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KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 170 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse och dagordning har sänts till ledamöter och ersättare i sedvanlig 
ordning. 

I Utdrng,besty,k,nde 
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§ 171 

Anmälan av jäv 
KS:2022:20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-19 

Ingen ledamot anmäler jäv vid sammanträdet. 

Justerare I Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 172 

Information om beredskapen i kommunens verksamheter 
gällande kriget i Ukraina samt nulägesrapport 
KS/2022:258 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot info1mationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Jens Carlzon informerar om att 
länsstyrelsen anger att det på grund av energikris nu föreligger en 
betydande påverkan kopplat till miljö- och ekonomiska värden i 
Kronobergs län. Särskilt rör det de höga elpriserna som leder till problem 
för företag. Den planering som kallas Styre! är vägledande för eventuella 
planerade strömavbrott i höst/vinter. 

Kommunchef Christer Kratz lägger till att han i möte med länsstyrelsen 
fått information om att många företag står nära en nedläggning för att 
elpriserna är höga. 

Chef för Arbete och Lärande Sofia Kumlin-Rylow infmmerar om att 
kommunens fördelningstal om 21 personer från Ukraina nu har uppfyllts. 
Ansökan görs om länsgemensamt EFS-projekt med syfte att stärka 
gruppens etablering i samhälls- och arbetslivet, kallat Kronoberg Care. 

Besluts underlag 

Muntlig information på sammanträdet 

I Utdrngsbestyrkande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 173 

Återrapportering av arbete med suicidprevention 
Dnr KS/2019:589 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsen antar reviderad handlingsplan för 2022-2023. 

3. Åte1rnpportering sker till kommunstyrelsen i september 2023 . 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2019 finns det en handlingsplan för suicidprevention på länsnivå 
som är antagen i Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Denna revideras regelbundet och nuvarande 
gäller mellan åren 2021-2023. 

Sedan 2019-04-25 finns en lokal handlingsplan för suicidprevention i 
Tings1yds kommun som revideras årligen. I den lokala handlingsplanen 
anges insatser för åldersgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre. Den 
är uppbyggd utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för 
suicidprevention. 

Den lokala handlingsplanen genomförs i samverkan mellan Individ och 
familjeomsorgen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Under året som 
varit har den lokala arbetsgruppen regelbundet träffats där representanter 
från flera förvaltningar inom kommunen, Region Kronoberg samt svenska 
kyrkan deltar. 

Den lokala arbetsgruppen har bland annat planerat och följt upp 
utbildningssatsningar som medarbetare ska kunna använda sig av i möten 
med personer med psykisk ohälsa. Målsättningen är att uppmärksamma 
problematiken i de olika åldersgrupperna och motverka stigmat kring 
suicid. 

Revidering av den lokal handlingsplanen är gjord med gällande aktiviteter 
som sker under 2022 och 2023. 

I Utdrngsbesty,kande 
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§ 1 73 fo1tsättning 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-19 

1. Tjänsteskrivelse Chef Arbete och Lärande 

Justerare 

2. Lokal handlingsplan för arbete med suicidprevention 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 174 

Återrapportering av arbete i Tingsryds kommunen utifrån 
regional Folkhälsopolicy 
Dnr KS/2022:975 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
inf01mationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsopolicy för Tingsryds kommun antogs 2019-02-04 (dnr 
KS/2019:192). Av den framgår att folkhälsosamordnaren årligen 
åtenappo1terar arbetet. Tings1yds kommuns folkhälsopolicy har tre 
målområden. Dessa överensstämmer med dem i den länsgemensarnma 
folkhälsopolicyn - En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och 
tillväxt i Kronobergs län samt den länsgemensarnma överenskommelsen 
och handlingsplanen för psykisk hälsa. Från 2021 omfattar den även 
suicidprevention. Kommunens folkhälsoarbete drivs främst genom den 
tväiprofessionella gruppen för Trygg Uppväxt i Tings1yd (TUT-gruppen). 
Folkhälsoarbetet bedrivs synkroniserat med arbetet med Barnens bästa 
gäller i Kronoberg!. Det ger i folkhälsoarbetet ett särskilt fokus på barn 
och unga. 

Tings1yds kommuns folkhälsopolicy har tre målområden. Målområdena 
konkretiseras i en handlingsplan med mål, insatser och mått. Dessa är 
prioriterade utifrån att de är centrala faktorer för barns och ungas t1ygghet 
och goda uppväxt- och levnadsförhållanden. 

