vs 

S/K· 

3/2-3 7,5 

4/2 8 

B~rJömningsgrunderförprioritering. 

som kan göra för att få nyanlända i sysselsättning för att minska 

risken för ökade kostnader inom försörjningsstödet. 

TiHha,n.d
ling$'pfän. 
·Jafnej 

Det är viktigt att handlingar som kan betraktas som allmänna / Förslag 2019 

registreras/förs in i diariet för att de lättare ska kunna hittas och för 

att ha god ordning på handlingarna. Inkommen e-post som kan utgöra 

allmän handling eller allmänna handlingar som kommer via e-post är 

inget undantag från denna registreringsplikt. Att inte registrera e-post 

som utgör allmän handling kan innebära bl.a att offentlighets-

principen åsidosätts genom att det t.ex. inte framgår att en allmän 

handling finns hos kommunen. Resultatet kan bli att allmänhetens 

och tillsynsmyndigheters möjligheter till insyn i verksamheten går 

förlorade. 

Överklaganden som inkommer via e-post och inte registreras/diarie

förs blir svåra att bedöma huruvida de inkommit inom lagstadgad 

överklagandetid om det inte framgår vilket datum som handlingen 

inkommit. Konsekvensen kan vara att överklagandet kan komma att 

avvisas av en domstol. 

En risk som kommunen måste räkna med utifrån ovan nämnda 

konsekvenser är att eventuella skador som kan uppstå för den 

enskilde kan resultera i en skadeståndstalan mot kommunen, framför 

allt för ekonomisk skada. Risken att personlig skada skulle uppstå 

bedöms däremot som mycket liten. 

Dessa rutiner skall kontrolleras ur sekretess och GDPR-perspektivet 

så att vi följer dataskyddförordningen. 
Nej 

·-·- .. ···-··· ···•······-····~--.,------···---------------------------
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Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen Ar 2019 

Kontroll:. 
område 

Tekniska 

Tekniska 

Tekniska 

Tekniska 

Riskbild·•,föt rutin/arbetsmoment 

Vägavstängningar i samband med 
anläggningsarbeten 

Lås system 

Kompetensförsörjning storköken 

Rutiner kring specialkost 

4/2 

4/2 

3/3 

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV= Risk- och väsentlighetspoäng 

··~, _, • .,,,>-~,,,,,.u,,-- -, · ,f," ~,..,,,=,,,,.,s. =•""•"·· ,.,.,.=-"•'''"'•·•·"~n-"'-'~·-·s .. ·• ·•···• .,. ...,.,c ___________ _ 

6 

8 

8 

9 

Bedömr,ingsgrunder för prioritering 

Kontroll att rutiner för löpande avsyning att avspärrningar kring 

anläggningsarbeten efterlevs. 

Översyn av våra befintliga låssystem där det finns risk för att nycklar, 

tags, kort inte är :fullständiga och att nycklar kan finnas hos personer 

som slutat sin anställning inom kommunen. 

Problem med att rekrytera kunnig kökspersonal. 

Granska rutiner för att rätt information kommer till rätt personer och 

verksamhet. 

TiUhand
linJJspl~n 
Ja/nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

.....•........ ~ ...•.. ~.. .~•-•.~-----------------.;....------------
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Bilaga 1 

Intern kontroll 2019: 

Risk- och väsentlighetsanalys inom kommunstyrelsens verksamhet 

Sammanställning av riskområden med 4 ROV-poäng eller lägre 

• Bilar- bil/bensinkort används för privat bruk 

• Bilar-bristfällig säkerhet för föraren/personalen 

• Brand i lokalen - bokföringsmaterial etc. 

• Budget - tilläggsbeslut körs ej in i budgeten 

• Budget -väsentliga felaktigheter i budget 

• Effektivitet -verksamheten bedrivs ineffektivt 

• Ekonomisystem - back-up saknas/går ej läsa tillbaka 

• Ekonomisystem - långvarigt driftstopp 

• Försäkringar-försäkring saknas (genomfördes 2013/2014) 

• lnköpsavtal och övriga avtal - avtal sägs upp i rätt tid 

• lnköpsavtal och övriga avtal- inköpsavtal följs ej 

• Kostnadskontroll och ekonomiska prognoser- bristfällig uppföljning av intäkter och kostnader 

• Kostnadskontroll och ekonomiska prognoser-felaktiga prognoser 

• Kostnadskontroll och ekonomiska prognoser- åtgärder vidtas ej vid underskottsprognoser 

• Kundfakturor-fakturering uteblir eller fördröjs 

• Kundfakturor- kund betalar ej 

• Leverantörsfakturor- attestreglemente följs ej 

• Leverantörsfakturor- betalning sker ej i tid (genomfördes 2013/2014) 

• Leverantörsfakturor- bluffakturor betalas 

• Likviditet, lån m.m. (finansiering) - hastigt ökade räntekostnader 

• Likviditet, lån m.m. (finansiering) - likviditetsbrist uppstår 

• Likviditet, lån m.m. (finansiering) - lån sägs upp eller kan ej refinansieras 

• SCB-statistik- felaktig inrapportering 

• Tillförlitlig redovisning - bristfällig redovisning 

• Tillförlitlig redovisning - felaktig redovisning av moms och skatter 

• Tillförlitlig redovisning -väsentliga felaktigheter i bokföring och redovisning 

• Upphandlingar - mutor förekommer 

• Upphandlingar- otillåtna direktupphandlingar genomförs 

• Utbetalningsrutin - utbetalning till eget eller fel konto (genomfördes 2015) 

• Utbetalning av löner, reseräkningar och arvode 

ii Pensionsutbetalningar 

• Körning/verkställande av lön 
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~Tingsryds 
\;!!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 297 

Ekonomisk uppföljning för koinmunstyrelsen 
Dnr 2018/1549 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott begär en redovisning och fördjupad analys 

av teknisk avdelnings resultat vid nästkommande kommunstyrelses 

sammanträde 2018-12-17. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

2. Det prognostiserade underskottet om -4 085 tkr finansieras genom 

kommunstyrelsens ackumulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och förvaltningskamrer Jan-Henrik 

Lothigius redogör för ärendet under sammanträdet. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsprognos för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde (KLF) för 2018 utifrån 

redovisningen per 31 oktober. Prognosen överlämnas härmed till 

kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. 

Prognosen visar ett sammanlagt underskott gentemot budgeten på -4 085 

tkr. Underskottsprognoser uppvisas för tekniska avdelningen (-2 529 tkr), 

utvecklingsavdelningen (-400 tkr), arbete- och lärandeavdelningen (-56 tkr) 

och gemensamt (-2500 tkr), medan överskottsprognos uppvisas hos 

kansliavdelningen (+500 tkr), ekonomiavdelningen (+300 tkr) och 

personalavdelningen ( +600 tkr). 

Den aktuella prognosen innebär en prognosförsämring med-2,2 mkr jämfört 

med den prognos som upprättades per 31 aug i delårsrapport 2:2018. 

Försämringen är i första hand hänförbar till tekniska avdelningens prognos. 

I samband med behandling av delårsrapport 1 :2018 (KS 180618 § 167) 

beslutade kommunstyrelsen att det då prognostiserade underskottet, - 2 952 

tkr, skulle finanserias genom kommunstyrelsens ackumulerade överskott 

från tidigare år. Då den nu aktuella underskottsprognosen är större bör 

kommunstyrelsen fatta nytt beslut om åtgärd/finansiering av det 

prognostiserade underskottet. 

I utdiagsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 297 forts. 

Beslutsunderlag 

3. Skrivelse ekonomichef, 2018-11-26 
4. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen, 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till fcirslag till beslut med tillägg att 
kommunstyrelsens arbetsutskott begär en redovisning och fördjupad analys 
av teknisk avdelnings resultat vid nästkommande kommunstyrelses 
sammanträde 2018-12-17. 

Besluts gång 

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

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
Ekonomiavdelning 

IUtdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-26 

Till kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

I. Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

1(1) 

2. Det prognostiserade underskottet om -4 085 tkr finansieras genom kommunstyrelsens acku

mulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsprognos för kommunstyrelsens verksamhetsom

råde (KLF) för 2018 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognosen överlämnas hä11ned till 

kommunstyrelsen enligt fastställd rappo1teringsrutin. 

Prognosen visar ett sammanlagt underskott gentemot budgeten på -4 085 tkr. Underskottspro

gnoser uppvisas för telmiska avdelningen (-2 529 tkr), utvecklingsavdelningen (-400 tkr), ar

bete- och lärandeavdelningen (-56 tkr) och gemensamt (-2500 tkr), medan överskottsprognos 

uppvisas hos kansliavdelningen (+500 tkr), ekonomiavdelningen (+300 tkr) och personalavdel

ningen (+600 tkr). 

Den aktuella prognosen innebär en prognosförsämring med-2,2 mkrjämfö1t med den prognos 

som upprättades per 31 aug i delårsrapp01t 2:2018. Försämringen är i första hand hänförbar till 

tekniska avdelningens prognos. 

I samband med behandling av delårsrapport I :2018 (KS 180618 § 167) beslutade kommunsty

relsen att det då prognostiserade underskottet, - 2 952 tkr, skulle finanserias genom kommunsty

relsens ackumulerade överskott från tidigare år. Då den nu aktuella underskottsprognosen är 

större bör kommunstyrelsen fatta nytt beslut om åtgärd/finansiering av det prognostiserade un

derskottet. 

Ärendets beredning 
Prognosen har sammanställts hos ekonomiavdelningen. Respektive avdelningschef ansvarar för 

prognos för den egna avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen (se protokollsbilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Kommunchef 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~~sryds Ekonomisk månadsrapport 
Oill.Ill.llll 

Kommunledningsförvaltning (Klf) 
Oktober 2018 

M~nad nr 10 2018-11-15 

Riktpkt % 83,3% 

Budget TB Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tidigare progn 

KF 2018 2018 2018 tom 31/10 % prognos avvikelse avvikelse {DR2) 

Specifikation 

Kommunchef/gemensamt 1 470 44 1 514 3 747 247,5 4 014 -2 500 -2 400 

Kansliavdelning 11 481 953 12 434 9 862 79,3 11 934 500 515 

Utvecklingsavdelning 13 835 5 044 18 879 16 398 86,9 19 279 -400 -400 

Ekonomiavdelning 5 789 2 282 8 071 6 719 83,2 7 771 300 400 

Personalavdelning 9 902 336 10 238 7 470 73,0 10 238 600 600 

Arbete- och lärandeavdelning 46 856 1 708 48 564 32623 67,2 48564 -56 -100 

Tekniska avdelningen {skattefin) 32 846 -753 32 093 36184 112,7 32093 -2 529 -551 

Nettokostnad 122 179 9 614 131 793 113 003 85,7 133 893 -4 085 -1 936 

Kommentar -· ------ --·- --- ------ -·---·-·----·-------- ·- ·- -·--~------·"·--

Utfall perioden 
Den totala budgetförbrukningen för perioden t o m oktober uppgår till 85, 7 %. Förbrukningen varierar dock mycket 

mellan de olika ansvarsområdena/avdelningarna enligt sammanställningen ovan. Redovisat resultat för 

kommunchef/gemensamt belastas av avgångsvederlag för kommunchef med ca 2, 7 mkr med engångseffekt för år 

2018. Tekniska avdelningens resultat har försämrats, där kostnaderna har ökat inom måltids-/ och 

lokalvårdsenheterna, se vidare under kommentar prognos helår. 

Prognos helår 
Kommunstyrelsens årsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till - 4, 1 mkr ( -4,085 mkr) i negativ avvikelse jämfört 

mot budget. I delårsrapporten för april redovisades en prognos på ca - 3 mkr (-2,952 mkr) och i delårsrapporten för 

augusti - 1,9 mkr (-1,936 mkr) i negativ avvikelse. Den totala prognosen för klf redovisar en kraftig försämring på ca -

2, 1 mkr (- 2,149 mkr) vilket i huvudsak är hanförligt till den tekniska avdelningen med ca - 2 mkr. övriga avdelningar 

redovisar marginella förändringar i prognosen för oktober jämfört den som redovisades i delåret för augusti. Det 

prognostiserade underskottet och prognosförsämringen föranleder att kommunstyrelsen måste fatta ett nytt beslut 

gällande finansieringen jämfört det som fattades i samband med delårsrapporten i april. 

Tekniska avdelningen (skattefin) prognostiserar en negativ avvikelse på totalt ca -2,5 mkr i oktober vilket i huvudsak 

förklaras av, och är hänförlig till måltidsenheten -2,3 mkr samt lokalvårdsenheten -0,5 mkr. Gata & parkenheten 

redovisar en positiv avvikelse på ca 0,25 mkr. Övriga enheter inom avdelningen såsom; stab, fastighet och IT-drift 

redovisar inga prognosavvikelser. Inom måltidsenheten är det dels personalkostnaderna som beräknas överstiga de 

budgeterade med ca 1, 1 mkr, men även kostnader för livsmedel har blivit betydligt dyrare, främst under hösten, med 

ca 0,8 mkr. övriga kostnadsökningar inom måltidsenheten är för mattransporter och Linnerydsköket. 

Lokalvårdsenhetens negativa prognos inom tekniska avdelningen beror bl a på att bemanningen har fått ökats något 

för att klara av uppdragen. 

I bilaga till den ekonomiska rapporten för kommunledningsförvaltningen redovisas uppföljningen från de större 

avdelningarna tekniska, samt för avdelningen arbete och lärande. 
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Te1."', u l i;:, (M/ d.1-.f 0 
Q,,r-, 

Driftbudget 

YerksamheUKonto Budget Utfall perioden 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsenheten 4475 4620 

Gata & Parkenheten 13 558 17 466 

Fastighets och 14 034 10 205 
lokalstrateg 

IT Drift-enheten 0 394 

Måltidsenheten 22 3 043 

Lokalvårdsenheten 0 457 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenheten 0 1199 

VA-enheten 0 1 034 

Totalt 32 089 38 417 

Budgeterat återstår av tidigare resultat på taxefinansierad verksamhet vid årets slut: 

Renhållning - 648 
VA-enheten -1 037 

Efter denna prognos: 
Renhållning -552 
VA-enheten -1 089 

lnvesteringsbudget tom 2018-10-31 

Kod Projekt 

91000 Infrastruktur 

91000 Infrastruktur - underhåll gata 

92000 Fordon och maskiner 

93000 Energis paråtgärder 

Fastighetsinvesteringar 
94500 - reinvesteringar (underhåll) 

90500 Inventarier och övrigt 

95000 Renhållning 

95500 VA 

90200 Centrala IT-investeringar 

Totalt 

Budget Utfall period 

3 809 871 

3 900 261 

500 156 

5000 0 

8107 2 511 

200 196 

700 0 

14152 5290 

3 250 1 753 

39 618 11 037 

Årsprognos Avvikelse 

4475 0 

13 309 249 

14 034 ö 

0 0 

2300 -2278 

500 -500 

1200 -1200 

-52 52 

35 '766 -3677 

Årsprognos 
Prognosticer 
ad avvikelse 

3 809 0 

3 900 0 

500 0 

,5 000 0 

8 107 ·o 

2QP 0 

700 0 

9 000 5152 

2 700 550 

3391"6 5702 
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TK Månadsrapport JANLOT 2018-11-15 12:12:47 

Avdelningen för Arbete och lärande A 115 Listuttag 2018-11-15 

Uppföljning till KS Period t o m Oktober Riktpunkt (RP) okt 83,3% 

Period 

ANSV 

2018-10 

115* 

Belopp i tkr 

Förbrukat Oktober Delår 2 aug 

ANSV Årsbudget Utfall Ack Återstår % Prognos Prognos 

11500 Chef Arbete & lärande 1 911 762 1 149 39,9% 500 500 

11501 lntegrationssamordnare 44 0 44 0,0% 44 44 

11511 Chef Barn & familj (IFO) 22 924 16 878 6 046 73,6% -500 156 

11512 Chef Vuxna (IFO) 16 044 12 557 3487 78,3% -1100 -919 

11521 Rektor vuxenutbildning 7 641 2487 5154 32,5% 1 000 119 

11531 Chef arbetsmarknadsenh1 0 -61 61 ##iNNJ#tNNl?l 0 0 

• 4a ss4 32 :62~ : •01s .94f ,., ,· 
6,7;2°/4 ~!i6 ~1otf ·, .•i.',,, 

Sammanfattning: 

Utfall perioden: 

Den totala budgetförbrukningen per oktober uppgår till 67,2 %, medan riktpunkten för samma period är 

83,3 %, Samma period föregående år uppgick förbrukningen till 75,5 %. Den låga förbrukningen förklaras i 

huvudsak av dels kostnadseftersläpning vår vård köp inom IFO, vakanta tjänster inom verksamheterna, 

främst vuxenutbildningen, samt SFl-lntäkter. Verksamheter som finansieras av Migrationsverket har fått 

full kostnadstäckning från balanskontot. Från den 1 september har en ny arbetsm.:irknadsenhet bildats. 

Prognos helår: 

Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att avdelningen Arbete och lärande kan redovisa en 

budget i balans utan någon negativ avvikelse mot budget. Den totala budgetavvikelsen för avdelningen och 

dess enheter uppgår till marginellt ca - 0,1 mkr, i princip en oförändrad prognos totalt för avdelningen vid 

jämförelse mot prognosen i delåret för augusti. På enhetsnivå har det däremot skett förändringar i 

prognosen i oktober. Inom IFO barn- och familj har det tillkommit några akuta insatser och 

utredningsplaceringar. Inom IFO vuxen kan någon missbruksplacering tillkomma. Sammantaget en 

prognosförsämring inom IFO från ca - 0,8 mkr till - 1,6 mkr. Vuxenutbildningen redovisar en 

prognosförbättring från ca+ 0,1 mkr till+ 1 mkr för perioden. Flera 

långtidssjukskrivningar under året, samt svårigheter att tillsätta vakanta lärartjänster, påverkar resultatet 

och framförallt innebär det en hård arbetsbelastning på personalen. Fortsatt rekrytering pågår av två nya 

lärare. SFl-intäkterna och undervisningen har inte minskat enligt vad som förväntades i början på året. 

