
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSEIUNDERRÄTTELSE 

Tid: Måndagen den17mars 2014 kl. 13.00 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

A. Val av justeringsman 
I tur att justera är Göran Mård 

l. Årsredovisning 2013 

2. KB 12014 

3. Årsredovisning 2013 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond 

4. Ekonomisk månadsrapport 

5. Politisk organisation för mandatperioden 2014-2018 

6. Svar på remiss om budgetering av överförmyndares verksamhet 

7. Utvärdering av intern kontroll 

8. Försäljning av fastigheten Tingsryd, Ögonmåttet 1 

9. Begäran om utökad borgensram för Tingsrydsbostäder gällande nybyggnation av 
lägenheter i kv. Östrabo 5, Tingsryd 

10. Godkännande av ökning av administrativ tjänst inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

11. Framtagande av strategi för Tingsryd kommuns internationella arbete 

12. Svar på revisionens granskning av kommunens insatser mot ungdomsarbetslöshet 

13. Yttrande över förslag till Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län 2014-
2018 

14. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader 

15. Protokoll Tillgänglighetsrådet 

16. Taxa inom tobakslagens område 

17. Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 

18. Ej verkställda beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 



19. Ej verl{Ställda beslut enligt lag om socialtjänstlagen 

20. Upphävande av beslut om nya avgifter vid Vattenpalatset Kaskad 2014 

21. Atenapportering från kurser och konferenser 

22. . Kommunledningsförvaltningen informerar 

B. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 
2014-02-24 och 2014-03-03 

OBS! 
Vid sammanträdet ska ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen underteckna 
årsredovisningar. Om någon av ledamöterna inte är med vid mötet, var vänlig kontakta 
kommunsekreterare Jörgen Wijk för att boka av tid för signatur av handlingarna vid annat 
tillfälle. Senaste tid för att undertedrna är på morgonen tisdag den 18 mars. 

Tingsryd 2014-03-06 

~-&-
Patrick Ståhlgren 
Ordförande 
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Ärende nr 2 

Kompletteringsbudget 1 
2014 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 73 

KB 12014 

Dnr 2014/118 042 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar utkast till kompletteringsbudget l 
(KB l) 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott gör justeringar i befintligt 
utkast och överlämnar förslag till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
KB l 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna KB l 2014 enligt protokolls bilaga. 
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bilaga Ks Au § 73 2014-03-03 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kompletteringsbudget 1 

Till KS 2014-03-17 

2014 

Sid 

Sammanställning ärenden resultatbudgeL.......... .. . . . . . . . . . . .. . . . .. 1 
Sammanställning ärenden investeringsbudgeL.... .. . . . .. . . . . . . . . . . . 2 

Resultatbud get... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 3 
Kassaflödesbudget...... ... ... .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... 3 
Driftbudget...... .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 4 
lnvesteringsbudget... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5 
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KB 1 2014 - sammanställning resultatbudget, tkr 

Budgeterat resultat 2014 

Ny skatteprognos februari 

Budgeterat resultat KB 1 
Befarat underskoll Socialnämnd 
Befarat underskott Samhällsbygg.nämnd 

Äskanden nämnder 

lovertöring av över· och underskott 

Kommunstyrelsen/KLF (+1836 tkr) 
Samhällsbyggnadsnämnd (·1537 tkr) 
Kultur och frilidsnämnd (+86 tkr) 

satsning mildsgårdsverksamhet 
Barn- och utbildningsnämnd (+2677 tkr) 

Faslighetsåtgärder klassrum Dackeskolan 
Utveckling Wasaskalan 
Faslighelsåtgärder del Llnnerydsskolan 
Atgärder p-plats förskola Ryd 
Väderskydd Llnneryd och Konga 
Inköp lpads- beställt men ej laverans -13 

Socialnämnd (-14799 tkr) 

!Summa _över- och underskott 

l ()vrlga äskanden 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Ishallen 
Nämnden 
Parkverksamhet 
Allraklivilet 
Sjögull 

Kultur- och fritidsnämnd 
Bidragsansökan Vemboö 

!Summa äskanden 

l ()vrlgt • ej resultatpåverkande 
Omfördelning konsertlokal 

Från centrala budgetmedel 
Till Kultur- och fritidsnämnd 

Överföring resultat taxafln verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållning 
Resultatutjämning laxefin verksamhet 

IFinansering Inom budget 

Budgeterat resultat 2014 

Resultat i % av skatter o utjämning 

Reslutat 1 ,0% skatter o utjämning 
Diff mot 1,0% 

l 

152 

175 
280 
100 
237 
110 
400 

l 

530 
100 
500 
300 

15 

-246 

l 

l 

6489 

2 700 

9189 

Äskande 

o 
o 

-152 

-1302 

o 

-1454 

-1445 

-246 

-1691 

1100 
-1100 

1422 
2 097 

·3 519 

6 044 

0,9% 

6463 
-419 

KSAU 

9189 

o 
o 

-152 

o 

o 

-152 

o 

-246 

-246 

1100 
-1100 

1422 
2 097 

-3 519 

8 791 

1,4% 

6463 
2328 

KS 

9189 

o 

o 

9189 

1,4% 

6463 
2 726 

KF 

9189 

o 

o 

9189 

1,4% 

6463 
2 726 

Inledande 

enkel 

prognos 

9189 
--5 000 ? 