Delaktighet och inflytande i samhället. 
• Alla barn och unga har möjlighet till en meningsfull fritid 
• Brottsförebyggande och t1ygghetsskapande arbete för barn och 

unga 

Barns och ungas uppväxtvillkor 
• Alla barn fullgör sin skolplikt 
• God psykisk hälsa hos barn och unga 

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) 
• Alla barn och unga omfattas av ett systematiskt förebyggande 

ANDTS-arbete 

?t__ 
I Utdrngsbesty,kande 
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§ 174 fortsättning 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-19 

1. Tjänsteskrivelse chef Arbete och Lärande 
2. Rappmi Återkoppling folkhälsoarbetet 2022 

Justerare I Utdrngsbesty,-kand, 

9 (27) 
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KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 175 

Information om ekonomi Arbete och Lärande 
KS/2022:470 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för Arbete och Lärande Sofia Kumlin-Rylow redogör för ekonomin 
inom Arbete och Lärande. Budgeten 2022 överskrids på grund av att 
avdelningen för närvarande har många barn och ungdomar placerade i 
familjehem och institutioner. Nästkommande ärende hanterar det 
underskott som uppstår. 

Besluts underlag 

Muntlig information på sammanträdet 

I Utdrngsbcstyckande 
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KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 176 

Kommunstyrelsens handlingsplan för budget i balans 2022 
KS/2022:470 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetskatt föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen och godkänner reviderad 
handlingsplan för budget i balans 2022. 

2. Budgetposterna för institutionsplaceringar, el, drivmedel och 
livsmedel ska sänedovisas och analyseras i kommande ekonomiska 
uppföljningar under åren 2022 och 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter februari månads redovisning visade den ekonomiska helårsprognosen 
för kommunstyrelsens verksamhetsområde ett underskott mot budgeten på 
-6,5 mnkr. Huvudorsaken till underskottet var de snabbt ökande 
kostnaderna för el, drivmedel och livsmedel samt ökade kostnader inom 
IFO barn och familj. Mot bakgrund av underskottsprognosen beslutade 
kommunstyrelsen 2022-05-02 § 126 att godkänna en handlingsplan för 
budget i balans år 2022. Enligt handlingsplanen ska underskottet, genom 
vidtagande av olika åtgärder, minskas till högst -3,25 mnkr, vilket 
motsvarade 50% av den aktuella underskottsprognosen. Resterande del av 
underskott ska vid behov täckas i kommunstyrelsens egna kapital genom 
hänvisning till synnerliga skäl. 

I delårsrapport 1, som upprättades efter april månads utgång, uppgick 
helårsprognosen till -5,4 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade då att tidigare 
beslut om handlingsplan för budget i balans ska fortsätta gälla året ut. 

Den förvaltningsinterna prognos som upprättats efter juli månads 
redovisning visar att aktuell helårsprognos uppgår till -7 ,2 mnkr. Det 
innebär att den fastställda handlingsplanen inte ser ut att kunna uppfyllas 
vid årets slut. Huvudorsaken till detta är att kostnaderna för 
institutionsplaceringar inom IFO barn och familj har fortsatt att öka 
kraftigt under våren och sommaren. 

Förslag till reviderad handlingsplan för budget i balans redovisas i bilaga. 
Liksom i den tidigare handlingsplanen föreslås att hänvisning till 
synnerliga skäl görs för de snabbt uppkomna prisökningarna för el, 
drivmedel och livsmedel. Sammantaget uppgår underskotten för dessa 
budgetposter till -6, 7 mnkr i den skattefinansierade verksamheten. I den 
reviderade handlingsplanen föreslås att denna summa finansieras genom 

I Utdragsbestyckande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 176 fortsättning 

kommunstyrelsens egna kapital med hänvisning till synnerliga skäl. I 
övrigt kvarstår de tidigare beslutade punkterna i handlingsplanen. 
Kommunstyrelsen egna kapital uppgick vid årets böijan till +8,1 mnkr. 