Övriga enheter, bl a central administration redovisar i stort oförändrade prognoser jämfört de i delåret för 

augusti. 

1/1 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 298 

Ekonomisk uppföljning för nämnderna 
Dnr 2018/1510 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ta emot 

informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och förvaltningskamrer Jan-Henrik 

Lothigius redogör för ärendet under sammanträdet. 

Nämnderna har upprättat årsprognos för 2018 utifrån redovisningen per 31 

oktober. Prognoserna överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt 

fastställd rapporteringsrutin. 

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en 

årsprognos på -6,5 mkr järnfort med budget, vilket är en försämring med -

3,8 mkr jämfört med prognoserna som gjordes i Delårsrapport 2:2018. 

Bildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnder uppvisar nollresultat i 

prognoserna, medan prognoserna för kommunstyrelsen och vård- och 

omsorgsnämnden visar underskott mot budgeten. 

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara nämndernas 

budgetar, d v s ingen prognos för kommunens totala resultaträkning görs i 

denna uppföljning. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Ekonomichef, 2018-11-26 

2. Ekonomisk uppföljning från nämnderna, 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael J eanssons (S) 

yrkande. 

I Utdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÅNSTESKRIVELSE 

2018-11-26 

Till kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning från nämnderna 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

1(1) 

Nämnderna har upprättat årsprognos för 2018 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognoser

na överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. 

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en årsprognos på -6,5 mkr jäm

fört med budget, vilket är en försämring med -3,8 mkr jämfört med prognoserna som gjordes i 

Delårsrapport 2:2018. Bildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnder uppvisar nollresul

tat i prognoserna, medan prognoserna för kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 

visar underskott mot budgeten. 

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara nämndernas budgetar, d v s ingen 

prognos för kommunens totala resultaträkning görs i denna uppföljning. 

Ärendets beredning 
Nämndsprognosema har upprättats av respektive förvaltning och behandlats i respektive nämnd. 

Sammanställningen har gjorts hos kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning från nämnderna (se protokollsbilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www,tingsryd.se 
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Månadsrapporter och årsprognos per 31 okt 2018 

Sammanfattning 

Förvaltning 

Miljö- och byggnadsnämnd (MBF) 
Bildningsnämnd (BF) 
Vård- och omsorgsnämnd (VOF) 
Kommunstyrelse (KLF) 
Summa förvaltningar 

Budgeterat resultat: 
Resultatprognos totalt Delårsrapport 2: 

Investerings budget: 
Utfall investeringsbudget tom 31 okt: 
Utfall investeringsbudget, %: 

Befolkningsutveckling 

Förändring 1 jan - 30 sept 
Förändring 1 nov - 30 sept 

Avvikelse mot budget, mkr 
Prognos Prognos 

helår 2018 helår 2018 
per okt per aug (DR2) 

0,0 
0,0 

-2,4 
-4,1 
-6,5 

11,5 mkr 
34,0 mkr 

55,7 mkr 
12,8 mkr 

23 % 

-0,2 
1,0 

-1,6 
-1,9 
-2,7 

Förändring 
prognos 

0,2 
-1,0 
-0,8 
-2,2 
-3,8 

-29 12 422 (12 451) 
9 Budget 2019: +75 

(den 10 december publicerar SCB antal Invånare per 1 november 2018) 

Tingsryd 2018-11-26 

'<:::::7).3-~---
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Sid 
1 
3 
5 
7 

9 
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~Tingsryds· 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(22) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018--11-12 

§ 106 

Ekonomisk rapport 
Dm 2017-1472-041 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekon,omiska rapporten föl' 

oktober2018, bilaga 1, 

Beskrivning av ärendet 

_Ekonom och :miljö- öph byggnadschef redogör föt den ekonomisk& 

ra_pp:Orten för oktober 2018. 

Miljö-- och byggnadsnämnden har en ekonomi so:tn ligge1: i fa1i med 

riktpunkten på 83 procent för forb.rtikningen period.en)anuari till oldober. 

Förbrukningen ligger totait på 69 procent. Prognosen för intäkterna är 

2191 tkr ocli intäktskravet för hela ätet är 4074 tkr, differens 1833 ticr, Alla 

verksamheter härlåga verki:mrnhetsk:ostnadeti förhållande till 2018 års 

budget och d~ed ko:tnni.er verksanihetskostnadsbu.dgeten att täcka en stor 

del av de fö11otä.de/saknade intäkterna. Milj 9- ocll byggnaiisnän;mden 

beslutade i delarsrapport 2 om cm höjlllllg av avloppstax.an. 

Föreligger förslag ätt miljö- och byggnadsnämnden ska godkäuna den 
ekonomiska rapporten för oktober 2Ö 18. 

Beslutsmiderlag 

1. Tjähsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningep, 2018~ 11-09. 

2. Ekonomisk månadsr&-pport oktober .2Ö 18 för miljö~ och 

byggn~dsnätnnden. · 

Beslutet skickas till 
Koriri:nuristyrelsen 
Elconom:i;avdelningen 

I. 
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2018-11-08 

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Oktober 2018 

Paulina Hagström 

Ekonom 

<iPeriodiserad biidget:[.:/, 'Förbrulrulni!-% 

Nämnd 207 500 35% 600 400 

Byggverksamhet 512 549 78% 659 700 

Miljö- och hälsoverksamhet 849 633 112% 759 1100 

Livsmedel 141 378 31% 453 250 

·.·· ·.1709 .:. .}: ..... 2450 

Byggverksamhet 983 1083 -100 1300 1183 

Miljö- och l1älsoverksamhet 928 1754 -826 2105 1008 

Livsmedel 602 558 45 669 632 

!f<tTAL.· · :1J1,~,'t':i!Y:lf:'"1!'?1~f;XtJ'>,".;\;'.i) f1Jf'fX!:\ii'\ii!lsJJ {1'.;:;:f: •\•\/)<'i•• '.'J3.9-S' ?;:if:-t';f::r;;:3:r,0;~~;t Jl}/"I~\Ikil~'lÄ. 1h1tJ;;<,?Jl'J':i:I!'.12} 

*Tusental 

Randance brytet är 10-12 november och därmed kan kostnader och intäkter saknas för oktober månad. 

Riktpunkten för oktober månad är 83 procent av helårsbudgeten. 

Miljö- och byggnadsnämnden: furbrukning för periodenjan-okt är 35 procent 

Byggverksamheten: förbrukningen för periodenjan- ok:t är 78 procent. 
De :förväntade intäk:tema för perioden är 1 083 tkr och hittills är intäktema ca 983 tkr. Differensen förperidens intäkter är - 100 tkr. 

Verksamhetskostnadema är i nivå med riktpunkten på 76,3 procent. 

Miljövel'11Samheten: förbrukningen för periodenjan- ok:t är 112 procent. 
De förväntade intäkterna för perioden är 1 7 54 tkr och hittills är intäkterna ca 928 tkr. Differensen för peridens intäkter är - 826 tkr. 

Verksarnhetskostnaderna är i nivå med riktpunkten på 62, 1 procent. 

Livsmedelsverl1Samheten: förbrukningen för periodeujan- okt är 31 procent. 
De förväntade intäkterna för perioden är 558 tkr och hittills är intäkterna ca 602 tkr. Differensen för peridens intäkter är+ 4 5 tkr. 

Verksamhetskostnaderna är i nivå med riktpunkten på 66,2 procent. 

Totlll för Miljö- och byggnadsnämnden: 
Nämnden har en ekonomi som ligger i fas med riktpunkten på 83 procent för förbrukningen periodenjan- okt. Förbrukningen ligger totalt 

på 69 procent. Prognosen för intäkterna är 2 191 tkr och· intäktskravet för hela året är 4 074 tkr, differens I 833 tkr. Alla verksamheter har 

långa verksamhetskostnader i förhållande till 2018 års budget och dänned kommer verksamhetskostuadsbudgeten att täcka en stor del av de 

förlorade/ saknade intäkterna. Det resulterar i en prognos med budget i balans för 2018. 
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Tingsryds 
kommun 
Blldnlngsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-16 

Till Bildningsnämnden 

Månadsrapport för oktober med årsprognos 2018 

Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för oktober med årsprognos för helåret 

2018. I samband med detta behandlar nämnden frågan och beslutar om åtgärder ska 

vidtas gällande ekonomi och verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognosen i delårsrapporten för oktober baserar sig på uppföljning från samtliga 

chefer och budgetansvariga i våra verksamheter. Därutöver har en uppföljning gjorts av 

de centrala verksamheterna, såsom köp- och försäljning av utbildning, skolskjuts, cen

tral administration och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning t om oktober månad är 83,3 %. Ackumulerat utfall, d v s vad 

som hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 83,7 %. Förvaltningens totala bedöm

ning utifrån månadsrapport med helårsprognos är att nämnden har förutsättningar för att 

redovisa en budget i balans för år 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ekonom från ekonomiavdelningen med hjälp av underlag från 

verksamhetens chefer inom bildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport för oktober 2018, se bilaga. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

För bildningsförvaltningen 

Patrik Grimmesj ö 
Bildningschef 

3, 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 
Bildningsförvaltningen 

Månadsrapport för oktober med årsprognos 2018 

Bilaga 1 

Helårsprognosen i delårsrapporten för oktober baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 

och budgetansvariga i våra verksamheter. Därutöver har en uppföljning gjorts av de centrala 

verksamheterna, såsom köp- och försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration 

och nämnd. 

Riktpunkt för förbrukning tom oktober månad är 83,3 %. Ackumulerat utfall, dvs vad som 

hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 83,7 %. Förvaltningens totala bedömning utifrån 

månadsrapporten med helårsprognos är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en 

budget i balans för år 2018. 

En redovisning på verksamhetsnivå över samtliga områden inom bifdningsnämnden 

10. Nämnd 584 508 584 0 

31. Allmän kultur 100 26 50 50 

32. Bibliotek 7 769 5 710 7 019 750 

33. Kulturverkstan 4 044 2667 3 344 700 

35. Fritidsgårdar 1 277 355 777 500 

40. Förskola 61 649 54652 63 099 -1 450 

41. 301 276 301 0 

42. Fritidshem 10 096 12 296 12496 -2 400 

43. Förskoleklass 5 530 5 061 5 680 -150 

44. Grundskola 124 489 96 726 120489 4000 

45. G mnasieskola 58 583 51 736 60583 -2 000 

5 559 4477 5559 0 

g'~t'~~~"f~~i'~~ifo1 
-::.~: . .,:_.;::~:.::-'.':-.'-.. 

..• :;:J~~!~~s:: 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10) 

Vård- Qcb omsorgsnämnden 2018-11-19 

Justerare · 

i 

§ 123 

Helårsprognos för 2018 

Dm-2018/43 042 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorg::;nämnden godkänner den ekonomiska 
månadstapporten med helårsptognos per den3 l oktober 2018. 

2. Vård- och omsorgsnämnden ge1· förvaltni11gen i uppdrag att fortsätta 
arbeta med de åtgärder som redovisades i samband med delår 2 
2018. 

3. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete under 2018 sldckar 
vård- och omsorgsnämnden rapp01ten vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ekonom Paulina Hagström redovisar den ekonomiska rapporten med 
prognos för helår 2018. 
Den totala prognosen per den 31 oktober 2018 för Vål'd- och 
omsorgsnämnden är 292,3 mkl', dvs. ett underskott om ca 2,4 mkr. 

Gemensam administration: + 5,5 mkr 
Låga kostnader inom vissa verksamheter, 
Äldreomsorgen: - 4,3 mkr 
Höga personalkostnader bl. a. pga. effekten a11 skiftet från ÅA till AB. 
Omsorg funktionsnedsättning: - 2,3 mla-
Höga petsonalkostnader samt höga kostnader för köpta platser. 
Hälso-och sjukvård: - 1,3 mkr 
Höga personal- och verksamhets kostnader. 

Ärendets beredning 

Vård- och o:msorgsförvaltningen 

Beslutsu11derlag 
Ekonomisk månadsrappolt, Vård- och omsorgsnämnden oktober 2018. 

Beslutet sldckas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

·ru 7 

S. I Utdnlgsboslyrkonde 
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT 

Vård- och omsorgsnämnden 
Oktober 2018 

2018-11-12 

Paulina Hagström 

Ekonom 

Verksamhet Utfäll jan-okt Periodiserad budget Fö1·brulming % Budget helår Progno~ 2018 

•t : < '>'__ 10$~8 .,.- ,_ - ,. - 56% -·, 12718 ' . .7188 

Nämnd 516 630 69% 756 

ÄLDREOMSORG --
Hemtjänst 51646 48193 89% 57832 

SB och korttidsb. 80609 79333 85% 95200 

OMSORÖiiUfjJ<,ttQNSN.' ' -· - 72418 
Personlig assistansb. 17781 18021 82% 21625 

Boende 34760 27563 107% 33075 

Daglig verksamhet 7712 8928 72% 10713 

Stödboende/ boendestöd 5966 6812 73% 8174 

2s,490 _ .. --- 21196 87% cJi~J~ . 
Sjuksköterskor 20437 17571 97% 21085 

Rehab 7346 8868 69% 10641 

Riktpunkten för oktober månad är 83 procent. Förbrukningen för vård- och omsorgsnämnden är 88 procent, 5 procent över riktpunkten. 

Den totala prognosen per den 31 oktober 2018 för Vård- och omsorgsnämnden är 292,3 mkr, dvs. ett underskott om ca:2,4 mkr. 

Gemensam administration: + 5,5 mkr 
Låga kostnader inom vissa verksamheter. 

Äldreomsorgen: - 4,3 mkr 
Höga personalkostnader bl.a. pga. effekten av skiftet från AA till AB. 

Omsorg funktionsnedsättning: - 2,3 mkr 
Höga personalkostnader samt höga kostnaderjör köpta platser. 

Hälso-och sjukvård: -1,3 mkr 
Höga personal- och verksamhetskostnader. 

'82410 

33891 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel~gustafsson@tingsryd;se· 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-11-26 

Till kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

1(1) 

2. Det prognostiserade underskottet om A 085 tkr finansieras genom kommunstyrelsens acku

mulerade överskott från tidigare år. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsprognos för kommunstyrelsens verksamhetsom

råde (KLF) för 2018 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognosen överlämnas härmed till 

kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. 

Prognosen visar ett sammanlagt underskott gentemot budgeten på -4 085 tkr. Underskottspro

gnoser uppvisas för tekniska avdelningen (-2 529 tkr), utvecklingsavdelningen (-400 tkr), ar

bete- och lärandeavdelningen (-56 tkr) och gemensamt (-2500 tkr), medan överskottsprognos 

uppvisas hos kansliavdelningen ( +500 tlcr), ekonomiavdelningen ( +300 tkr) och personalavdel

ningen (+600 tkr). 

De'n aktuella prognosen innebär en prognosförsämring med -2,2 mkr jämfört med den prognos 

som upprättades per 31 aug i delårsrapport 2:2018. Försämringen är i första hand hänförbar till 

tekniska avdelningens prognos. 

I samband med behandling av delårsrapport 1:2018 (KS 180618 §167) beslutade kommunsty

relsen att det då prognostiserade underskottet, - 2 952 tkr, skulle finanserias genom kommunsty

relsens ackumulerade överskott från tidigare år. Då den nu aktuella underskottsprognosen är 

större bör kommunstyrelsen fatta nytt beslut om åtgärd/finansiering av det prognostiserade un

derskottet. 

Ärendets beredning 
Prognosen har sammanställts hos ekonomiavdelningen. Respektive avdelningschef ansvarar för 

prognos för den egna avdelningen. 

Besluts underlag 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen (se protokollsbilaga) 

Kommunstyrelsens beslut ska sldckas till 
Kommunchef 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

+. 
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~Tingsryds 
~ korn.DI.u.:n 

Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltning (Klf) 

.. _ O_ktober 2018 . ·····- ... 

Månad nr 
Riktpkt % 

10 

83,3% 

2018-11-15 

Budget 

KF2018 

TB Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tidigare progn 

2018 2018 tom31/10 % prognos avvikelse avvikelse (DR2) 

Specifikation 

Kommunchef/gemensamt 1 470 44 1 514 3747 247,5 4014 -2 500 -2400 

Kansliavdelning 11 481 953 12434 9 862 79,3 11 934 500 515 

Utvecklingsavdeln ing 13 835 5 044 18 879 16398 86,9 19 279 -400 -400 

Ekonomiavdelning 5789 2282 8 071 6719 83,2 7 771 300 400 

Personalavdelning 9 902 336 10 238 7470 73,0 10238 600 600 

Arbete- och lärandeavdelning 46 856 1 708 48 564 32623 67,2 48 564 -56 -100 

Tekniska avdelningen {skattefin) 32 846 -753 32 093 36184 112,7 32093 -2 529 -551 

Nettokostnad 122179 9 614 131 793 113 003 85,7 133 893 -4 085 -1 936 

Kommentar 
-----►•U•• •- -•••• ---•••---•~---•••••-••-.. •-~•••-•••~•••~••••••--•-•--••-•-•-••--••-••-•••----••---•••~•••-••••-••••-•-••• -- •-•--•---•••••-- ---~~~---•-•-

Utfall perioden 
Den totala budgetförbrukningen för perioden tom oktober uppgår till 85,7 %. Förbrukningen varierar dock mycket 

mellan de olika ansvarsområdena/avdelningarna enligt sammanställningen ovan. Redovisat resultat för 

kommunchef/gemensamt belastas av avgångsvederlag för kommunchef med ca 2, 7 mkr med engångseffekt för år 

2018. Tekniska avdelningens resultat har försämrats, där kostnaderna har ökat inom måltids-/ och 

lokalvårdsenheterna, se vidare under kommentar prognos helår. 