? 

-152 

-246 

3 791 

6463 
-2 672 
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KSAU:s förslag 2014-03·03 

KB 1 2014 • sammanställning investeringsbudget, tkr 

!Investeringar utöver örnenlAM B Äskande 2014 

Fastställd investeringsbudget 15200 

Fastställt investeringstak (utöver ÖrneniAMB) 15 000 
Diff mot investeringstak (utöver Örnen/AM8) ·200 

lövertöring av över· och underskott 
j 

l 

Samhällsbyggnadsnämnd 
GC-väg Tingsryd-Urshult ·143 -143 
Torget i Ryd • projektering 300 o 
Trafikåtgärder Torggatan, Tingsryd 67 67 
Ventilation Tinghallen 1 627 1 627 
Förstärkning brandskydd (Korrö) 20 20 
Säkerhet kägelmaskiner 230 230 
Yxnenäs vattenverk elistyr 400 400 
Förnyelse Urshults reningsverk 311 311 
Pumpstation Kvarngatan, Tingsryd 1 357 4169 o 

Kultur- och frilidsnämnd 
Åtgärder Idrotten 1, Tingsryd 8 931 se nedan 
Bowlinghall (-10 000 tkr 82016) 8 931 ~ Kommunstyrelsen 
KS förfogande för omkl.rum och parkering Idrotten 1 8 931 

l Nya äskanden (investeringstak) l 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Kök Väckelsängs skola (samt -2000 !kr 2016) 3 300 2000 
Utebassäng Konga 400 o 
Badhus Linneryd 100 100 
Bil VA-verksamhet 200 o 
Akgräsklippare parkavdelningen 150 o 
Kollektiv1rafikåtgärder 80 80 
Vatten och avlopp Fridators 900 800 
Kök Korrö (samt 1400 !kr 82015) 1 600 6 730 o 

Kommunstyrelse/kommunledningsföNal/ning 
Virtuell serverplattform 700 700 
Backup 300 300 
Trådlöst nätverk 350 1350 350 

Totalt tillägg KB1 21180 15 773. 

Totalt in kl KB1 36 380 30 973 

Nytt investeringstak (utöver Örnen/AMB) 27 000 27 000 

Diff mot nytt investeringstak = utrymme -9 380 -3 973 

!örnen och AMB 

Fastställd.investeringsbudget 
Äldreboende Kvarteret örnen 104 500 
Undervisnings- och konsertlokal AM8/Wasa 34 000 

Summa 138 500 

Överföring av underskott fr 2013 
Äldreboende Kvarteret Örnen -6 400 ·6 400 
Undervisnings- och konsertlokal AM8/Wasa -1 824 -1 824 

Totalt ÖrnenfAMB lnkl KB1 130 276 

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 161 249 

2 

2015 2016 

23030 21660 

25 000 30 000 
1 970 8 340 

2512 

o -10 000 

8931 

-2 000 

2980 

1350 

o -12 000 

23 030 9 660 

25 000 18 000 

1 970 8 340 

35 200 

35200 o 

35 200 o 

58 230 9 660 

2017 

20660 

30 000 
9 340 

o 

20 660 

30 000 

9 340 

o 

o 

20 660 

80550 

100000 

19450 

100000 

15677 
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REsULTATBUDGET (tkr) 

KF 2014 KB 1 KB2 KB3 TB Arsbudget 
Verksamhetens intäkter 162 410 162 410 
Verksamhetens kostnader -772 485 -398 -772 883 
Avskrivningar -28 851 -28 851 
Verksamhetens nettokostnader ·638 926 ·398 o o o ·639 324 

skatteintäkter 445 888 -2260 443 628 
Generella statsbldrag och utjämning 200 377 4960 205 337 
Finansiella Intäkter 2 700 2 700 
Finansiella kostnader -3 550 -3 550 
Resultat före extraordinära poster 6489 2302 o o o 8 791 

Jämförelsestörande poster o 

Arets resultat 6489 2302 o o o 8 791 

KAssAFLÖDESANALYS BUDGET (tkr) 
KF 2014 KB 1 KB2 KB3 TB Arsbudget 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 6 489 2302 8 791 
Justeringar för poster som inte ingår l kassafiödet 449 449 
Avskrivningar 28 851 o 28 851 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar o o 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 35 789 2 302 o o o 38 091 

Kassaflöde från ftJri1ndringar J rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Mlnskningföknlng av kortfristiga fordringar o o 
Ökningfminskning av kortfristiga skulder o -35 000 -35 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 35789 ·32 698 o o o 3091 