Det bör noteras att huvuddelen av de underskott för institutionsplaceringar, 
el, drivmedel, och livsmedel kvarstår som helt eller delvis ofinansierade i 
2023 års preliminära budgetram. Det är av stor vikt att frågan om hur dessa 
budgetposter ska finansieras i 2023 års internbudget lyfts i ett tidigt skede i 
arbetsprocessen med nästa års internbudget. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens handlingsplan för budget i 
balans 2022 

2. Förslag till reviderad handlingsplan för budget i balans 2022 
3. Ekonomisk prognos för kommunstyrelsen efter juli månads 

redovisning 
4. Detaljerad ekonomisk prognos för Tekniska avdelningen 
5. Handlingsplan underskott Tekniska avdelningen 
6. Åtgärdsplan för budget i balans Arbete- och lärandeavdelningen, 

prognos juli 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdragsbcstyrkande 
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KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 177 

Information från kommunledningsförvaltningen 
KS/2022:34 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och ekonom Jan-Hemik Lothigius 
informerar om förändrade budgetförutsättningar för 2023-2024. 
Pris basbeloppets höjning ger utslag på pensionsutbetalningar, vilket 
påverkar ramar för nämnder. 

Kanslichef Rebecca Elmforsen informerar om planeringsförutsättningar 
för mål och budget 2023 och de planeringsdagar som planeras i budget
och målarbete. 

Kommunchef Christer Kratz informerar om: 

Planer på att vid det konstituerande fullmäktigesammanträdet informera 
om kommunledningens och centrala chefsgruppens arbete och stöd till 
politikerna inför och under den kommande mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information vid sammanträdet 

I Utdcagsbesty,·kande 
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KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 178 

Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser 
och politikerbesök 
KS/2022:29 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) informerar om: 

En kick off på residenset, initierad av landshövdingen, där politiker och 
representanter från näringsliv och föreningsliv var inbjudna. 

Möte med Mön-umsåns vattemåd, där frågan om LORA-nätverk 
uppmärksammades. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anna Johansson (C) inf01merar 
om styrelsesammanträde för Södra Småland Avfall och Miljö AB, där 
ekonomifrågor stod i fokus. Rekiytering sker av VD och ekonom. 

Besluts underlag 

Muntlig inf01mation på sammanträdet 

I Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 179 

Utvärdering av krisarbete våren 2022 med anledning av 
kriget i Ukraina 
KS/2022:782 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
utvärderingsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 som en del av det rysk
ukrainska kriget. Invasionen satte i gång den största flyktingkrisen i 
Europa sedan andra världskriget. Tings1yds kommun aktiverade sin 
krisledningsorganisation den 14 mars. När krisledningsorganisationen varit 
verksam ska arbetet utvärderas och granskas. Som utvärdering 
genomfördes en enkätundersökning under maj och juni 2022. Enkäten 
ställdes till krisledningsgruppen, krisledningsstaben och 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 

I analysen av svaren framkom att: 

• Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan krisledningsgrupp 
och krisledningsstab. 

• Det behövs mer utbildning och oftare övningar för de som kan 
tänkas vara inblandad i en extraordinär händelse. 

• Det behövs tydligare rutiner kring informationsflödet, både internt 
och externt. 

Barnrättsperspektiv 

Barn påverkas när en extraordinär händelse sker. Det är viktigt att 
kommunens krisledningsorganisation fungerar väl för att förhindra att barn 
kommer till skada eller lider men. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse kvalitetsstrateg 
2. Utvärderingsrapport 
3. Rapport enkätsvar krisledningsgrupp, krisledningsstab och KSAU 

I Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 

§ 179 fo1tsättning 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) 

2022-09-19 

I Utdragsbesty,kande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 180 

Information om krisledningsorganisation i Tingsryds 
kommun 
KS/2022:781 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera plan för hantering av 
extraordinära händelser i Tingsryds kommun mandatperiod 2019-2022 
innehållande ny krisledningsorganisation. Förslag på ny plan presenteras 
för kommunstyrelsen under fjärde kvaitalet 2022 för vidare hantering av 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2022 aktiverades kommunens krisledningsstab med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina. Staben arbetade aktivt under perioden 
14 mars till 11 april utifrån befintlig plan för hantering av extraordinära 
händelser i Tings1yds kommun mandatperiod 2019-2022. Den aktiverade 
krisledningsstaben aktualiserade behovet av en uppdaterad 
krisledningsorganisation. Den befintliga krisledningsorganisationen skiljer 
sig dessutom i väsentliga delar från den funktionsbaserade staben som 
merpaiten av kommuner och region i länet till största del antagit. Det finns 
en överenskommelse mellan kommunerna i länet att, om möjligt, arbeta i 
enligt med ovan angivna modell för att kunna samverka enhetligt vid 
kriser. 

I utvärderingsrapport (dm KS/2022:782) avseende utvärdering av arbetet i 
vårens aktiverade stabsfunktion framkom att: 

• Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan krisledningsgrupp 
och krisledningsstab. 

• Det behövs mer utbildning och oftare övningar för de som kan 
tänkas vara inblandad i en extraordinär händelse. 