Prognos helår 
Kommunstyrelsens årsprognos för år 2018 uppgår sammanlagt till - 4, 1 mkr ( -4,085 mkr) i negativ awikelse jämfört 

mot budget. I delårsrapporten för april redovisades en prognos på ca - 3 mkr (-2,952 mkr) och i delårsrapporten för 

augusti - 1,9 mkr (-1,936 mkr) i negativ av.vikelse. Den totala prognosen för klf redovisar en kraftig försämring på ca -

2, 1 mkr (- 2,149 mkr) vilket i huvudsak är hanförligt till den tekniska avdelningen med ca - 2 mkr. övriga avdelningar 

redovisar marginella förändringar i prognosen för oktober jämfört den som redovisades i delåret för augusti. Det 

prognostiserade underskottet och prognosförsämringen föranleder att kommunstyrelsen måste fatta ett nytt beslut 

gällande finansieringen jämfört det som fattades i samband med delårsrapporten i april. 

Tekniska avdelningen (skattefin) prognostiserar en negativ awikelse på totalt ca -2,5 mkr i oktober vilket i .huvudsak 

förklaras av, och är hänförlig till måltldsenheten -2,3 mkr samt lokalvårdsenheten -0,5 mkr. Gata & parkenheten 

redovisar en positiv avvikelse på ca 0,25 mkr. övriga enheter inom avdelningen såsom: stab, fastighet och IT-drift 

redovisar inga prognosavvikelser. Inom måltidsenheten är det dels personalkostnaderna som beräknas överstiga de 

budgeterade med ca 1, 1 mkr, men även kostnader för livsmedel har blivit betydligt dyrare, främst under hösten, med 

ca 0,8 mkr. övrjga kostnadsökningar inom måltidsenheten är för mattransporter och Linnerydsköket. 

Lokalvårdsenhetens negativa prognos inom tekniska avdelningen beror bl a på att bemanningen har fått ökats något 

för att klara av uppdragen. 

I bilaga till den ekonomiska rapporten för kommunledningsförvaltningen redovisas uppföljningen från de större . 

avdelningarna tekniska, samt för avdelningen arbete och lärande. 
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Befolkningsstatistik 

Ack 
Antal förändr Födelse- Flyttn.-

Period/datum invånare fr 1 jan Födda Döda netto In Ut netto 

2013 (31 dec) 12156 15 99 178 -79 949 855 94 

2014 (31 dec) 12198 42 120 161 -41 725 642 83 

2015 (31 dec) 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 

2016 (31 dec) 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 

2017 (31 dec) 12 451 58 116 176 -60 858 740 118 

Medel 5är 62 :L:J.4 :J.77 -63 827 702 :J.25 

31 mars 2013 12116 -25 28 53 -25 121 121 0 

30juni2013 12188 47 61 95 -34 324 243 81 

30 sept 2013 12146 5 81 135 -54 487 428 59 

31 dec 2013 12 156 15 99 178 -79 949 855 94 

2014 
31 mars 2014 12 152 -4 23 45 -22 165 147 18 

30junl2014 12172 16 47 84 -37 346 293 53 

30 sept 2014 12 155 -1 89 116 -27 536 510 26 

31 dec 2014 12198 42 120 161 -41 725 642 83 

2015 
31 mars 2015 12 226 28 27 63 -36 214 159 55 

30juni2015 12 289 91 55 117 -62 447 294 153 

30 sept 2015 12 292 94 86 153 -67 655 494 161 

31 dec 2015 12 260 62 108 192 -84 813 667 146 

2016 
31 mars 2016 12 322 62 32 41 -9 176 105 71 

30juni2016 12 360 100 59 77 -18 356 238 118 

30 sept 2016 12 334 74 96 125 -29 534 431 103 

31 dec 2016 12 393 133 127 179 -52 790 605 185 

2017 
31 mars 2017 12 382 -11 27 60 -33 195 173 22 

30junl 2017 12 422 29 55 97 -42 367 296 71 

30 sept 2017 12 411 18 91 133 -42 599 539 60 

31 dec 2017 12 451 58 116 176 -60 858 740 118 

2018 
31 mars 2018 12 435 -16 31 36 -5 144 155 -11 

30juni2018 12 428 -23 64 83 -19 331 335 -4 

30 sept 2018 12 422 -29 99 121 -22 512 519 -7 

31 dec 2018 0 0 

Per 1 november: 
Antal inv 1 nov 2011 12 205 -38 Budget 2012 
Antal inv 1 nov 2012 12164 -41 Budget 2013 

Antal inv 1 nov 2013 12141 -23 Budget 2014 

Antal inv 1 nov 2014 12155 14 Budget 2015 

Antal inv 1 nov 2015 12 278 123 Budget 2016 

Antal inv 1 nov 2016 12 344 66 Budget 2017 

Antal lnv 1 nov 2017 12 413 69 Budget 2018 50 

Budgeterat 1 nov 2018 12 488 75 Budget 2019 

Utfall i förh till budget -66 
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( 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 299 

Verksamhetsplan och internbudget 2019 för 

kommunstyrelsen 
Dnr 2018/1522 042 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef redogör för styrkorten år 2019 och meddelar att 

kompletteringar av beslutsunderlag kommer göras till kommunstyrelsens 

sammanträde 2018-12-17. 

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska varje nämnd 

senast i december månad (valår) fastställa verksamhetsplan och internbudget 

för det kommande året. Förslag till verksamhetsplan och internbudget för 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 2019 redovisas i bilaga. 

Förslaget utgår ifrån fullmäktiges budgetbeslut 2018-11-12 § 19. Inom 

ramen för fullmäktiges kommunövergripande verksamhetsmål har specifika 

mått-och målvärden angivits för kommunstyrelsens verksamhetsområden. I 

enlighet med fullmäktiges budgetbeslut omfattar kommunstyrelsens 

internbudget 130 277 tkr. 

Beslutsunderlag 

3. Skrivelse ekonomichef, 2018-11-30 
4. KF 2017-09-25 § 121 Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk 

plan 2019-2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att ko:tnmunstyrelsens arbetsutskott lämnar över 

ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 

yrkande. 
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2018-11-30 

Till kommunstyrelsen 

Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget för 2019 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska varje nämnd senast i december 

månad (valår) fastställa verksamhetsplan och internbudget för det kommande året. Förslag till 

verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2019 redovisas i 

bilaga. 

Förslaget utgår ifrån fullmäktiges budgetbeslut 2018-11-12 § 19. Inom ramen för fullmäktiges 

kommunövergripande verksamhetsmål har specifika mått och målvärden angivits för kommun

styrelsens verksamhetsområden. I enlighet med fullmäktiges budgetbeslut omfattar kommunsty

relsens internbudget 130 277 tkr. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
KF 2017-09-25 §121 Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsens utskott 
Kommunchef och avdelningschefer kommunledningsförvaltningen 

Christer Kratz 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 

• uppsikt över nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets-och budgetansvar för 

kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fem utskott med olika ansvarsområden: arbetsutskott, personalutskott, 

plan- och näringslivsutskott, arbete- och lärandeutskott samt kultur- och fritidsutskott. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består av följande 

avdelningar: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Arbete- och lärandeavdelning 

• Teknisk avdelning 

2 Omvärld 

Urbaniseringen fortsätter i vår omvärld samtidigt som befolkningen i mindre orter minskar. Vi 

lever generellt sett längre men barnafödandet är lägre och kompenseras inte av inflyttning. 

Omställningen till ett allt lägre flyktingmottagande i hela landet fortsätter. Det kommunala 

integrationsarbetet avser allt mer att få nyanlända i sysselsättning. Arbetslösheten är låg och 

många företag har fortsatt kompetensbrist. Denna brist bland de loklala företagen och hos 

kommunen själv som arbetsgivare möjliggör utökade samarbeten för att introducera de 

kommuninvånare som står lång från arbetsmarknaden. 

Konjunkturen bedöms fortsatt god även om byggbransch och vissa andra branscher kan se en 

viss avmattning. Huspriser och priser på bostadsrätter sjunker eller ligger still på vissa håll i 

landet. Lokalt säljs villor och i Tingsryd med omnejd och ingen avmattning märks här. 

Brexit är en annan osäkerhetsfaktor som gör att det är svårt att bedöma utvecklingen framåt i 

tid. Storbritannien är en viktig marknad och exp01imarknad för svenska företag och många 

svenska företag är aktiva i London. Om Storbrittanien går ur EU gör det också att EU:s inre 

gemensamma marknad minskar, eftersom Storbritannien är den näst största ekonomin i EU 

och befolkningsmässigt innehar en tiondel av den samlade Eu-befolkningen. 

Den näring som ökar snabbast i hela världen är besöks- och upplevelsenäringen. I Kronobergs 

län har antalet besökare sjunkit år 2018 men i Tingsryd är det en fortsatt ökning med dryga 

7%. Natur och upplevelser, småskalighet och mat och hantverk är områden som lockar. Här 

har Tingsryd en möjlighet och en resurs att förvalta och utveckla. 

Ett av de absolut största hoten mot samhället är klimatet. Sommaren 2018 med torka och 

bränder har fått stora konsekvenser i omvärlden. Bränder rasar inte bara i Europa utan i USA 

har hela samhällen och städer brunnit. Parallellt med detta upplever vi naturkatastrofer i form 

av orkaner, översvämningar och skyfall eller torka. Om det hänger ihop med människans 
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överförbrukning av resurser eller ej tvistar man om inom politiken i hela världen. En sanning 

är dock att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60% sedan 1970 enligt 

Living Planet Report 2018. Miljöfrågan har hamnat högt på allas dagordning och kräver fokus 

såväl globalt, nationellt som lokalt. Inom jord- och skogsbruk men även djurhållning har 

torkan fått stora konsekvenser vars omfattning vi kommer att kunna se först längre fram. De 

låga vattennivåerna på grundvattnet har och fortsätter ha konsekvenser för såväl boende som 

näringsidkare. Tillgång till vatten är en ödesfråga både i lokalsamhället som i ett globalt 

perspektiv. 

Trygghet är en upplevd känsla och även om antalet anmälda brott minskar kan otryggheten i 

samhället öka. Så är fallet på många håll i Sverige, särskilt i förorter där dödsskjutningar 

bland unga män ökat markant. Lokalt upplever man på en del håll i kommunen en ökad 

otrygghet utan att detta åtföljs av statistik som bekräftar brottlighet. 

Digitaliseringen fortsätter och fler och fler digitala tjänster uppstår. Ny teknik, digitalisering 

och internet är också några av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt och smartare 

tjänster inom välfärden menar SKL. Man anser att denna verksamhetsutveckling behöver ges 

ökad prioritet.. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Medborgare 

Att tillgodose medborgarens behov av utbildning, vård, omsorg, infrastruktur och service är 

den självklara utgångspunkten för allt kommunalt arbete. Mycket av arbetet i kommunen 

grundas i lagstadgade åtaganden inom kommunens vitt skilda ansvarsområden, men kan 

också förbättras genom att ge utrymme för gruppers och individers enskilda önskemål. Att ge 

medborgare möjlighet till delaktighet, påverkan och dialog är därför fortsatt högt prioriterat 

och kommer att fortsätta att utvecklas under 2019. Digitalisering och utvecklandet av e

tjänster är nödvändiga sätt att öka medborgarnas tillgänglighet till den kommunala servicen. 

Folkhälsouppdraget ligger under utskottet för arbete och lärande och där avser vi att fortsätta 

det tvärprofessionella arbetet i Trygghet i Tingsryd, TUT-gruppen. Gruppen fokuserar på 

förebyggande insatser gällande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel men även 

trygghetsfrågorna för våra barn och unga. 

Vuxenutbildningen har fortfarande ett stort inflöde av studenter och satsar under 2019 på 

utökat antal platser på de gymnasiala vuxenutbildningarna. Ett nära samarbete med näringsliv 

och kommunen som arbetsgivare är en förutsättning för att studenterna ska vara attraktiva när 

de kommer ut på arbetsmarknaden. 

För att upprätthålla god service till medborgara och för att kunna bygga för framtiden behövs 

ett löpande underhåll av befintlig infrastruktur t ex gator och vägar, VA när, fastigheter, 

allmän belysning och fastigheter. För att uppnå detta krävs ett struturerat planeringsarbete 

med välgrundade underhållsplaner. 

3.2 Samhälle 

Översiktsplanen är nu beslutad och ska vara en guide för utvecklingen i Tingsryds kommun 

fram till 2030. Under åren 2016 -2018 har totalt 66 bostäder byggts i kommunen 

( sammanlagt för kommunal och privat regi), vilket gör att slutmålet om sammanlagt 100 nya 

bostäder i kommunen till år 2020 ligger i fas. 

Förutom byggande av bostäder arbetas det även med att skapa attraktiva och hållbara miljöer i 
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tätorterna i kommunen. Närmast i ordning står Torget i Ryd att rustas upp, därefter är det 

aktuellt för torget i Tingsryd. 

Utbyggnaden av bredband fortsätter och ställer stora krav på Wexnet att hinna med i den takt 

som krävs. Tingsryds kommun har kommit en bit på väg på landsbygden men fortfarande 

återstår stora områden. 

I Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat har kommunen fortsatt att sjunka jämfört 

med föregående år och hamnar på plats 267 av landets 290 kommuner (2017 års ranking var 

plats 260). Detta blir en av de viktiga frågor man måste arbeta hårt och målmedvetet med 

under de närmsta åren. En näringslivsstrategi är tagen för kommunen och det handlar nu om 

att implementera den. Myndighetsutövning, svarstider, upphandlingar, service och rådgivning 

är frågor att arbeta med. 

Inom avdelningen för arbete och lärande sker omfattande förändringar av arbetssätt både på 

arbetsmarknadsenheten (AME) och integrationsenheten. För AME kommer verksamheten 

utökas under 2019 och fler målgrupper kommer inkluderas i enhetens verksamhet. 

Integrationsenheten kommer tillsammans med vuxenutbildningen och AF alltmer arbeta med 

målgruppen som ingår i etableringsprogrammet och verka för att de snabbare etableras och 

kommer i arbete. 

I kommunen finns ett brett och aktivt föreningsliv med verksamhet i alla kommundelar. 

Under 2018 infördes ett nytt bidragssystem och en ny policy för förenings bidrag och 

sponsring. Många föreningar efterfrågar nu anläggningar för sina aktiviteter och en stor fråga 

för kommunen framåt blir att hantera dessa. Ishall, simhall m.fl. byggnader kan behöva rustas 

upp eller byggas nytt samtidigt som det efterfrågas hallar för tennis, ridspår, upprustning av 

cykelleder m.m. 

Inom området kultur är Tingsryds kommun värd för norra Europas största folkmusikfestival 

som funnits i sin nuvarande form sedan mitten av 1990-talet. Den lockar en stor publik som 

inte bara besöker Korrö utan också skapar tillskott i kassan för många näringsidkare i 

området. Fler evenemang av olika slag äger rum och höjer attraktiviteten på kommunen. 2018 

startades en ny festival upp i kommunen - Kvarnamåla International Music Festival och den 

kommer även att arrangeras i augusti 2019. Den traditionella konst- och hembygdsrundan 

arrangeras numera med ett studieförbund som huvudarrangör men med fortsatt stöd från 

kommunen. 

3.3 Ekonomi 

Kommunfullmäktige har tillfört nya budgetmedel för permanent förstärkning inom 

planverksamheten (0,6 mkr) samt tillfälliga anslag för upprättande av miljöprogram (0,3 mkr) 

samt genomförande av EU-val (0,2 mkr). Vidare har budgetmedel tillförts för att kunna höja 

hemsändnings bidraget (0, 1 mkr). 

Kommunfullmäktiges mål i det ekonomiska perspektivet innebär att bl a alla nämnder ska 

hålla sin budget. För kommunstyrelsen innebär detta dels att budgeten för den egna 

verksamheten ska hållas och dels att, genom uppsiktsplikten och ansvaret för den ekonomiska 

förvaltningen, vara aktiv för att även övriga nämnder ska hålla sin budget. Det sistnämnda 

görs bl a genom aktiv tillämpning av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 

Nya mål för kommunstyrelsen inom ekonomiperspektivet är prognossäkerhet och 

verkställandegradför investeringar. Målen innebär höga ambitionsnivåer och för att uppnå 

målen krävs stort fokus på arbetssätt och kvalitet i dessa processer. 
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Ett annat mål inom ekonomiperspektivet är att minska kostnaden för försörjningsstöd, vilket 

kräver ett systematiskt och förebyggande arbete. Genom att få fler kommuninvånare i 

självförsörjning strävas efter att färre personer blir helt eller delvis beroende av ekonomiskt 

bistånd. 

3.4 Medarbetare 

De två fokusområden inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv 

arbetsgivare och minska sjulfrånvaron. Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans 

med en gemensam värdegrund är en nyckelfaktor i det arbetet. Det ger förutsättningar för att 

rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samtidigt som det ger en bra och frisk 

arbetsmiljö. Vi behöver satsa på att utveckla våra ledare samt arbeta fram en gemensam 

värdegrund. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheterna behöver vi 

även fortsatt arbeta med kompetensförsörjning inom våra bristyrken. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron har en hög prioritet, både rehabilitering och det 

förebyggande arbetet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys kommun 

startat projektet, Bryta Trenden, där olika metoder provas för att se vad som påverkar sjuktal 

och den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.5 Process 

Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har upphandlats och införs med start i januari 

2019. När detta system väl är implementerat ger det goda möjligheter för användarna att 

lättare söka efter nödvändiga dokument samt få påminnelser om ärenden. Till systemet knyts 

ett processorienterat klassificeringssystem, vilket förordas av SKL och även används av vårt 

kommunalförbund Sydarkivera. Fler verksamhetssystem inom andra områden är under 

implementering eller ska upphandlas och medverkar även de till att arbetsprocesserna 

utvecklas och bättre möter behoven hos medborgarna. De är också en grundförutsättning för 

att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

Kommunstyrelsen har beslutat att Tingsryds kommun ska medverka i ett projekt för 

framtagande och implementering av e-tjänster tillsammans med kommuner i Kalmar län från 

och med 2019. 