• Det behövs tydligare rutiner kring informationsflödet, både internt 
och externt. 

Kommunledningsförvaltningen förordar således en 
krisledningsorganisation enligt presenterad funktionsbaserad stab. Ett 
förslag på reviderad plan för hantering av extraordinära händelser i 
Tingsryds kommun mandatperiod 2019-2022 beräknas kunna presenteras 
av kommunledningsförvaltningen innan årsskiftet. Planen kommer i sin 
helhet revideras under nästa mandatperiod. 

I Utdrngsbcsty,kande 
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Justerare 

2022-09-19 

§ 180 fo1isättning 

I samband med ett förändrat arbetssätt gällande krisledningsarbetet 
kommer fle1ialet anställda utan tidigare utbildning och erfarenhet 
engageras i den nya staben. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
därför att det kommer uppstå ett stmi behov av att utbilda både 
krisledningsstab och krisledningsnämnd i det nya arbetssättet. Med 
anledning av att kriser kan inträffa när som behöver utbildningen hållas 
skyndsamt. 

Barnrätts perspektiv 

Barnrättsperspektivet är viktigt att beakta även i krissituationer. I själva 
krisledningsorganisationen finns inga kopplingar till det barnrättsliga men 
i det komnrnnikationsflöde som behöver bearbetas ytterligare bör anpassad 
information till barn inkluderas. 

Besluts underlag 

1. Utvärderingsrappmi (dnr KS/2022:782) 
2. Tjänsteskrivelse kanslichef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,·kande 
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Justerare 
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§ 181 

Utvärdering av krisarbetet under Covid-19 pandemin år 
2020-2022 i Tingsryds kommun 
KS/2022:984 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot utvärderingen av 
krisarbetet under Covid-19 pandemin år 2020 - 2022 i Tingsryds 
kommun 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

sprida utvärderingen vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

På initiativ av MSB utvärderar kansliavdelningen det krisarbete som pågått 
inom Tingsryds kommun med anledning av pandemin under tidsperioden 
mars 2020 och mars 2022. Syftet med utvärderingen är att tillvarata de 
lärdomar som kommit till organisationen under krisarbetet med anledning 
av covid-19 pandemin. 

Utvärderingen har skett genom frågor till tjänstemän i fmm av 
samordningsgruppen som bestående av kommunens högsta tjänstemän och 
specialistfunktioner av vikt för uppdraget såsom medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och kommunikatör. Två enkäter har delats ut till 
tjänstemännen inom samordningsgruppen; den ena gällande 
verksamhetens påverkan, den andra gällande krisarbetet i 
samordningsgruppen. Utvärderingen vänder sig även till kommunstyrelsen 
som politisk mottagare av information gällande pandemin. 

De slutsatser som kan dras av de tre enkäter till samordningsgruppen och 
kommunstyrelsen tillsammans med resultat från två års medarbetarenkäter 
är att Tingsryds kommuns krisarbetet har fungerat väl under pandemin. 
Vissa verksamheter och anställda har haft en mycket hög arbetsbelastning 
under perioder medan andra haft betydligt mindre påverkan. De allra 
flesta; medarbetare, chefer och fö1troendevalda har fått ställa om sina 
arbetssätt till digitala i stället för fysiska. Arbetsmiljön har påverkats, för 
vissa mycket negativt för andra både positivt och negativt. En hög 
arbetsbelastning och förändrade arbetssätt har dock varit svårt för 
kommunen att råda över eller påverka genom styrning eller förändrade 
prioriteringar. Viktigt är att möjliggöra återhämtning för de medarbetare 
som fått störst påverkan på sin arbetsmiljö under pandemin. 

Beredskapen inför denna krissituation var bristfällig anser fle1talet 
tillfrågade och detta är något som kommunen behöver ha med i det vidare 

I Utruagsbesty,kande 
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Justerare 
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§ 181 fotisättning 

krisarbetet. Även om organisationen löste utmaningar i stunden anger 
respondenter att det saknades rutiner och strukturer vilket i liknande 
situationer kan leda till betydligt stöne påverkan än i detta krisarbete. 