Ett projekt med namnet "Kvinnor kan i Tingsryds kommun'' kommer att startas upp i januari 

2019 och pågå in på år 2020. Målgruppen är utrikesfödda kvinnor som är språksvaga och som 

står långt från arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att hitta organisatoriska strukturer för 

att effektivt få målgruppen utrikesfödda i sysselsättning även framgent. Genom att förändrat 

arbetssätt inom arbetsmarknadsenheten kan projektet förhoppnings visa på en 

kostnadsbesparing inom försörjningsstödet som är långsiktig. 

3.6 Balans mellan perspektiven 

2019 års verksamhetsmål innebär ett delvis förändrat upplägg jämfört med tidigare. Från och 

med nu ges nämndsmålen en tydligare koppling till fullmäktiges övergripande mål samt en 

tydligt angiven målnivå för varje mål. Huruvida ambitionsnivån i målnivåerna är realistisk 

eller för hög eller för låg är i flera fall svårbedömt och detta första år får i viss mån ses som ett 

prövoår. 

Utifrån uppsatta mål kan följande risker för obalans mellan de olika perspektiven i vår 

styrmodell: 

Ekonomi - budgeten innehåller inga eller mycket små marginaler för eventuella 
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volymökningar, oplanerade kostnader eller oförutsedda händelser. Det finns också en risk att 

personalresurserna i vissa fall kan vara otillräckliga i förhållande till rådande ambitionsnivåer. 

Medarbetare - kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för hur väl mål och 

uppdrag kan uppfyllas och genomföras. Både kortare och längre vakanser påverkar 

organisationens förmåga att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan bristande personalresurser 

och otydligheter i organisation och processer i den relativt nya organisationen påverka 

medarbetarna negativt. 

Process - vikten av god kvalitet och tydliga rutiner i det löpande arbetet i verksamheten kan 

inte nog betonas. En grundläggande god kvalitet i i det löpande arbetet är en förutsättning för 

ett lyckat utvecklingsarbete framöver. Om effektiva och kvalitetssäkra processer inte uppnås 

finns en uppbar risk att måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

Det är av stor vikt att arbetet med att minimera ovanstående risker ges hög prioritet. 

4 Framtid 

Förändringar 2019 

Från och med 1 januari 2019 verkställs två större förändringar som bygger på samverkan med 

andra kommuner i länet: 

1) Renhållningsverksamheten övergår till det nybildade kommunala bolaget Södra Smålands 

Avfall och Miljö AB, som ägs av Tingsryds kommun tillsammans med Växjö, Lessebo, 

Älmhults och Markaryds kommuner. 

2) Överförmyndarverksamheten flyttas över till en gemensam nämnd för Tingsryd, Växjö, 

Lessebo och Alvesta kommuner. Värdkommun för den gemensamma nämnden är Växjö 

kommun. 

Vad gäller RÖK (Räddningstjänsten Östra Kronoberg) så kommer kommunalförbundet även 

fortsättningsvis att bestå av Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner efter att 

Uppvidinge återtagit sin utträdesansökan i slutet av 2018. 

Övriga förändringar är i första hand kopplade till de ökade resurser som fullmäktige tillförde 

kommunstyrelsen i sitt budgetbeslut (se rubrik Ekonomi). Förstärkningen inom 

planverksamheten innebär att bemanningen kan utökas inom denna funktion. 

Integrationsenheten, underställd avdelningen för arbete och lärande, kommer under 2019 

förändra sin verksamhet och stänga mötesplatser. Verksamheten kommer att fokuseras på 

nyanlända inom etableringsprogrammet där jobbspår ska skapas för att öka etableringen på 

arbetsmarknaden och underlätta integrationen. Verksamheten runt ensamkommande barn och 

ungdomar kommer att minska som ett led i att färre anvisas till kommunen. 

I det kommunövergripande perspektivet planeras för uppstart av övergripande arbeten inom 

de prioriterade områdena attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling 

samt mål- och visionsarbete under 2019. Som en grund för kommande utvecklingsarbete 

kommer SKL:s Kommunkompass att genomföras under våren 2019. 

Framtid efter 2019 

Tingsryds kommun står, liksom de flesta andra kommuner, inför flera stora utmaningar 

framöver, varav kompetensförsörjningen sannolikt är den allra största. Vi ser redan idag stora 

svårigheter att rekrytera inom flera verksamhetsområden och mycket talar för att det kommer 

att bli än svårare framöver. Med ökad konkurrens om arbetskraften är kommunens 
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attraktivitet som arbetsgivare en avgörande faktor för hur kommunen ska klara sitt uppdrag 

framöver. Attraktivitetsarbetet innefattar många delar, bl a hälsotal, arbetsmiljö och moderna 

arbetssätt, personalomsättning, värdegrund och ledarskap. Fortsatt utveckling av dessa 

områden måste således ges högsta prioritet framöver. 

Hög prioritet måste även fortsatt ges till uppsatta mål kring bostäder, näringslivsklimat, 

bredband och skolresultat. Andra viktiga utvecklingsområden de närmaste åren är bl a mål 

och visionsarbete, interna processer, digitalisering/modern teknik samt förstärkt 

medborgarfokus. Ökat fokus kommer även behövas på utveckling inom områdena miljö och 

säkerhet/ stärkt totalförsvar. 

5 Styrkort 

5.1.1 Medborgare 
. 

Prioritering Utfall Mål Kommunövergri Nämndsmål 
.·· Mått 

ar. pande mål 2017 2019 

Kvalitet och Medborgare och Medborgare och Gott bemötande vid 76 80 

service övriga övriga intressenter kontakt med 
intressenter ska ska uppleva att kommun% 
uppleva att kommunen har en 

Nöjd-Brukar-Index 6,4 
kommunen har god kvalitet och 
en god kvalitet service i Kritik på teknik (1-

och service i verksamheterna. 10) 

verksamheterna. Andel som får svar 74 100 
på e-post inom två 
dagar% 

Kunskap Kommunen ska Kommunen ska Kursdeltagare i 57,2 70 

och lärande säkerställa en säkerställa en gymnasial 

likvärdig skola vuxenutbildning med vuxenutbildning som 

med goda goda vid årets slut slutfört 

kunskapsresultat. kunskaps resultat. kurs% 

Negativa avhopp % 15 

Trygghet Kommunen ska Kommunen ska verka Trygghetsindex (0- 1,28 1,3 

och social verka för ett för ett socialt hållbart 6) 0 = bäst 

hållbarhet socialt hållbart samhälle där trygghet 
Sjukpenningtalet, 13,4 11 

samhälle där samt goda uppväxt-
trygghet samt och dgr/reg försäkrad 

goda uppväxt- levnadsförhållanden Andel brukare inom 83 88 
och för alla ger barn- och 
levnadsförhålland förutsättningar för en ungdomsvården 
en för alla ger god hälsa och ett gott som blivit nöjd eller 
förutsättningar för liv. ganska nöjd med 
en god hälsa och kommunens 
ett gott liv. insats% 

Medborgari Medborgaren ska Medborgaren ska Nöjd-Inflytande- 45 

nflytande känna delaktighet känna delaktighet och Index, NII, 

och och ha inflytande ha inflytande i Medborgarundersök 

demokrati i verksamheterna verksamheterna och ning 
och samhällsutvecklingen. 

Valdeltagande 81,5 
samhällsutvecklin 
gen. 

kommunalval, % 

Medborgarförslag, 80 
andel som besvaras 
inom sex 
månader% 
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Prioritering · Kommunövergri 
Nämndsmål Mått 

Utfall Mål 

ar. . pandemål 2017 2019 

lnformationsindex 68 80 
för kommunens 
webbplats 

Må/värde för "Kritik på teknik" är ett sammanvägt medelvärde för deltagande kommuner i senaste undersökningen. Resultat NI/ 

år 2015: 42 

5.1.2 Samhälle 

Prioritering Kommunövergri 
Nämndsmål Mått 

Utfall Mål 

ar. pandemål .2017 2019 .. .. . 

Tillväxt och Befintliga och nya Befintliga och nya Andel företag med 53 80 

attraktivitet invånare ska vilja invånare ska vilja bo, tillgång till bredband 

bo, verka och verka och utvecklas i om minst 100 

utvecklas i kommunen. Mbit/s % 
kommunen. 

Andel hushåll med 45 80 
tillgång till bredband 
om minst 100 
Mbit/s % 

Antal färdigställda 40 80 
nya bostäder i 
kommunen fr o m 
2016 

Nöjd-Region-Index, 60 
NRI totalt, 
Medborgarundersök 
ning 

Antal folkbokförda 12 451 12 451 

Nettoinflyttning 116 70 

Näringsliv Kommunen ska Kommunen ska Ranking av 260 250 

och arbete skapa skapa förutsättningar företagsklimat enligt 

förutsättningar för för ett starkt Svenskt Näringsliv 

ett starkt näringsliv, lokal 
Vad ger företagarna 70 

näringsliv, lokal tillväxt, fler 
tillväxt, fler arbetstillfällen och för sammanfattande 

arbetstillfällen ökad sysselsättning. omdöme om 

och ökad 
företagsklimatet i 

sysselsättning. 
kommunen (Insikt) 
Total NKI 

Arbetslöshet 18-64 7,1 6,5 
år% 

Andel personer som 50 
påbörjat jobbspår 
som gått till 
självförsörjning inom 
6 mån efter avslutat 
etableringsprogram 
% 

Föreningsliv Kommunen ska Kommunen ska Nöjd-Region-Index, 61 

och fritid skapa skapa förutsättningar NRI fritidsaktiviteter, 

förutsättningar för för ett starkt och Medborgarundersök 

ett starkt och varierat föreningsliv ning 
varierat som möjliggör en 
föreningsliv som aktiv fritid för 
möjliggör en aktiv medborgarna. 
fritid för 
medborgarna. 
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Prioritering Kommunövergri Nämndsmål Mått 
Utfall Mål 

ar. pande mål 2017 2019 

Miljö och Kommunen ska Kommunen ska vara Andel miljöfordon 16 20 
klimat vara en god en god förebild inom inom den 

förebild inom miljöområdet och geografiska 

miljöområdet och genom samarbete kommunen 

genom med medborgare, 
Andel kommunala 9 25 

samarbete med företagare och andra 
medborgare, aktörer ska vår miljöfordon % 

företagare och gemensamma miljö- Andel ekologiska 45 50 
andra aktörer ska och klimatpåverkan livsmedel% 
vår minska. 
gemensamma Andel återvunnet 28 39 

miljö-och material av 

klimatpåverkan hushållsavfall % 

minska. Ranking av Sveriges 271 240 
Miljöbästa kommun 

Resultat NR/ år 2015: 56. Må/värde för företagsklimat (Insikt total NKI) är medelvärdet för deltagande kommmuner i senaste 

undersökningen. Resultat NR/ fritidsaktiviteterår år 2015: 57 

5.1.3 Ekonomi 

Prioritering Kommunövergri Nämndsmål Mått 
Utfall Mål 

ar. pandemål 2017 2019 

Ekonomi Kommunen ska Kommunen ska ha en Alla nämnder ska 100 100 

och ha en stabil och stabil och långsiktigt hålla sin budget % 

kostnadsko långsiktigt hållbar hållbar ekonomi som 

ntroll ekonomi som ger ger Awikelse mot 0 

handlingsutrymm handlingsutrymme för budget, mkr 

e för framtiden. framtiden. kommunstyrelsen 

Kostnader för 974 948 
försörjningsstödet, 
kr/inv 

Verkställandegrad 95 
av investeringar % 

Prognossäkerhet %, 99,5 
kommunstyrelsen 

5.1.4 Medarbetare 

Prioritering Kommunöv~rgri Nämndsmål Mått 
Utfall Mål 

ar. panda.mål 2017 2019 

Arbetsgivar Kommunen ska Kommunen ska vara Hållbart 79 

e och vara en attraktiv en attraktiv Medarbetarengage 

medarbetar arbetsgivare med arbetsgivare med mang, HME-index 

e stolta och stolta och kompetenta 
Sjukfrånvaro, % 

kompetenta medarbetare som 7.4 6 

medarbetare som trivs på sitt arbete. Extern 13 12 
trivs på sitt personalomsättning 
arbete. hela kommunen 

samt 
avdelningsvis % 

HME-index 2018: 76. HME-index kommer att mätas årligen från 2019. Må/värdet för extern personalomsättning är medelvärdet i 
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landet 2017. 

5.1.5 Process 

Prioritering Kommunövergri Nämndsmål Mått 
Utfall Mål 

ar. pandemål 2017 2019 

Effektivitet Kommunen och Kommunen och dess Nämndernas 80 

och dess verksamheter ska måluppfyllelse % 

arbetssätt verksamheter ska arbeta effektivt och 
Uppfyllande av 100 

arbeta effektivt med moderna 
och med arbetssätt, så att en tjänstegarantier % 

moderna god kvalitet för Bedömning av 84 90 
arbetssätt, så att medborgarna kan kommunens 
en god kvalitet för uppnås till en rimlig samlade system för 
medborgarna kan kostnad. intern kontroll % 
uppnås till en 
rimlig kostnad. E-tjänster, 1,76 

sammanvägt index 
1-3 

Kommunens sammanvägda index före-tjänster 2018 är 1,58 

6 Investeringar 

Investeringar 2019 tkr 

Digitalisering - it-stöd och e-tjänster (alla förvaltningar)1l 5 000 

Inventarier och övrigt 1 000 

Infrastruktur - allmänt 600 

Infrastruktur - centrum utveckling (Tingsryd) 1 000 

Infrastruktur - underhåll gator 3 900 

Fordon och maskiner 4600 

Energisparåtgärder 5 000 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 10 000 

Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (underhåll) 6 300 

VA-verksamhet 12 000 

Centrala IT-investeringar 2450 

Totalt 51 850 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

Total budget 
Intäkt 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

-279 333 

121257 

287 232 

129156 

110 Gemensam/Kommunchef 
Intäkt -70 

1308 

232 

1470 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

92067 Övrig kommungemensam vht 

Intäkt 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

92091 Arbete åt utomstående 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

111 Kansliavdelningen 
Intäkt 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

10011 Kommunstyrelsen 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

10013 KS Kultur- & fritidsutskott 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

10014 KS Personalutskott 

Personalkostnad 

Övrig kostnad 

Nettokostnad 

TINGSRYDS KOMMUN 

-70 

1308 

215 

1453 

17 

17 

-1230 

10 249 

5 517 

14536 

1856 

284 

2140 

60 

10 

70 

50 

10 

60 

-276 899 

129 564 

277 612 

130277 

-698 

2 007 

518 

1827 

-698 

1372 

504 

1178 

635 

14 

649 

-1529 

9 062 

3 474 

11007 

1961 

285 

2 246 

80 

10 

90 

60 

10 

70 

2018-12-07 

Sida 1 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

10015 KS Arbete- & lärandeutskott 

Personalkostnad 100 120 

Övrig kostnad 20 

Nettokostnad 120 120 

10016 KS Plan- & Näringslivsutskott 

Personalkostnad 75 90 

Övrig kostnad 15 

Nettokostnad 90 90 

10030 Överförmyndarnämnd 

Personalkostnad 60 

Övrig kostnad 10 86 

Nettokostnad 70 86 

10060 Valnämnd 

Personalkostnad 97 51 

Övrig kostnad 9 12 

Nettokostnad 106 63 

13010 Politisk administration 

Intäkt -14 -485 

Personalkostnad 2 231 2 215 

Övrig kostnad 80 89 

Nettokostnad 2 297 1819 

13020 Överförmyndarverksamhet 

Intäkt -365 

Personalkostnad 1 776 980 

Övrig kostnad 177 1171 

Nettokostnad 1588 2151 

13040 Allmänna val 

Intäkt -177 -130 

Personalkostnad 314 185 

Övrig kostnad 180 15 

Nettokostnad 317 70 

27521 Adm. Säkerhetsarbete 

Intäkt -470 -600 

Personalkostnad 556 567 

Övrig kostnad 240 264 

Nettokostnad 326 231 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 2 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

90276 Övrig gemensam verksamhet 

Övrig kostnad 20 10 

Nettokostnad 20 10 

92060 Kansliadministration 

Intäkt -146 -156 

Personalkostnad 1983 1552 

Övrig kostnad 3 203 405 

Nettokostnad 5040 1801 

92065 Intern service 

Intäkt -58 -58 

Personalkostnad 129 127 

Övrig kostnad 757 530 

Nettokostnad 828 599 

92066 Kommunarkiv 

Personalkostnad 289 296 

Övrig kostnad 454 453 

Nettokostnad 743 749 

92067 Övrig kommungemensam vht 

Personalkostnad 673 678 

Övrig kostnad 48 134 

Nettokostnad 721 812 

92091 Arbete åt utomstående 

Intäkt -100 

Personalkostnad 100 

Nettokostnad 0 

112 Utvecklingsavdel ningen 
Intäkt -2 206 -2190 

Personalkostnad 7 913 7 515 

Övrig kostnad 12 845 13 541 

Nettokostnad 18 552 18866 

21520 MBK-verksamhet 

Intäkt -120 -120 

Personalkostnad 662 646 

Övrig kostnad 569 496 

Nettokostnad 1111 1022 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 3 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

21552 Planverksamhet 

Intäkt -850 -850 

Personalkostnad 1185 1832 

Övrig kostnad 487 388 

Nettokostnad 822 1370 

22010 Näringslivsbefrämjande åtg 

Personalkostnad 1230 1135 

Övrig kostnad 453 435 

Nettokostnad 1683 1570 

22020 Landsbygdsutveckling 

Intäkt -303 -303 

Personalkostnad 505 515 

Övrig kostnad 431 558 

Nettokostnad 633 770 

23010 Turistverksamhet 

Intäkt -122 -122 

Personalkostnad 161 

Övrig kostnad 391 562 

Nettokostnad 430 440 

23012 Stöd turistverksamhet 

Övrig kostnad 107 107 

Nettokostnad 107 107 

30100 Samlingslokaler 

Intäkt -150 -150 

Övrig kostnad 395 1333 

Nettokostnad 245 1183 

30200 Stöd till fritidsföreninga 

Övrig kostnad 1855 

Nettokostnad 1855 

31010 Stöd till studieförbund 

Övrig kostnad 300 

Nettokostnad 300 

31020 Stöd SISU ldrottsutbildarn 

Övrig kostnad 100 

Nettokostnad 100 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 4 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

31530 Konst- o utställningsvht 

Övrig kostnad 40 40 

Nettokostnad 40 40 

34100 Idrottsanläggningar 

Intäkt -585 -585 

Övrig kostnad 3 886 4468 

Nettokostnad 3 301 3 883 

34200 Badanläggningar 

Intäkt -5 -3 

Övrig kostnad 440 449 

Nettokostnad 435 446 

34490 Naturreservat o friluftsle 

Övrig kostnad 408 377 

Nettokostnad 408 377 

39100 Adm kultur och fritid 

Personalkostnad 484 504 

Övrig kostnad 3 307 150 

Nettokostnad 3 791 654 

90272 Gem. info o markn.föring 

Personalkostnad 1012 1027 

Övrig kostnad 755 759 

Nettokostnad 1767 1786 

90275 Strategiskt arbete 

Personalkostnad 791 827 

Övrig kostnad 204 201 

Nettokostnad 995 1028 

92064 Medborgarkontor 

Intäkt -71 -57 

Personalkostnad 1883 1029 

Övrig kostnad 972 963 

Nettokostnad 2 784 1935 

113 Ekonomiavdelningen 
Intäkt -2 470 -2 325 

Personalkostnad 6 943 7 213 

Övrig kostnad 3186 3 083 

Nettokostnad 7 659 7971 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 5 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

92061 Ekonomiadministration 

Intäkt -1715 -1512 

Personalkostnad 6 943 7 213 

Övrig kostnad 2 381 2 270 

Nettokostnad 7 609 7971 

92091 Arbete åt utomstående 

Intäkt -755 -813 

Övrig kostnad 805 813 

Nettokostnad 50 0 

114 Personalavdelningen 
Intäkt -92 -87 

Personalkostnad 6 737 6 983 

Övrig kostnad 3 257 3 319 

Nettokostnad 9 902 10215 

61010 Arbetsmarknadsåtgärder 

Personalkostnad 575 575 

Övrig kostnad 5 6 

Nettokostnad 580 581 

90270 Personalbefrämjande åtgärd 

Personalkostnad 933 985 

Övrig kostnad 930 1059 

Nettokostnad 1863 2044 

90273 Omplaceringstjänster 

Personalkostnad 894 919 

Övrig kostnad 1 1 

Nettokostnad 895 920 

92062 Personaladministration 

Intäkt -92 -87 

Personalkostnad 4 335 4504 

Övrig kostnad 2 321 2 253 

Nettokostnad 6 564 6 670 

1150 Gemensam/Chef Arbete & lär 
Intäkt -3197 -1916 

Personalkostnad 3157 2 256 

Övrig kostnad 1885 1321 

Nettokostnad 1845 1661 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 6 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

26310 Miljö,hälsa,hållbarh Folkh 

Övrig kostnad 70 70 

Nettokostnad 70 70 

51091 Föreningsbidrag 

Övrig kostnad 60 60 

Nettokostnad 60 60 

59001 Gem. adm. övergrip 

Personalkostnad 1027 946 

Övrig kostnad 300 225 

Nettokostnad 1327 1171 

59060 Alkohollagen 

Intäkt -120 -120 

Övrig kostnad 333 305 

Nettokostnad 213 185 

59080 Personligt ombud 

Övrig kostnad 175 175 

Nettokostnad 175 175 

60040 Integration 

Intäkt -3077 -1 796 

Personalkostnad 2130 1310 

Övrig kostnad 947 486 

Nettokostnad 0 0 

1151 Individ- & familjeomsorg 
Intäkt -35 412 -28 406 

Personalkostnad 21019 21017 

Övrig kostnad 50 588 44078 

Nettokostnad 36195 36 689 

55910 Missbrukarvård för vuxna 

Intäkt -3 

Personalkostnad 1086 1059 

Övrig kostnad 20 267 

Nettokostnad 1106 1323 

55920 lnstitutionsvård vuxna 

Intäkt -142 -150 

Övrig kostnad 1 737 2400 

Nettokostnad 1595 2 250 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 7 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

55930 Familjehemsvård 

Intäkt -52 -41 

Övrig kostnad 251 250 

Nettokostnad 199 209 

55942 Strukt öppen missbr vård 

Intäkt -15 

Personalkostnad 405 357 

Övrig kostnad 209 250 

Nettokostnad 614 592 

56910 Barn- och ungdomsvård 

Intäkt -1028 

Personalkostnad 3 483 5438 

Övrig kostnad 216 284 

Nettokostnad 3 699 4694 

56920 lnstitutionsvård 

Intäkt -123 -550 

Övrig kostnad 3 550 4 200 

Nettokostnad 3427 3 650 

56930 Familjehemsvård 

Intäkt -68 -121 

Personalkostnad 5 265 4233 

Övrig kostnad 691 1560 

Nettokostnad 5888 5672 

56941 Strukt öppen barn o ungd v 

Intäkt -1 -48 

Personalkostnad 2 050 1988 

Övrig kostnad 1275 640 

Nettokostnad 3 324 2 580 

56942 Övriga öppna insatser 

Övrig kostnad 120 100 

Nettokostnad 120 100 

57110 Övrig vuxenvård (ej missbr 

Intäkt -42 

Personalkostnad 581 377 

Övrig kostnad 1224 1003 

Nettokostnad 1805 1338 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

57510 Försörjningsstöd 

Intäkt -2 655 -2 500 

Personalkostnad 2 021 2 245 

Övrig kostnad 9 431 9 055 

Nettokostnad 8 797 8800 

58510 Familjerådgivning 

Övrig kostnad 140 155 

Nettokostnad 140 155 

58520 Övrig familjerätt 

Övrig kostnad 674 840 

Nettokostnad 674 840 

59013 Gem. adm. IFO 

Personalkostnad 2 367 1942 

Övrig kostnad 2 440 2 544 

Nettokostnad 4807 4486 

60010 Flyktingadministration 

Intäkt -495 -1263 

Personalkostnad 495 1178 

Övrig kostnad 85 

Nettokostnad 0 0 

60020 Flyktingar 

Intäkt -7 876 -7 445 

Personalkostnad 488 

Övrig kostnad 7 388 7 445 

Nettokostnad 

60030 Ensamkommande flyktingbarn 

Intäkt -24 000 -15 200 

Personalkostnad 2 778 2 200 

Övrig kostnad 21222 13 000 

Nettokostnad 0 0 

1152 Vuxenutbildning 
Intäkt -5 843 -9 320 

Personalkostnad 10 769 13 966 

Övrig kostnad 2136 3 248 

Nettokostnad 7 062 7 894 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

47000 Vuxenutbildning, grundlägg 

Personalkostnad 834 842 

Övrig kostnad 47 48 

Nettokostnad 881 890 

47100 Vuxenutbildning, lokal adm 

Personalkostnad 993 1595 

Övrig kostnad 199 263 

Nettokostnad 1192 1858 

47200 Vuxenutbildning gy, påbygg 

Intäkt -873 -4 210 

Personalkostnad 2 519 5 274 

Övrig kostnad 1293 2 201 

Nettokostnad 2 939 3 265 

47400 Vuxenutbildning, särvux 

Personalkostnad 783 824 

Övrig kostnad 55 60 

Nettokostnad 838 884 

47600 Vuxenutbildning, SFI 

Personalkostnad 1147 1184 

Övrig kostnad 65 69 

Nettokostnad 1212 1253 

47800 Övrig utbildning, uppdrags 

Intäkt -4 970 -5110 

Personalkostnad 4493 4 247 

Övrig kostnad 477 607 

Nettokostnad 0 -256 

1153 Arbetsmarknadsåtgärder 
Intäkt -546 -1324 

Personalkostnad 1372 2179 

Övrig kostnad 723 1096 

Nettokostnad 1549 1951 

61010 Arbetsmarknadsåtgärder 

Intäkt -546 -1324 

Personalkostnad 1372 2179 

Övrig kostnad 723 1096 

Nettokostnad 1549 1951 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

1170 Gemensam/Teknisk chef 
Intäkt -4 778 -6 495 

Personalkostnad 3106 6101 

Övrig kostnad 4 708 6 311 

Nettokostnad 3036 5 917 

21510 Förrättningsverksamhet 

Övrig kostnad 70 70 

Nettokostnad 70 70 

21530 Exploateringsverksamhet 

Intäkt -270 -570 

Övrig kostnad 472 274 

Nettokostnad 202 -296 

21570 Tekn utredning/projektvht 

Intäkt -3 224 

Personalkostnad 1464 

Övrig kostnad 155 1915 

Nettokostnad 155 155 

24960 Offentlig belysning 

Intäkt -100 -100 

Övrig kostnad 2145 2151 

Nettokostnad 2 045 2 051 

26130 Vattenvård 
Intäkt -725 -884 

Övrig kostnad 1025 1209 

Nettokostnad 300 325 

80020 Tillhandah av industriområ 

Övrig kostnad 138 118 

Nettokostnad 138 118 

81032 Skogsdrift 

Intäkt -115 -80 

Övrig kostnad 169 95 

Nettokostnad 54 15 

83200 Samhällsbetalda transporte 

Intäkt -530 -530 

Personalkostnad 513 724 

Övrig kostnad 54 54 

Nettokostnad 37 248 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

92011 Administration Stab 

Intäkt -3 038 -1107 

Personalkostnad 2 593 3 913 

Övrig kostnad 480 425 

Nettokostnad 35 3 231 

1171 Gatu- & parkenhet 
Intäkt -19 sos -19 312 

Personalkostnad 7 511 7 505 

Övrig kostnad 25 340 24 884 

Nettokostnad 13 346 13 077 

10012 Vägråd 

Personalkostnad 42 42 

Övrig kostnad 2 2 

Nettokostnad 44 44 

24910 Kommunala gator 

Intäkt -894 -752 

Personalkostnad 247 247 

Övrig kostnad 5 521 5 063 

Nettokostnad 4874 4558 

24920 Enskilda vägar 

Intäkt -5 487 -5 914 

Personalkostnad 501 478 

Övrig kostnad 8 211 8125 

Nettokostnad 3 225 2689 

24930 Privata utfartsvägar 

Övrig kostnad 1215 1215 

Nettokostnad 1215 1215 

24960 Offentlig belysning 

Övrig kostnad 228 227 

Nettokostnad 228 227 

25010 Parker 
Intäkt -210 -100 

Övrig kostnad 2 387 2 520 

Nettokostnad 2177 2420 

25020 Lekparker 

Intäkt -8 

Övrig kostnad 240 240 

Nettokostnad 232 240 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

25030 ldrottsplatser/Motionsspår 

Övrig kostnad 97 90 

Nettokostnad 97 90 

25040 Badplatser 
Övrig kostnad 210 225 

Nettokostnad 210 225 

92051 Anläggningsarbetare 

Intäkt -5 528 -4 862 

Personalkostnad 6 721 5 749 

Övrig kostnad 818 570 

Nettokostnad 2011 1457 

92052 Fordon o maskiner 

Intäkt -4121 -4 546 

Övrig kostnad 4121 4 546 

Nettokostnad 0 0 

92053 Verkstad 
Intäkt -1314 -1336 

Personalkostnad 989 

Övrig kostnad 347 259 

Nettokostnad -967 -88 

92055 Diesel,smörjmedel 

Intäkt -1186 -1014 

Övrig kostnad 1186 1014 

Nettokostnad 0 0 

92056 Förrådslokaler 

Intäkt -625 -702 

Övrig kostnad 625 702 

Nettokostnad 0 0 

92091 Arbete åt utomstående 

Intäkt -132 -86 

Övrig kostnad 132 86 

Nettokostnad 0 0 

1172 Fastighets- & lokalenhet 
Intäkt -92 882 -96160 

Personalkostnad 665 708 

Övrig kostnad 106 221 108 654 

Nettokostnad 14004 13 202 
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2018-12-07 

BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

21590 Tomma lokaler 

Intäkt -230 -1592 

Övrig kostnad 1649 2 032 

Nettokostnad 1419 440 

25060 Offentliga toaletter 

Intäkt -26 -27 

Övrig kostnad 49 53 

Nettokostnad 23 26 

34100 Idrottsanläggningar 

Intäkt -675 -595 

Övrig kostnad 5 708 6121 

Nettokostnad 5 033 5 526 

34200 Badanläggningar 

Intäkt -5 972 -5 160 

Övrig kostnad 10 070 9 139 

Nettokostnad 4098 3 979 

80010 Tillhandah av lokaler 

Intäkt -2 023 -2 709 

Övrig kostnad 5 517 5 995 

Nettokostnad 3 494 3 286 

81510 Tillhandah av bostäder 

Intäkt -161 -161 

Övrig kostnad 98 106 

Nettokostnad -63 -55 

91010 Adm fastighetsförvaltning 

Intäkt -16 190 -16 613 

Personalkostnad 665 708 

Övrig kostnad 15 525 15 905 

Nettokostnad 0 0 

91020 Fastighetsförv skolor 

Intäkt -19 742 -20 097 

Övrig kostnad 19 742 20 097 

Nettokostnad 0 0 

91030 Fastighetsförv förskolor 

Intäkt -2 783 -2 967 

Övrig kostnad 2 783 2 967 

Nettokostnad 0 0 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 14 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

91040 Fastighetsförv servicehus 

Intäkt -28 684 -28 778 

Övrig kostnad 28 684 28 778 

Nettokostnad 0 0 

91050 Fastighetsförv idrottsh 

Intäkt -5 056 -6 033 

Övrig kostnad 5 056 6 033 

Nettokostnad 0 0 

91060 Fastighetsförv räddnstn 

Intäkt -1974 -2 036 

Övrig kostnad 1974 2 036 

Nettokostnad 0 0 

91070 Fast förv Ishall 

Intäkt -6158 -6121 

Övrig kostnad 6158 6121 

Nettokostnad 0 0 

91090 Fastighetförv ö fastighet 

Intäkt -3 208 -3 271 

Övrig kostnad 3 208 3 271 

Nettokostnad 0 0 

1173 IT-driftsenhet 
Intäkt -12 806 -14 006 

Personalkostnad 3 256 3 364 

Övrig kostnad 9 550 10 642 

Nettokostnad 0 0 

92069 Central IT-verksamhet 

Intäkt -12 806 -14 006 

Personalkostnad 3 256 3 364 

Övrig kostnad 9 550 10 642 

Nettokostnad 0 0 

1174 Måltidsenheten 
Intäkt -37160 -41439 

Personalkostnad 18 270 20159 

Övrig kostnad 18 890 21280 

Nettokostnad 0 0 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 15 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

92031 Adm kostverksamhet 

Intäkt -2198 -2 423 

Personalkostnad 731 776 

Övrig kostnad 1440 1647 

Nettokostnad -27 0 

92032 Kostverksamhet skolor 

Intäkt -15 221 -17 347 

Personalkostnad 7 878 8 541 

Övrig kostnad 6 995 8127 

Nettokostnad -348 -679 

92034 Kostverksamhet servicehus 

Intäkt -18 935 -20 557 

Personalkostnad 8 855 9 730 

Övrig kostnad 10455 11506 

Nettokostnad 375 679 

92035 Kostpool 

Intäkt -806 -1112 

Personalkostnad 806 1112 

Nettokostnad 0 0 

1175 Lokalvårdsenheten 
Intäkt -10 750 -13 574 

Personalkostnad 8 695 10 029 

Övrig kostnad 2 055 3 545 

Nettokostnad 0 0 

92021 Adm städverksamhet 

Intäkt -791 -2 095 

Personalkostnad 536 1575 

Övrig kostnad 255 520 

Nettokostnad 0 0 

92022 Städverksamhet skolor 

Intäkt -6 322 -6 668 

Personalkostnad 5 216 4910 

Övrig kostnad 1106 1 769 

Nettokostnad 0 11 

92023 Städverksamhet förskolor 

Intäkt -1016 -1012 

Personalkostnad 862 745 

Övrig kostnad 154 266 

Nettokostnad 0 -1 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 16 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

92024 Städverksamhet servicehus 

Intäkt -320 -632 

Personalkostnad 281 465 

Övrig kostnad 39 167 

Nettokostnad 0 0 

92025 Städvht bibliotek/idrotts 

Intäkt -645 -1593 

Personalkostnad 550 1173 

Övrig kostnad 95 418 

Nettokostnad 0 -2 

92026 Städverksamhet förvaltn 

Intäkt -1382 -1341 

Personalkostnad 1028 989 

Övrig kostnad 354 344 

Nettokostnad 0 -8 

92027 Städvht off lokaler 

Intäkt -77 -8 

Personalkostnad 65 6 

Övrig kostnad 12 2 

Nettokostnad 0 0 

92029 Städvht övriga fastighete 

Intäkt -197 -225 

Personalkostnad 157 166 

Övrig kostnad 40 59 

Nettokostnad 0 0 

1176 Renhållningsenhet 
Intäkt -15 441 

Personalkostnad 1835 

Övrig kostnad 13 606 

Nettokostnad 0 

87031 Sophämtning 

Intäkt -12100 

Personalkostnad 50 

Övrig kostnad 5 538 

Nettokostnad -6 512 

87032 Administration Renhålln 

Personalkostnad 390 

Övrig kostnad 1639 

Nettokostnad 2029 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 17 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