Barnrättsperspektiv 

Barnperspektivet har inte beaktats i arbetet. I framtida krisarbeten kan 
kommunikation med fördel riktas anpassat till barn och ungdomar. 
Utvärderingen har inte vänt sig till medborgarna och av den anledningen 
har inte heller barn och ungdomars påverkan av pandemin undersökts. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av krisarbetet under Covid-19 pandemin år 2020 - 2022 i 
Tings1yds kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbostyrlcande 
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§ 182 

Information om digitalisering 
KS/2022:788 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
info1mationen om den genomförda utredningen av organisatorisk struktur 
för digitalisering- och IT-arbetet i Tingsryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta framtidens välfärdsutmaningar behövs digitaliseringen för att 
underlätta kommunens löpande arbete. Förenklad administrativ 
handpåläggning och fåne arbetsmoment är redan och kommer alltmer att 
vara arbetsuppgifter som digitaliseringen kan bistå organisationen med. 
Förutom en effektivisering kommer servicen till medborgaren och andra 
aktörer kunna förbättras genom användande av digitala tjänster. 

En digital strategi antogs av Tings1yds kommuns fullmäktige i maj 2022. I 
samband med framtagandet av den digitala strategin tydliggjordes behovet 
av en genomlysning av organiseringen av kommunens arbete med 
digitalisering och IT. Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen genomföra arbetet i f01m av en utredning. Uppdraget 
formulerades på följande sätt: 

"Målsättningen med genomlysningen av IT- och digitaliseringsarbete är 
att ge svar på om Tingsryds kommun är optimalt organiserade för att möta 
behoven, om effektiviteten är tillräcklig för att möta medborgarens och 
verksamhetens behov och om den upplevs som en effektiv och innovativ 
organisation. " 

Konsultföretaget A TEA genomförde utredningen under april och maj 
månad. 13 personer intervjuades under perioden i syfte att samla 
information om organisationen. Resultatet av utredningen presenterades 
för centrala chefsgruppen den 2 juni. 

Utredningen visar på avsaknad av utpekad digital riktning för hela 
kommunen och behov av tydligare styrning av digitaliseringsarbetet, allt 
från verksamhetens behov till IT-driften. För att involvera IT
organisationen i verksamhetens förändringsarbete behöver kommunen 
bestämma IT-funktionens uppdrag, imiktning och roll. Kommunen 
behöver också utveckla och implementera process för förändringsarbetet i 
f01m av nyttorealiseringsmodell och Key Preformance Indicators (KPI) för 
att motivera och följa upp digitala investeringar. 
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§ 182 fortsättning 

Utredningen förespråkar två alternativa vägval för Tingsryds kommun för 
att säkerställa optimal organisering för att möta framtida behov; ett 
förstärkt nuläge eller en verksamhetsfokuserad IT. Den centrala 
chefsgruppen kommer att jobba vidare med frågan under hösten. 

Beslutsunderlag 

1. Utredning Genomlysning IT och digitalisering 2022-06-02 
2. Tjänsteskrivelse kanslichef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kande 



~Tingsryds 
\;!!;/kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (27) 

KS Arbetsutskott 

Justerare 

2022-09-19 

§ 183 

Information till Tingsryds kommun - nytt regionalt 
serviceprogram i Kronoberg 
KS/2022:720 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot 
informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nuvarande regionala serviceprogrammet (RSP) för Kronobergs län 
togs fram för perioden 2014-2018. Regeringen gav Tillväxtverket i 
uppdrag att under 2021 ta fram riktlinjer för ett nytt regionalt 
serviceprogram 2022-2030. I regionala utvecklingsnämndens (RUN) 
verksamhetsplan och handlingsplan för 2022 finns ett uppdrag att ta fram 
ett nytt regionalt serviceprogram utifrån Tillväxtverkets riktlinjer. 

Region Kronoberg har nu stmiat upp arbetet med ett nytt regionalt 
serviceprogram och har som ett led i arbetet tagit kontakt med 
utvecklingsavdelningen i Tingsryds kommun som för dialog med Daniel 
Uppsäll, Regional Utvecklingssamordnare på Region Kronoberg. 

I bifogad information framgår att ett regionalt serviceprogram syftar till en 
god tillgång till kommersiell service i gles- och landsbygder såsom tillgång 
till dagligvaror och drivmedel, post- och pakettjänster, apoteksvaror samt 
betaltjänster. 

Tidplanen säger att en remissversion ska beslutas i RUN i december 2022, 
där kommunerna har möjlighet att yttra sig under periodenjanuari-mars 
2023 och att programmet slutligen ska antas i maj 2023. 

Som bilaga finns även en nulägesbild av servicestrukturen i Kronoberg 
2022, där det framgår att Tingsryds kommun i många delar har en god 
tillgång till nära service trots sin glesa struktur med 3 7% boende på ren 
landsbygd och med endast 26% boende i centralorten. 