87034 Deponeringsanläggning 

Intäkt -600 

Personalkostnad 67 

Övrig kostnad 1508 

Nettokostnad 975 

87035 Tipplatser 
Övrig kostnad 343 

Nettokostnad 343 

87036 Återvinningscentraler 

Intäkt -650 

Personalkostnad 1328 

Övrig kostnad 3170 

Nettokostnad 3 848 

87037 Slamtömning ensk. anläggni 

Intäkt -1590 

Övrig kostnad 1408 

Nettokostnad -182 

87039 Renh resultatutjämning 

Intäkt -501 

Nettokostnad -501 

1177 VA-enhet 
Intäkt -34 945 -38118 

Personalkostnad 8 452 9 500 

Övrig kostnad 26 493 28 618 

Nettokostnad 0 0 

86511 Vattenverk produktion 

Personalkostnad 1824 1942 

Övrig kostnad 7 824 8 639 

Nettokostnad 9 648 10 581 

86512 Vattenledningar 

Intäkt -26100 -12 125 

Personalkostnad 1470 1476 

Övrig kostnad 3 237 3 602 

Nettokostnad -21393 -7 047 

86513 Vatten högreservoar/tryck 

Övrig kostnad 126 156 

Nettokostnad 126 156 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 18 
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BUDGET 2019 

Budget 2018 Budget 2019 

86514 Administration VA 

Intäkt -3 611 -4 279 

Personalkostnad 1857 2 573 

Övrig kostnad 1840 1 706 

Nettokostnad 86 0 

86519 VA resultatutjämning 

Intäkt -513 -2 738 

Nettokostnad -513 -2 738 

86521 Avledning avlopp 

Intäkt -2 209 -17 781 

Personalkostnad 1187 1191 

Övrig kostnad 2 271 2135 

Nettokostnad 1249 -14 455 

86522 Avloppsverk 

Intäkt -930 -930 

Personalkostnad 1454 1623 

Övrig kostnad 8 215 8 755 

Nettokostnad 8 739 9448 

86523 Pumpstationer 

Personalkostnad 370 404 

Övrig kostnad 1912 2 534 

Nettokostnad 2282 2938 

86531 Dagvattenrening 

Övrig kostnad 100 100 

Nettokostnad 100 100 

86532 Dagvattenledningar 

Intäkt -1582 -265 

Personalkostnad 290 291 

Övrig kostnad 968 973 

Nettokostnad -324 999 

86533 Pumpstationer DV 

Övrig kostnad 18 

Nettokostnad 18 

TINGSRYDS KOMMUN Sida 19 
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Upphandlingsplan för Tingsryds kommun 2019 

Kommunstyrelsen 

\'ara/tjänst 

KLF 
Kommunövereripande 
Kontorsoaooer 
Drivmedel stationstankning 

Tekniska 
MF- maskiner 
Operatörstjänster 

Servrar 
Belsvsningsartiklar???? 
Färsk fisk 
VA-material 
Livsmedel - grossistsortimentet 

Klienthårdvara och tjänster 

Arbetskläder 
elektroniska körjournaler 

Omhändertagande av slam 

Tryckledning kvarnamåla-urshult 

Transport av slam 
Pellets 
Grusning privata utfarter 
Grusning 
Halkbekärnpning 

Andelsjordbruk 
Fönsterputs 
Skogsförvaltning 
Mäklartjänst 
Kalkning 

Personal 
Företagshälsovård 
Psykosociala tiänster 

Ekonomi 
F örsäkringsmäklare 
Fakturautskrifter 

Kansli 
Kaffeautomater leasing 

Filmning av kommunfullmäktige/Webb TV 

Arbete och lärande 

Utveckling 
Tryckeritjänster Undersökning av behov. 

Bild banken 

Belopp Nuvarande a\'tal gar ut \nsrnrig P:\biirjas Liinsupphandling 

2019-09-30 X 
2019-03-31 X 

2019-10-31 X 

2019-12-31 X 
2019-12-31 X 

X 
2019-08-31 X 

2019-08-31 X 

2020-03-31 X 
X 

nov-18 

Jonas Weidenmark nov-18 
Carina Axelsson 
Carina Axelsson 
Carina Axelsson 

2019-04-30 Karin Berg2:ren dec-18 

2018-11-01 Bengt Eriksson jan-19 

2020-01 -30 Bengt Eriksson maj-1 9 

2020-04-30 Bengt Eriksson aug-19 

Ann Mattsson dec-18 

2018-11-01 Jimmy Öström feb-1 9 

2021-12-31 jan-21 

Jonas Weidenmark mar-19 

Jonas Weidenmark dec-18 

2019-1 2-31 Helena Clemedtson jun-19 

2020-04-30 Helena Clemedtson seo-19 

2019-04-30 Daniel Gustafsson dec-18 

2019-09-30 Daniel Gustafsson jun-19 

2019-04-30 Jörgen Wijk feb-19 

2019-08-31 Jörgen Wijk mar-19 

2019-01-01 ? dec-18 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 300 

Projektplan iör arenautveckling 
Dnr 2018/1545 101 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut att; 

1. Fastställa förslag till arbetsorganisation och planering för 
utredningsarbetet för att ta fram beslutsunderlag för ny arena enligt 
bilagt förslag Planering av Projekt Ny Arena. 

2. Anslår fmansiering med 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts utvecklingspott 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen fick den 12 november 2018 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att genomföra en fördjupad utredning och ta fram 
förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering av en ny arena 
och att ett färdigt resultat skall presenteras för kommunfullmäktige under 
hösten 2019. 

Det är en stor utredning som skall genomföras under en begränsad tid och 
som kommer att kräva olika externa specialistkompetenser samt en 
projektledning, se bifogat dokument "Planering av Projekt Ny Arena". 

Utredningen kräver en finansiering på motsvarande en 1 miljon kronor. 

Beslutsunderlag 

5. Skrivelse kommunchef, 2018-11-22 
6. Utredning Planering av Projekt ny arena, 2018-11-22 
7. KF 2918-11-12 § 31 Strategiskt inriktnings beslut för ny arena 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar att i beslutspunkt två ändras till: 
Anslår finansiering med I miljon kronor ur kommunstyrelsens 
arbetsutskotts utvecklingspott 2019. 

Besluts gång 

Ordförande fmner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 
yrkande. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Christer Kratz 
Kommunchef 
0477 44121 
christer.kratz@tingsryd.se 

Till kommunstyrelsen 

Förslag till arbetsorganisation och planering för utredningsarbetet 

för att ta fram beslutsunderlag för ny arena 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslag till arbetsorganisation och planering för utred

ningsarbetet för att ta fram beslutsunderlag för ny arena enligt bilagt förslag "Planering 

av Projekt Ny Arena" och anslår finansiering med 1 miljon kr ur ksau:s utvecklingspott. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick den 12 november 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att 

genomföra en fördjupad utredning och ta fram förslag till byggnation, ägande, lokali

sering och finansiering av en ny arena och att ett färdigt resultat skall presenteras för 

kommunfullmäktige under hösten 2019. 

Det är en stor utredning som skall genomföras under en begränsad tid och som kommer 

att kräva olika externa specialistkompetenser samt en projektledning, se bifogat doku

ment "Planering av Projekt Ny Arena". 

Utredningen kräver en finansiering på motsvarande en 1 miljon kr. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse samt bilaga "Planering av Projekt Ny Arena". 

Christer Kratz 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

Kommunledningsförvaltningen 

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

Planering av Projekt Ny Arena 

2018-11-28 

Bakgrund, beslutsunderlag för ett inriktnings beslut 

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål om att en ny 

arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller den nuvarande 

arenan inte de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet. 

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 att ge kommunlednings

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som möjliggör kom

munfullmäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. 

Beslutsunderlaget arbetades fram under maj-juni 2018 av en arbetsgrupp bestående av 

ekonomichef, teknisk chef, lokalstrateg, samordnare kultur och fritid, miljö- och bygg

nadschef samt utredare. Arbetet i gruppen leddes av ekonomichefen. Utredaren, tillsam

mans med ekonomichefen, var aktivt arbetande med utredningsarbete och rapportskri

vande. 

Kommunfullmäktige tog inriktningsbeslut 

Kommunfullmäktige tog, vid sitt sammanträde, den 12 november 2018 ett positivt inrikt

ningsbeslut. Avsikten med ett inriktningsbeslut i fullmäktige är att den politiska viljeinrikt

ningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan 

här stor fråga. Detta gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett even

tuellt projekt. Kommunfullmäktiges beslut omfattade följande fem punkter: 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till att en ny 

arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram förslag till 

byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som presenteras för kommunfull

mäktige senast under hösten 2019. 

3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arenan byggs, ägs och hyrs ut av privat 

finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga kringytor för en modem an

läggning. Förslaget ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör 

finnas i eller i anslutning till arenan, tex bowlinghall och/eller andra verksamheter. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom 

ramen för ksau:s utvecklingspott. 

5. Utredningen ska belysa kostnaden för en upprustning av den nuvarande Dackehalleri. 

för att motsvara de uppställda kraven på en modem anläggning. Detta för att kunna 

göra en korrekt jämförelse mellan de två alternativen ombyggnad eller nybyggnad. 

Tre olika alternativ till arenabygge 
Om nuvarande ishall skall ingå som en del av en ny arena medför detta olika möjligheter 

med olika ambitionsnivåer. Ett alternativ som innebär mindre kostnader kan vara att ge

nomföra nödvändiga, men begränsade, förändringar i nuvarande ishall så att den kan fun

gera som huvudarena och att en ny träningsyta byggs i direkt anslutning. Ett annat alterna

tiv kan innebära en mer genomgripande ombyggnad och tillbyggnad av befintlig ishall för 

att förändra den till en modem arena, men till en högre kostnad. Båda dessa alternativ bör 

utredas. Detta innebär att det blir tre olika alternativ som bör utredas: två på befintlig plats, 
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men med olika ambitionsnivåer och kostnader och ett tredje på annan plats som innebär en 

helt nybyggd arena. 

Nödvändigt med upphandling 
Eftersom den nya arenan, via hyresintäkter, till stor del kommer att :finansieras med kom

munala skattemedel gör vi bedömningen att byggnationen av arenan ska upphandlas i en

lighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. 

Kommunfullmäktiges beslut under hösten 2019 

Kommunfullmäktige avser att under hösten 2019 ta slutlig ställning i frågan baserat på 

konkreta förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering. 

Fortsatt arbete efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 

Efter att kommunfullmäktige den 12 november tog ett inriktningsbeslut om att bygga en ny 

arena är det nödvändigt att besluta om en planering för det fortsatta arbetet avseende ar

betsorganisation mm och att olika förutsättningar för arbetet klargörs. Det bör även tas 

beslut om en arbetsgång för arbetet. 

Preliminär arbetsorganisation 

Styrgrupp 
Kommunchef och kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp. Vid behov ad

jungeras fler berörda nämnder och utskott. 

Arbetsgrupp 
Projektledare, ekonomichef, teknisk chef, lokalstrateg, upphandlare, samordnare 

kultur och fritid, miljö- och byggnadschef samt utredare. 

Projektgrupp 
Arbetsgruppen kompletterat med extern part. Vi avvaktar med projektgruppen tills 

att en upphandling är genomförd i enlighet med LOU. 

Referensgrupp 
Utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att skapa en lämplig referensgrupp. 

Frågor som bör utredas inför beslut om byggnation av ny arena 

1. Vilken ekonomisk och teknisk livslängd har den gamla ishallen? Är det ekonomiskt 

hållbart att upprusta den gamla hallen så att den kan vara en del i en ny modem an

läggning? 
2. Vem skall ansvara för byggnationen? Den privata finansiären? Kommunen? Ett ny

bildat bolag med olika delägare? 

3. V ar skall den nya arenan lokaliseras om den inte byggs där den nuvarande ishallen 

är belägen? 
4. Vilken/vilka verksamheter förutom ishockey och konståkning skall finnas i och 

omkring arenan? 
5. Förutsättningar för en upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling 

(LOU). 
6. Kan kommunen ge driftsbidrag till TAIF efter att de har bolagiserats och bildat ak

tiebolag? Kommunen kan stödja föreningar, men kan kommunen stödja ett aktiebo

lag? I vilken form.m,åste ett eventuellt stöd ske? 

7. Hur skall arenan finansieras? Hur stor blir hyran? Vad klarar TAIF att betala? Hur 

mycket måste kommunen stödja, tex via driftsbidrag? 
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Behov av externa konsulter i utredningsarbetet 

Det finns behov av juridisk kompetens när det gäller frågor kopplade till offentlig upp

handling, olika momsfrågor och möjlighet till att ge kommunalt driftsbidrag till före

ning/aktiebolag. För att bedöma tillståndet för nuvarande ishall och vilken ekonomisk och 

teknisk livslängd den hallen har och om den kan vara en del av en ny arena finns det behov 

av en extern kompetens (konsult). Det krävs även resurser för att utreda markförutsättning

arna för alternativ lokalisering. Utredningen, som kräver olika specialistkompetenser, skall 

genomföras på relativt kort tid och vår bedömning är att det också kommer att krävas en 

projektledare på motsvarande 50% tjänst under nio månader för att leda och hålla ihop ar

betet. 

Finansiering av utredningen och externa kompetenser 

Arbetet med utredningen och inhyrning av externa kompetenser kommer under året fram 

till hösten 2019 att kräva en :finansiering på motsvarande en 1 miljon kr. Kostnaderna är 

uppskattade enligt följande: 

• Konsulttjänster och juriststöd 500 tkr 

• Projektledning och övrigt 500 tkr 

Arbetsgång 

1. Beslut om strategi och upplägg av utredningsprojektet. 

Arbetsorganisation och planering mm. 
Enligt dokument "Planering av Projekt Ny Arena" 

2. Fastställande av status för nuvarande ishall. 
Kan nuvarande ishall vara en del av en ny arena? 

3. Fastställa :funktioner och krav för ny arena. 
Skall ytterligare någon/några verksamhet/verksamheter 

förutom ishockey och konståkning finnas i arenan? 

Bowling? 

4. Fastställa alternativ lokalisering om arenan skall byggas på ny plats. 

Utreda markförutsättningar för alternativ lokalisering. 

5. Ha underlag klart för en offentlig upphandling. 

6. Tillsammans med externa intressenter kalkylera kostnader 

och hyra mm. 

7. Sammanställa och presentera 3 förslag till byggnation 

av en ny arena för kommunfullmäktige. 

8. Genomföra upphandling. 



�rende 25 

Projekt Sydostleden 

138



139

~Tingsryds 
~kommun 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 289 

Projekt Sydostleden 
Dnr 2018/1489 312 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att Tingsryds kommuns inställning är att bibehålla nuvarande 

fördelningsnyckel avseende medfinansieringsavgift till 

ledhuvudmannen för Sydostleden. 

Beskrivning av ärendet 

Under sammanträdet informerar projektledare för Sydostleden Lene 

Hansson om Sydostledens bakgrund, organisation och syfte. 

Näringslivsutvecklare informerar om cykelleden i Tingsryds kommun och 

en diskussion förs kring utvecklingen av leden som besöksmål. 

Sydostleden är en 27 mil lång cykelled och går genom tre regioner och nio 

kommuner. Sydostleden invigdes i juni 2016. I samband med invigningen 

av leden tog Region Skåne över rollen som ledhuvudman. En 

ledhuvudmannagrupp bildades och Tingsryds kommun är inte en av 

parterna i gruppen. 

Enligt avtal ska kommunen stå för drift och underhåll, såsom att säkerställa 

att Sydostleden är trafiksäker och går att använda på ett komfortabelt sätt 

under cykelsäsongen 15 april-15 oktober. Kommunen ansvarar även för att 

Sydostleden, inom kommunens gränser, besiktigas och för att åtgärder av 

brister görs innan cykelsäsongen börjar. Kommunstyrelsen § 16 2018-09-11 

gav utvecklingsavdelningen i uppdrag att kostnadsberäkna underhåll och ta 

fram förlag till underhållsplan eftersom underhållet varit eftersatt. 

Utöver driftkostnader betalar Tingsryds kommun en medfinansieringsavgift 

till ledhuvudmannen. Idag enligt en fördelningsnyckel som baseras på 

antalet invånare i varje kommun. Det nya förslaget, som i huvudsak drivs av 

Växjö kommun, är att avgiften ska baseras 50 procent på antal invånare och 

50 procent på ledsträckan i kommunen. Detta är en modell som kommer 

påverka Tingsryd kommun mycket ekonomisk eftersom Tingsryd är den 

kommun som har längst ledsträcka. 

Idag medfinansierar Tingsryds kommun med 20 970 kr om året. Den 

föreslagna fördelningsnyckeln innebär ökade kostnader till 54 905 kr om 

året för kommunen. Vid nästa Ledhuvudmannagruppsmöte kommer det tas 

beslut om fördelningsnyckel och även huvudmannens roll och uppgift. 

Eventuellt kommer den totala medfinansieringen att sänkas. 

I utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (27) 

KoQimunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 

Justerare 

§ 289 forts. 

Under möte mellan kommunalråd, kommunchef och näringslivsutvecklare 

framkom att Tingsryd kommun inte ser förlaget om ny fördelningsnyckel 

som en godtagbar förändring. 

Projektledare för Sydostleden har informerats om kommunens ståndpunkt 

och menar att Tingsryds kommun gärna får komma med ett motbud. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Näringslivsutvecklare 2018-11-28 

2. Minnesanteckningar från workshop, Ledmannahuvudgrupp för 

Sydostleden 2018-05-22 

3. Fördelningsnyckel med finansiering Sydostleden 

4. Verksamhetsinriktning 2018-2020 med aktivitetsplan och budget 

2018, 2018-03-01 

5. Kommunstyrelsen § 16 2018-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) 

yrkande. 

I 

IUtilragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Projekt Sydostleden 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRJVELSE INFORMATION 

2018-11-28 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Tingsryds 

kommuns inställning är att bibehålla nuvarande fördelningsnyckel avseende 

medfinansieringsavgift till ledhuvudmannen för Sydostleden. 

Beskrivning av ärendet 
Sydostleden är en 27 mil lång cykelled och går genom tre regioner och nio kommuner. 

Sydostleden invigdes i juni 2016. I samband med invigningen av leden tog Region 

Skåne över rollen som ledhuvudman. En ledhuvudmannagrupp bildades och Tingsryds 

kommun är inte en av parterna i gruppen. 

Enligt avtal ska kommunen stå för drift och underhåll, såsom att säkerställa att Sydost

leden är trafiksäker och går att använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 

april- 15 oktober. Kommunen ansvarar även för att Sydostleden, inom kommunens 

gränser, besiktigas och för att åtgärder av brister görs innan cykelsäsongen börjar. 

Kommunstyrelsen § 16 2018-09-11 gav utvecklingsavdelningen i uppdrag att kostnads

beräkna underhåll och ta fram förlag till underhållsplan eftersom underhållet varit efter

satt. 

Utöver driftkostnader betalar Tingsryds kommun en medfinansieringsavgift till ledhu

vudmannen. Idag enligt en fördelningsnyckel som baseras på antalet invånare i varje 

kommun. Det nya förslaget, som i huvudsak drivs av Växjö kommun, är att avgiften ska 

baseras 50 procent på antal invånare och 50 procent på ledsträckan i kommunen. Detta 

är en modell som kommer påverka Tingsryd kommun mycket ekonomisk eftersom 

Tingsryd är den kommun som har längst ledsträcka. 

Idag medfinansierar Tingsryds kommun med 20 970 kr om året. Den föreslagna fördel

ningsnyckeln innebär ökade kostnader till 54 905 kr om året för kommunen. Vid nästa 

Ledhuvudmannagruppsmöte kommer det tas beslut om fördelningsnyckel och även hu

vudmannens roll och uppgift. Eventuellt kommer den totala medfinansieringen att sän

kas. 

Under möte mellan kommunalråd, kommunchef och näringslivsutvecklare framkom att 

Tingsryd kommun inte ser förlaget om ny fördelningsnyckel som en godtagbar föränd

ring. Projektledare för Sydostleden har informerats om kommunens ståndpunkt och me

nar att Tingsryds kommun gärna får komma med ett motbud. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts under kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

Bilagor 
Minnesanteckningar från workshop, Ledmannahuvudgrupp för Sydostleden 2018-05-22 

Fördelningsnyckel med finansiering Sydostleden 
Verksamhetsinriktning 2018-2020 med aktivitetsplan och budget 2018, 2018-03-01 

Kommunstyrelsen§ 16 2018-09-11 

Rose-Marie Svensson 

Näringslivsutvecklare 
Kommunledningsförvaltningen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Minnesanteckningar från workshop med 

ledhuvudmannagruppen för Sydostleden 

Datum 2018-05-22 

Plats Mörrum River Lodge 

Deltagare Anders Unger, Region Kronoberg 

Eva Berglund; Kristianstad kommun 

Håkan Andersson. Visit Blekinge 

Leif Wictoren, Region Blekinge 

Lena Axelsson, Karlshamns kommun 

Oddvar Fiskesjö, Region Skåne, ordförande 

Oscar Wijk, Destination Småland 

Pia Jönsson-Rajgård. Tourism in Skåne 

Sofie Bredahl, Simrishamns kommun 

Sofie Norrby, Region Skåne 

Therese Friman, Växjö kommun 

Lene Hansson, Region Skåne (vid anteckningarna) 

Catarina Rolfsdotter-Jansson, moderator 

Nikki Schmidt, Simply draw it big 

1. Vad vill vi uppnå 2025? 

Vilken utveckling ska vi beskriva? Rollfördelning? Vad betalar samverkansparterna till? Vad 

uppnå med medfinansieringen? 

2. Att alla som verkar för Sydostleden (huvudman, ledhuvudmannagrupp, kommuner, 

företagare). 

får cykeltu risten att tänka "Södra Sverige" 

utnyttjar platsens värde och utvecklar denna 

tillitsfullt samverkar med alla från Växjö och Göteborg, dvs. även inkluderat Sydkustleden 

och Kattegattleden 

arbetar för en god lönsamhet för besöksnäringsföretagen 

verkar för en innovativ turistdestination med nya lösningar 

känner sig stolta när man bor och verkar längs leden 

3. 2025 - Vad påverkar? 

Moderator Catarina Rolfsdotter: Kunskap gynnar oss. Vår tillgänglighet till information om 

vår hälsa har ökat och vi är mer autonoma kring hur vi tar hand om vår hälsa. Vi vet att vi 

behöver motion. Vi vet att vi ska ta hand om vår psykiska hälsa. Vi tittar på de djupare 
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värdena och ökar attraktiviteten till dessa värden. Vi har möjlighet att skräddarsy vår 

upplevelser. Hur förhåller vi oss till detta? 

4. När vi pratar Destinationsutveckling. 

Det vi måste var medvetna om är att ni vi pratar om är vad som är vårt arbete, pratar vi om 

vad vi har rådighet över. Men vi kan också prata om hur vi kan inspirera och motivera. Det är 

komplext att vara flera olika aktörer, men om vi sammanfogar pusselbitarna från det egna 

arbetet med det gemensamma tänker vi större. 

5. Var innebär destinationen Sydostleden? 

Sydostledens infrastruktur måste leva sitt liv med allt annat runtomkring. 

Sydostleden är ett flertal olika destinationer. 

Målgruppens behov är helt avgörande. 

Ju lokalare en upplevelse är ju mer vill man uppleva den. 

Värdskapet är mycket viktigt. 

Boende köps på Booking m.fl. Upplevelser köper man på plats men man vill hitta det på 

ett enkelt sätt vilket innebär att den digitala lösningen måste finnas där. 

Vi har ett boende som är helt annorlunda, mer värdskapsbaserat, du kanske kliver in i 

någons hem. 

Vi behöver ge inspiration till turister som cyklar, de vandrar också, shoppar, tittar på 

fåglar. De känner inte till vad ett område har att erbjuda. De vet inte att man kan cykla 

till Åsnens nationalpark och på vilket sätt ta sig dit. 

Norra Europas skarpaste cykelled tillsammans med Sydkustleden och Kattegattleden. 

Näringsidkarna bestämmer själva när verksamheten är ett cykelvänligt företag. 

Internationell marknadsföring behöver inte gå igenom ledhuvudmannaskapet. 

Underhåll, kvalitet, standard ska sitta i nacken. Är den hundra kan man satsa ännu 

hårdare. 

Led huvudmannen samordnar övergripande infrastruktur, möten, ser till så att vi är på 

samma spår. Avtal ska innehålla ett tydligt intentionsavtryck, att man vill jobba med 

frågorna. 

Att vi är digitaliserade. 

Att elcykel är på frammarsch. Vad innebär det för oss? 

6. Hur vill vi utveckla en 27 mil lång led? 

Leden är en sträckning som ger förutsättningar. Olika platser längs leden utgör 

destinationer, det är detta vi måste utgå ifrån. 

Respektive näringsidkare samarbetar, både nära och långt bort på leden. 

Digital karta -Vad är jag intresserad av? Mat, svamp, fiske ... ger svar på var jag ska landa 

7. Hur ska vi skapa mervärde för Sydostleden, Sydkustleden och Kattegattleden? 

Mervärdena ska skapas i den ordinarie besöksnäringen i respektive kommun och 

destinationsutvecklingsbolag. 

Det viktigaste är att man utgår ifrån de lokala förutsättningarna. 

8 av 10 vet inte idag att det finns vandringsleder. Det här ska vi ta med oss och använda. 

Det finns tyvärr de som skyr Sydostleden, som hästgårdar mellan Växjö och Tingsryd. 

Men detta ska vi kunna vända på. 

8. Vilka resultat ska vi uppnå långsiktigt? 
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Målbild 

Vilka insatser ska göras? Utgå från målbilden. 

Effekterna är de klassiska gästnätterna och arbetstillfällena. 

En semesterupplevelse på den cykelled infrastruktur som finns och att man får en 

närmare bild, man möter locals. Näringsidkaren ska se till att man tar sig dit. 

Näringsidkaren ska även förmedla andra aktiviteter, t.ex. ridning. Näringsidkaren ska 

också ha en god service, t.ex. en cykelpump. 

Vart vill ledhuvudmannagruppen vara 2025? 

En lätt kommunicerbar målbild. En intern målbild. Något ledhuvudmannagruppen kan applicera 

utifrån verksamheten men också kunna kommunicera ut i verksamheten. 

Hållbar led av internationell standard där näringens ambassadörskap för helheten är så viktig~ dvs. 

för hela södra Sverige. Att de ser betydelsen av det unika längs leden. 

Diskussion kring målbilden: 

Utvecklings planen ska ha en målbild för ett visst antal år samt delmål och 

ansvar/rollfördelning. 

Långsiktigt engagemang. Pia vill att vi "skruvar hårdare på målbilden. 

Vad innebär det för respektive kommun? Målbilden utgör en ambitionsnivå vart man vill 

nå. Detta kommer att krävas insatser. 

Effektlogik, resultat, mål, aktiviteter. Allt samverkansparterna gör måste ge effektivt. 

2025: tydligare rollfördelning om vem som gör vad och vad som förväntas. Formulera ett 

gemensamt arbetssätt och metoder som sprids till alla. 

Viktigt med en gemensamma riktning för att jobba tillsammans. Viktigt med ett 

förtydligande vad som är regionernas roll och kommunernas roll. Ett internt arbete kring 

detta behövs. 

Viktigt att skapa tillit. Tillit innebär att alla vet att rollerna uppfylls. Tillit bygger på 

tydlighet. 

Bättre prata internationell attraktivitet istället för internationell standard. Internationell 

attraktivitet innebär att det blir en varierad upplevelse för den internationella besökaren. 

Det är inte asfalt eller grus som är kravet. 

Var ligger ambitionsnivån? Samverkansparterna ska medverka till att skapa en hållbar 

cykelturismled med internationell attraktivitet. 

Alla kan inspirera, motivera men alla har inte rådighet över varandras arbete. 

Oavsett var man är verksam på leden så har man en kunskap om hela leden. T.ex. att 

värdskapet ägs av aktörerna och att de förstår värdet av Sydostleden. Varje företag ska 

känna stolthet över att Sydostleden har erbjudande till besökarna så att dessa kommer. 

Viktigt att kunna uttrycka att vi har en ambition med Sydostleden när vi går ut och pratar 

med t.ex. näringslivet. 

Att ansvariga inom destinationsutveckling har ett coachande arbetssätt mot 

besöksnäringen. Hur får ett helhetstänkande? Det ser olika ut i olika kommuner. 

Näringslivskontor har uppdraget i vissa kommuner. Dra nytta av olika kunskaper. 
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Företagarna ska se Sydostleden som en tillgång men även de kommunala 

organisationerna ska kunna se leden som en tillgång. Viktigt att leden "finns just i vår 

kommun". 

Verksamheter kan syn kas, t.ex. hästnäring med hästupplevelser. Aktiviteten blir en del av 

reseanledningen. 

Att reseanledningen även är att vandra i södra Sverige. 

Upplevelsen är viktigast men inte glömma att besökaren vill ha bekvämlighet. 

2025: Man skräddarsyr sitt eget paket. Men man kan se det som ett erbjudande. Själva 

resan skapar en vision, en bild. Man lägger tillval. Katalogen används bara som en 

inspiration. Kunden sätter ihop sin resa själv. Beståndsdelarna måste finnas längs leden. 

Att led huvudmannen ska se till så att alla uppfyller sitt ansvar. Att kommunerna blir 

kravställda. Kommunen ska ansvara för att hela kommunen äger målbilden men att 

ledhuvudmannens ska stödja och hjälpa till så man gör detta. 

9. Nästa ledhuvudmannagruppsmöte 

10 september kl. 12 - 16 på Vattenriket, Kristianstad. Börjar med lunch. 

Långsiktig utvecklingsplan med budget. 

Fördelningsnyckeln. Vad ska pengarna gå till och vad får man för pengarna? Detta måste 

vi stå för framför politiken. Ska Region Skåne satsa så krävs medfinansiering enligt 

politikerna. 

Nytt gemensamt samarbetsavtal fr.o.m. 2019. 

SLUT ANTECKNINGAR 



147

Fördelningsnyckel medfinansiering Sydostleden 

Medfinansiering Medfinansiering 

Medfinansiering invånarantal Medfinansiering med snitt med snitt, Medfinansiering 

Km led i % av total baserat på antal 1 jan 2018 % av total baserat på antal medelvärde viktning med snitt, viktning 

Kommun kommunen ledsträcka km/kommun (scb) inv.antal inv/kommun km 50% inv 50% km 70% inv 30% km 30% inv 70% 

Växjö 30,8 11% 56535 91251 31% 153882 105208 85739 124678 

Tingsryd 48,4 18% 88840 12 435 4% 20970 54905 68479 41331 

Olofström 5,7 2% 10463 13 468 5% 22712 16587 14137 19037 

Karlshamn 35,6 13% 65345 32 229 11% •. 54350 59847 62046 .. 57648 

Sölvesborg 20,6 8% 37812 17 421 6% 29378 33595 35282 31908 

Bromölla 12,5 5% 22944 12 699 4% 21415 22180 22485 21874 

Kristianstad 63,7 23% 116924 84 211 28% 142010 129467 124450 134484 

Tomelilla 18 7% 33040 13 430 5% 22648 27844 29922 25765 

Simrishamn 37,1 14% 68098 19 352 7% 32635 50366 57459 43274 

Summa 272,4 100% 500 000 296 496 100% 500 000 500 000 500 000 500 000 

1 2 3 4 5 
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Verksamhetsinriktning 2018-2020 

med aktivitetsplan och budget 2018 

Mars 2018 
Kontaktperson : projektledare Lene Hansson 

E-post: lene.hansson@skane.se 

1 
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Bakgrund 
Sydostleden, som är en 27 mil lång nationell cykelled mellan Växjö och Simrishamn invigdes i juni 

2016 efter åtta års samarbete mellan nio kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, 

Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn), tre regioner (Region Kronoberg, 

Region Blekinge och Region Skåne) samt tre destinationsutvecklingsbolag (Destination Småland, 

Visit Blekinge och Tourism in Skåne). Region Skåne blev ledhuvudman i samband med 

invigningen. 

Nationell cykelled innebär att leden uppfyller kriterier för turism- och rekreationsleder enligt 

Trafikverkets Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 

2014:174. Beslutsgrundande kriterier för nationell led är förankring mellan samarbetsparterna, 

trafiksäkerhet, tillgänglighet och tillstånd för bl.a. skyltning. Viktigt att tänka på, men inte 

beslutsgrundade är attraktivitet, kvalitetssäkring samt att vara tillgänglig med kollektivtrafik och 

kommunikation. 

Bakgrunden till etablering av Sydostleden var en internationell efterfrågan på 

kvalitetscertifierade cykelleder. NUTEK, nuvarande Tillväxtverket, gjorde därför 2005, 

tillsammans med regionala turismorganisationer, en bedömning av var nationella cykelleder 

skulle kunna skapas. Kattegattleden och Sydostleden lyftes fram. Genomförandet av Sydostleden 

har finansierats av samarbetsparterna och med stöd av EU-medel. Investeringarna beräknas till 

cirka 100 miljoner kronor när cykelleden mellan Kivik och Ravlunda färdigställs (beräknad 

byggstart 2019, investering cirka 30 miljoner). 

Långsiktiga effekter (2025) 
Insatserna inom ramarna för arbetet med Sydostleden (regionalt, lokalt och genom 

besöksnäringens insatser) ska leda till följande långsiktiga effekter: 

• En hållbar, tillgänglig, attraktiv och trafiksäker cykelturismdestination med värdskap, 

natur & kulturupplevelser för besökare och lokalbefolkning. 

• En nationell cykelled som skapar möjligheter för besöksnäringen att utvecklas. 

Kortsiktiga effekter (2020) 
Insatserna inom ramarna för arbetet med Sydostleden (regionalt, lokalt och genom 

besöksnäringens insatser) ska leda till följande kortsiktiga effekter: 

• Ökad kännedom om leden hos besöksnäring, kommunala verksamheter och 

lokalbefolkning. 

• Ökat antal bokningsbara produkter i globala digitala plattformar. 

• Ökad kunskap hos besöksnäringen om befintliga produkter längs leden. 

• Ökad insikt kring hållbar turism hos besöksnäringen längs leden. 

Uppnådda resultat (2018-2020) 
2018 

• Gemensam varumärkesplattform för Kattegattleden, Sydostleden och Sydkustleden 

etablerad. 

• Arbetsgrupper aktiverade inom infrastruktur, destinationsutveckling och 

marknadsföring/PR med tydliga aktivitetsplaner som samverkar 

2 
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2019 

• "Ta med cykel gratis på tågen"- konceptet implementerat 

• Handlingsplan för brorenovering etablerad 

• Utvald besöksnäring längs leden är aktiverad 

• Lokalbefolkningen samt relevanta organisationer längs leden aktiverad 

• Mätmetoder utarbetade med indikatorer för kvantitativa mål 

• Regionöverskridande samarbete/partnerskap för turismorganisationerna etablerat 

2020 
• Leden uppfyller Trafikverkets kriterier för nationell turismcykelled. 