I dialogen med Daniel Uppsäll har framkommit att Region Kronoberg 
gärna ser att Tings1yds kommun samtidigt tar fram en lokal serviceplan. 
Utvecklingsavdelningen har bö1jat titta på förutsättningarna och föreslår 
att ett sådant dokument tas fram, vilket framläggs i ett separat ärende. 

I Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

2022-09-19 

1. Infmmation Regionalt serviceprogram (RSP) Kronobergs län 2022-
2030 - Regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg 

2. Nulägesbild av servicestrukturen i Kronoberg 2022 
3. Tjänsteskrivelse utvecklingschef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kande 
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§ 184 

Uppdrag om lokal serviceplan för Tingsryds kommun 
KS/2022:967 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokal serviceplan 
för Tingsryds kommun 2023-2030, för beslut om antagande i 
kommunstyrelsen i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kronoberg har nu staiiat upp arbetet med ett nytt regionalt 
serviceprogram och har som ett led i arbetet tagit kontakt med 
utvecklingsavdelningen i Tingsryds kommun som för dialog med Daniel 
Uppsäll, Regional Utvecklingssamordnare på Region Kronoberg. 

I dialogen med Daniel Uppsäll har framkommit att Region Kronoberg 
gärna ser att Tingsryds kommun samtidigt tar fram en lokal serviceplan. 
Utvecklingsavdelningen har bö1jat titta på förutsättningarna och föreslår 
att ett sådant dokument tas fram. 

En lokal serviceplan ska belysa förutsättningar och ambitioner för lokal 
service i kommunen. Den kan vara ett stöd för kommande beslut i 
kommunen och också ett underlag för Region Kronoberg och andra aktörer 
när de tar ställning till olika typer av stöd. Det gäller inte minst stöd till 
kommersiell service, såsom servicebidrag, hemsändningsbidrag, 
investeringsstöd, samt särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och 
utsatta lägen. 

Förslag till tidplan som Region Kronoberg är positivt inställd till: 
• Uppdrag om lokal serviceplan från KS Au 19/9 eller KS 3/10. 
• Remissversionen av Region Kronobergs regionala serviceprogram 

beslutas i RUN i december. 
• Beslut om lokal serviceplan i KS i januari. 
• Tings1yds kommuns nya serviceplan biläggs yttrandet över 

remissversionen av den Regionala serviceplanen. (feb-mars) 
• Region Kronoberg beslutar om det nya regionala 

serviceprogrammet i maj 2023 

Barnrättsperspektiv 

Barnrättsperspektivet på lokal kommersiell service ska belysas i den lokala 
serviceplanen. 

Utdrags bestyrkande 
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Beslutsunderlag 

2022-09-19 

1. Tidigare underlag i föregående ärende gällande nytt Regionalt 
serviceprogram för Kronobergs län 2022-2030 

2. Tjänsteskrivelse utvecklingschef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kande 
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§ 185 

Medverkan i SKR:s nätverk för medborgarbudget för 
demokratisk och lokal utveckling 
KS/2022:71 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
amnäla Tingsryds kommun som deltagare i SKR:s nätverk för att utveckla 
medborgarbudget, och intygar härmed att både tjänstepersoner och 
förtroendevalda ska närvara på nätverksträffarna när det är möjligt. 

Sammanfattning av ärendet 

I bö1jan av september 2022 har Tingsryds kommun mottagit en inbjudan 
från SKR att delta i ett nätverk för att utveclda medborgarbudget enligt 
SKR:s modell för medborgarbudget och demokratisk och lokal utveckling. 

Sedan en tid finns ärende KS/2021: 13 54 "Planering för medborgardialog 
2022" aktivt i Tingsryds kommun där ett arbete ska påbö1jas under senare 
delen av 2022 för att konkretisera hur vi i Tingsryds kommun kan jobba 
med både medborgardialog och medborgarbudget framöver. 

Inbjudan till nätverket sammanfaller lägligt med det pågående interna 
arbetet och stämmer däliill bra överens innehållsmässigt. Det interna 
arbetet hade ändå krävt en hel del omvärldsbevakning vilket nu kan fås via 
deltagande i nätverket. Även om nätverket frälnst fokuserar på fo1mer för 
medborgarbudget lär modellen och dess metod även gå att applicera på 
medborgardialog, då gränsdragningen mellan dessa båda begrepp inte är 
helt klar idag. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse utvecklingschef 
2. SKR inbjudan gällande nätverk medborgarbudget september 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyckande 