• Sydostleden är ett i målgruppen välkänt besöksmål/attraktion. 

Aktiviteter 

2018 

Övergripande - ledhuvudmannaadministration 

Samordning Lene Hansson 

• Utreda fördelningsnyckel för avtal med kommuner och regioner 

• Gemensam workshop med ledhuvudmannagruppen för att etablera långsiktiga (efter 

2020) effekter, mål och strategier 

• Genomföra möten med kommunernas respektive nämnder för information och 

förankring om Sydostleden som nationell cykelled 

• lnformationsskyltar med övergripande information om Sydostleden i Karlshamn och i 

Kristianstad 

• Arbeta fram koncept för att Skånetrafiken, Öresundståg AB samt Länstrafiken Kronoberg 

ska erbjuda resenärer att kostnadsfritt ta cykel med på tåg och buss under 

sommarkortperioden. 

• Genomföra cykelkonferens a la Skåneledsträffen med kommuner, regioner och andra 

partners inom Sydostleden och Sydkustleden (samt Kattegattleden om möjligt) 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 

Marknadsföring egna kanaler 

Samordning Kommunikatör 

• Utveckling av hemsidan 

• Skapa en interaktion med besökare i egna sociala medier 

• Identifiering av ambassadörer/cyklister. 

• Skapa närvaro i lokala medier. 

• Löpande arbete med innehåll i egna kanaler 

110000 

• Nyhetsbrev före och efter cykelsäsongen för att informera om aktiviteter och händelser. 

Mottagare: infrastrukturgruppen, destinationsutvecklingsgruppen, besöksnäringsföretag 

samt ledhuvudmannagruppen. 

3 
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• Hantera info-mail (projektledaren). 

• Samordna deltagande vid Svenska Cykelmässan i Stockholm 16 - 18 mars. Planering i 

samarbete med kommunerna (projektledaren) 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 213 500 

Infrastruktur 

Samordning Lene Hansson 

• Samordna kommunernas besiktningar före och efter cykelsäsongen. 

• Verka för att Trafikverket i deras beställning till entreprenörer lägger in åtgärder för 

besiktning av den del av Sydostleden där Trafikverket är väghållare 

• Bristanalys framtagen avseende broar längs leden. 

• Planera för åtgärder avseende brister i underlaget sträckan Tingsryd södra - Olofström -

Karlshamn norra 

• Inventering av cykelfållor utmed leden. Arbeta fram förslag till pilotprojekt. 

• Återkoppling åtgärder Kristianstad från inventering 

• Fortsatt arbete med att etablera en lösning till om ledningen vid Brösarp 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 

Destinationsutveckling 

Samordning Jenny Sahlström 

15 000 

• Ta fram handlingsplan som visar angreppsätt för att 1) mäta antalet cyklister längs leden 

2) Beskriva cykelturistens beteende (HPU-projektet) samt mäta besöksnäringens 

omsättning 

• Genomföra inspiration- och kunskapsträff/träffar med besöksnäringen längs leden 

• Genomföra enkät till besöksnäringen som utvärderar 2017 års verksamhet. 

• Genomföra HPU projektet (Hållbar produktutveckling) fortsätter under 2018 i östra 

Skåne med ett 25-tal företagare (separat projekt men aktiverar längs leden) 

• Tillsammans med regionala turismorganisationerna samordna stödjande insatser till 

kommunerna kring att coacha företagen runt digitalisering, produktutveckling och 

tillgänglighet 

• Löpande genomföra gemensamma möten med regionala och lokala turismorganisationer 

under året. 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 150 000 

Internationell marknadsföring 

Samordning Helene Östberg 

4 
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• Samordna kommunikationsstrategi som förenar Sydostleden, Sydkustleden och 

Kattegattleden. Skapa ett förhållningssätt mellan ledernas kommunikation och 

varumärke som möjliggör för att respektive led kan marknadsföras gemensamt 

• Generell aktivitetsplan för internationell marknadsföring planeras och samordnas i 

samband med att Tourism in Skåne aktivitetsplanerar för prioriterade marknader. 

Resurser enligt budget från ledhuvudmannamötet 400 000 {+75 000 arvode till byrå) 

Resurser som ställs till förfogande 2018 

De resurser som ställs till förfogande för aktiviteter under 2018 är: 

• 100 % andel av tjänst för projektledning 

• 30 % andel av tjänst för kommunikation 

Och dessutom innehåller budgeten: 

• Ledhuvudmannaadministration 110 000 kr 

• Kommunikation i egna kanaler 281 000 kr 

• Infrastruktur 15 000 kr 

• Destinationsutveckling 150 000 kr 

• Internationell marknadsföring 490 000 kr 

5 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (47) 

2017-09-11 

§ 160 

Samarbetsavtal avseende Sydostleden 
Dnr 2017/430 312 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot information om budget och verksamhetsplan 

Sydostleden 2017-2019. 

2. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal avseende Sydostleden. 

3. Kommunstyrelsens ordförande unde1tecknar godkänt samarbetsavtal. 

4. Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att tillsammans med andra berörda avdelningar och förvaltningar i 

kommunen utreda: 

- Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds kommun 

gällande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet 

- Behov av skyltning och underhåll av befintlig skyltning 

- Kostnadsberäkna underhåll och ta fram ett förslag till underhållsplan över 

en tre-eller fyraårsperiod 

- Undersöka hur man kan mäta nyttjandet av Sydostleden uppdelat på tre 

olika delsträckor och vad det skulle kosta 

Beskrivning av ärendet 

Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio 

kommuner. Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter 

Kattegattleden. Tillsammans med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 

2019/2020) kommer alla tre lederna att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled 

av internationell standard. 
Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan 

parterna där resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En 

tillfällig omledning finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent 

lösning måste finnas på plats inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. 

den 21 september 2020. 

I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över 

rollen som ledhuvudman. Sydostleden går dätmed in i en ny fas <lät· alla 

kommande insatser ska ingå i respektive parts ordinarie arbete. Fastställande av 

arbetsordning och rollfördelning ska utgå ifrån parterna och fördelas på drift och 

underhåll, kommande utveckling av infrastruktur, löpande 

destinationsutveckling och marknadskommunikation med fokus på internationell 

marknadsföring och PR. 

Utdragsbestyrl<ande 

2017-09-13 
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~Tingsryds 
\:!;/kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

''----

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (47) 

2017-09-11 

§ 160 forts. 

Primärkommuner som är pa1t i avtal om Sydostleden är Växjö kommun, 

Tingsryds kommun, Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs 

kommun, Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och 

Simrishamns kommun. De ansvarar och beslutar om följande insatser: 

D Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 

annan part i detta avtal. 

Drift och underhåll 
D Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda 

på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april - 15 oktober och är 

tillgänglig för cyklar med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation 

och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket 

Publikationsnummer: 2014: 17 4). 

D Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför 

cykelsäsongen (15 april - 15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. 

Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. "går att använda 

på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen" i Cykelleder för rekreation och 

turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket 

Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skymmer sikten för 

cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 

åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en 

vamingsskylt ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat. 

Kommunen ansvarar även för att Sydostleden inom kommunens gränser 

besiktigas före (avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april - 15 

oktober). I besiktningen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger 

kommunen att rapportera status till ledhuvudmannen senast den 15 november 

respektive 1 april. Imapporterade brister ska åtgärdas senast den 15 april. 

Besiktningen av leden bör ske via cykel, för att kunna kvalitetssäkra ledens 

komfort och framkomlighet 

För att detta skall vara möjligt måste en budget för underhåll beslutas och en 

plan göras upp. 

D Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde 

om inget annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar 

på de sträckor som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 

D Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

D Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och 

underhåll av leden inom kommunens gränser. 

I Otdrngsbescyrkande 
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~Tingsryds 
\:!/kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-11 

§ 160 forts. 

26 (47) 

D Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet 

och är rena. 

D Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

D Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens 

gränser där så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en 

ansökan skickas till ledhuvudmannen, som i samverkan med 

ledhuvudmannagruppen utvärderar förslaget utifrån Trafikverkets kriterier, och 

skickar ansökan till Trafikverket som ska utvärdera om ansökan ska beviljas. För 

att kunna beviljas krävs att den nya sträckningen uppfyller kraven enligt 

Klassificedngen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cykelleder 

för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkn.ing, 

Trafikverket, december 2014. 

Vägvisningsskyltar på Sydostleden 

D När en skylt har imapporterats skadad eller försvunnen 

Beslutsunderlag 

1. Samarbetsavtal avseende Sydostleden, 2017-07-24 

2. Fördelningsnyckel 2017-06-30 
3. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-29 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 186, 2017-09-04 

Beslutet sldckas till 
Lene Hansson, projektledare Sydostleden, Region Skåne 

Utvecklingschefen 
Teknisk chef 

I Utdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr 2018/1120 200 

Dnr 2018/1509 612 

Dnr2018/1507 612 

Dnr 2018/871 265 

Dnr 2018/1476 910 

Dnr 2018/1024 106 

Dnr 2018/1024 106 

Dnr 2018/1304 024 

Dnr 2018/794 170 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Boverket 
Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till 

kommuner för ökat bostadsbyggande 

2. Bildningsnämnden 
Protokoll bildningsnämnden, 2018-11-20 § 118 

Resursfördelningssystem för gymnasieskolan 

3. Bildningsnämnden 
Protokoll bildningsnämnden, 2018-11-20 § 119 

Riktlinjer för start av program på Wasaskolan 

4. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

2 

Beslut angående bildande av naturreservatet Förarm i Tingsryds 

kommun 

5. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Minnesanteckningar från partnerskapsmöte för 

landsbygdsprogrammet i Kronobergs län 2018-11-09 

6. Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Utvärdering av torkansamverkan 2018 

7. Ingrid Burman, Landshövding i Kronobergs län 
Följebrev till utvärdering av torkansamverkan 

8. Tingsryds kommun 
Sammanställning av förändringar i arvoden för förtroendevalda i 

Tingsryds kommun 2019 

9. Uppvidinge kommun 
Protokoll kommunfullmäktige, 2018-11-20 § 121 

Annullering av avsiktsförklaring Höglandets Räddningstjänstförbund 

samt ansökan om återinträde i Räddningstjänsten östra Kronoberg. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 

2018-12-17 

10. Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 18:47 Budgetproposition för 2019 och höständringsbudgeten 

för år 2018 

11. Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 18:48 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 

I Utdragsbestyrkande 
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Delegeringsbeslut -
Avslag på begäran om utlämning av 
uppgifter i ambud från Medley AB 
gällande drift av Vattenpalatset Kaskad, 
Jörgen Wijk, kanslichef 
Överklagande Tingsryds kommuns 
beslut om sekretess angående Medley 
ABs anbud gällande driften av 
Vattenpalatset Kaskad i Tingsryd 
Se DNR: 2017/366 055 
Anmälan av delegeringsbeslut -
Offert/Avtal leasing gällande 2 st 
Renault Megane dCi 
Offert/Avtal leasing gällande 2 st 
Captur Energy TCe 
Beslutsdatum 2018-12-10, Daniel 
Gustafsson, ekonomichef 
Delegeringsbeslut år 2018, 
Ekonomichef & Tf. kommunhcef 
Daniel Gustafsson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-12-17 

Delegationsbelsut 2018.6080 

2018/449 059 

Delegations beslut 2018.6195 

2018/26 002 

Sida 1 (1) 

KS 2018-12-07 

2018-12-17 HEÖ 

KS 2018-12-11 

2018-12-17 DG 

2018-12-11 08:44 
Antal:2 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-11-01- 2018-12-07 

Ks 17 december 2018 

2018/1302 340 

Beslutsdatum 2018-11-05. Delegationsbeslut, hävande av 

bevattningsförbud. 

Delegat: VA-chef, Carina Axelsson 

2018/1302 253 

9 

2 

Beslutsdatum 2018-11-01. Reviderat Köpeavtal mellan säljaren 212000-

0621 Tingsryds kommun och köparen 556132-8013 Tingsryds Energi AB 

gällande fastigheten LINNERYD 24:4 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1302 253 3 

Beslutsdatum 2018-11-01. Köpebrev, Tingsryds kommun 212000-0621, 

säljer fastigheten Linneryd 24:4 till Tingsryds Energi AB, 556132-8013. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1259 510 5 

Beslutsdatum 2018-11-06. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-10-

2023-11-09. Serienummer 0763-15456-58M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/147 002 14 

Beslutsdatum 2018-11-07. Anmälan av delegeringsbeslut, avbrytande 

av upphandling, Torget i Ryd. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1314 510 3 

Beslutsdatum 2018-11-12. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-14-

2023-11-13. Serienummer 0763-15460-38M-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1229 510 5 

Beslutsdatum 2018-11-12. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-14-

2023-11-13. Serienummer 0763-15459-32M-F 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/430 372 1 

Beslutsdatum 2018-11-14. Leveransavtal nr 423, mellan Tingsryds 

Energi AB, 556132-8013, och Tingsryds kommun, 212000-0621, 

Fastighetsenheten gällande leverans och mottagande av fjärrvärme på 

fastigheten Möllekulla 1:154, Stationsvägen 16, Urshult. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 
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2018/1380 510 3 

Beslutsdatum 2018-11-21.Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-24-

2023-11-23. Serienummer 0763-15463-32K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1391 510 3 

Beslutsdatum 2018-11-21.Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-27 -

2023-11-26. Serienummer 0763-15465-63M-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/147 002 15 

Beslutsdatum 2018-11-19.Anmälan av delegeringsbeslut. Avtal: 

Underhåll vägbelysning, Vattenfall Services Nordic AB 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1452 260 1 

Beslutsdatum 2018-11-23. Grannyttrande avseende Tingsryds kommuns 

fastigheter MÖLLEKULLA 1:154 och URSHULT 1:26, gällande ansökan 

om bygglov för tillbyggnad av befintlig industribyggnad, MÖLLEKULLA 

1:182. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1333 510 3 

Beslutsdatum 2018-11-23. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-11-28 -

2023-11-27. Serienummer 0763-15464-37M-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1487 299 1 

Beslutsdatum 2018-11-06. Uppsägning av hyreskontrakt för lokal med 

objektsnummer: 110025 samt avtalsnummer: 11056 inom Önskelåten 

3, Tingsryd. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1493 973 1 

Beslutsdatum 2018-11-19. Avtal 18-030, Beställningsskrivelse. Kontrakt 

mellan Tingsryds kommun och Vattenfall Services Nordic AB, underhåll 

av vägbelysning, Tingsryds kommun. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018-1517 269 2 

Beslutdatum 2018-11-30. Yttrande från Teknisk chef till 

Polismyndigheten markupplåtelse angående julskyltning Södra kajen i 

Urshult. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 
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2018/1518 269 2 

Beslutsdatum 2018-11-30. Yttrande från Teknisk chef till 

polismyndigheten, markupplåtelse, skyltning om försäljning av 

fyrverkerier, 27 december 2018 till och med 1 januari 2019, fastighet 

TINGSRYD 12:1. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1364 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-04. Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-07 -

2023-12-06. Serienummer 0763-15468-45M-P. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/1530 512 3 

Beslutsdatum 2018-12-05. Undantag från bestämmelserna om största 

tillåtna vikt och bredd, transporttidpunkt 2018-11-26 -2018-12-18, 

Transportsträcka Trelleborg - Konga. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1539 979 1 

Beslutsdatum 2018-06-14. Avtal, avtalsförlängning mellan Tingsryds 

kommun och OK-Q8 AB avseende drivmedel Alkylatbensin i bulk. 

Referensnummer 2015124. 

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson 

2018/1540 296 1 

Beslutsdatum 2018-11-19. Uppsägning av hyresavtal med nr 30602501-

03, förrådslokal på Åkervägen 2, Urshult, Möllekulla 1:193. 

Delegat: Lokalstrateg, Karin Berggren 

2018/1532 264 2 

Beslutsdatum 2018-12-07. Teknisk chefs synpunkter gällande samråd, 

Lantmäteriet avseende fastighetsreglering berörande Linneryd 5:3 och 

5:30 inklusive servitut. ärendenummer G1886. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1270 510 3 

Beslutsdatum 2018-12-07. Pa,rkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-12-13 -

2023-12-12. Serienummer 0763-15462-53K-F. 

Delegat: Administratör, Anette Gunnarsson 

2018/323 269 16 

Beslutsdatum 2018-12-07. Upplåtelse av allmän mark gällande politiskt 

torgmöte på torget i Tingsryd lördag 15/12 kl. 11-13. Sökande: 

Socialdemokraterna i Tingsryd. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 
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2018/270 269 5 

Beslutsdatum 2018-12-07. Markupplåtelse gällande litteraturvagn 2019-

01-01-2019-03-31 på Torget i Tingsryd, Tingsryd 14:1. 

Sökande: Sakarias Nilsson. 

Delegat: Teknisk chef, Jonas Weidenmark 

2018/1548 977 1 

Beslutsdatum 2018-10-01. Aktieägaravtal för Södra Smålands Avfall & 

Miljö AB, 559077-5853. 

Delegat: Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson 



�rende 30 

Protokoll som anmäls till 

kommunstyrelsen utifrån 

uppsiktsplikten 

166



r.'ITingsryds 
�kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-12-17 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Beskrivning av ärendet 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-12 §§ 275-285 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26 § § 286-287 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 §§ 288-305 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-11-27 §§ 242-270 

Personalutskottet 2018-11-19 §§36-49 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-11-20 §§ 61-70 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 §§ 71-89 

Bildningsnämnden 2018-11-20 §§ 111-128 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-11-19 §§ 118-126 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-12-04 §§ 127-128 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-12 §§ 102, 105-106, 108-111 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-03 §§ 112, 115-116, 119-122 

Valberedningen 2018-11-29 §§ 6-58 

Tingsryds Energi AB 2018-12-04 §§ 64-73 

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 

1 (1) 
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