Investeringsverksamheten 
Förvärvftlllverkning av materiella anläggningstillgångar -153 700 -7 549 -161 249 
Förvärv av aktier och andelar o o 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar o o 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -153 700 ·7 549 o o o ·161 249 

Finansieringsverksamheten 
Minskning/ökning av långfristiga fordringar o o 
Ökning/minskning av långfristiga fåneskulder 125 000 125 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125 000 o o o o 125 000 

Arets kassaflöde 7089 -40 247 o 
l 

o o ·33158 
~ 

Likvida medel vid årets början 33 300 43175 
• . .;( 

76475 
Likvida medel vid årets slut 40 389 2 928 o o o 43 317 

3 
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DRIFTBUDGET 2014 (tkr} 
Budget2014 KB1 KB2 KB3 TB' Arsbudget 
Fullmäktige 2014 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -9 368 -9 368 

Kommunledningsförvaltning -31 881 -1 984 -33 865 

Räddningstjänsten -13 659 -13 659 

Summa kommunstyrelsen -54 908 o o o ·1 984 -56 892 

Nlimnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -34 856 -357 -35 213 

.Kultur- och fritidsnämnd -21 261 ·1 498 -175 -22 934 
Barn- och utbildningsnämnd -239 040 ·3480 -242 520 
Socialnämnd -259 804 -5141 -264 945 
Summa nämnder -554 961 -1 498 o o -9153 -565 612 

Revision -819 -819 
Jävsnämnd -70 -70 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet o 1 422 1 422 
Renhållningsverksamhet o 2 097 2 097 
Resultatutjäming laxefln verksamhet o -3 519 -3 519 

Summa verksamhet -610 758 ·1 498 o o -11137 -623 393 

Övriga centrala poster 
Fullmäktiges demokratlutveckling o o 
KS allmänna förfogandemedel ·200 -200 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan -1100 1100 o 
Attraktivitetpott KS -2 200 1 200 ·1 000 
Medfinansiering bredband KSAU -1 000 -1 000 
örnenpott KS - för tillfälliga anslag -1 200 1 200 o 
Driftbidrag travsällskapet -916 -916 
Utvecklingspott KSAU -300 -300 
Lediga lokaler - centralt konto -500 -500 
Löneökningar 2013 (12 mån} 2014 (9} -21 759 9737 -12 022 
Pensionsutbetalningar -12 000 -12 000 
Kapitalkostnader 36 558 36 558 
Internränta från VA 4 300 4 300 
Avskrivningar -28 851 -28 851 

NETTOKOSTNAD -638 926 -398 o o o -639 324 

Skatteintlikter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 646 265 2 700 648 965 

Flnansnetto 

Finansiella intäkter 2 700 2 700 

Finansiella kostnader -3 550 -3 550 
Summa flnansnetto -850 o o o o -850 

SUMMA RESULTAT 6 489 2 302 o o o 8 791 

• TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel 

4 
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l 

Investeringsbudget 2014 
KSAU:s förslag 2014-03-03 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

Gatuavdelnlngen 
Besparingskrav - budgetjustering 
Snöredskap (sandspridare, snöblad) 
Trafiksäkerhetsåtgärder 
Utbyte av transportbil 
Byte av trafikskyltar efter hastighetsöversyn 
Arbetsredskap för röjning, klippning mm 
GC-väg Tingsryd-Urs hult sydostleden 
Traktor 
Trafiksäkerhet Norrgatan (Dackeskolan) 
Torget i Ryd- projektering 
Trafikåtgärder Torggatan, Tingsryd 
Akergräsklippare gatuavdelnlngen 
Kollektivtrafikåtgärder 

!Summa Gatuavdelnlngen 

Fastighetsavdelningen 
l Undervisnings- och konsertlokal AMBfWasa 
IÄidreboende kv. örnen 
Ventilation Dackeskolans mellanstadie 
Ventilatlon Tinghallen 
Förstärkning brandskydd (Korrö) 
Säkerhet kägelmaskiner 
Kök Väckelsängs skola (-2 000 tkr B2016) 
Utebassäng Konga 
Badhus Linneryd 
Kök Korrö (samt 1 400 !kr B2015) 

-

!Summa Fastlghetsavd. inkl kv. Ornen & AMB 

!Summa Fastlghetsavd. exkl kv. Ornen &AMB 

Renhållningsavdelningen 
Dieseltank 3 kbm Elsamåla 

!Summa Renhållning 

VA-avdelningen 
Förnyelse av ledningsnät 
säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 
Byte dricksvatten (ettenltledn) Björkeborgsg V-sång 
Relelnlng Skyttegatan-Dackegatan 
Atgärd kväverening avloppsverk Tingsryd 
Yxnanäs vattenverk elistyr 
Förnyelse Urshults reningsverk 
Pumpstatlon Kvarngatan, Tingsryd 
Bli VA-verksamhet 
Vatten och avlopp Fridators 

!Summa Vatten och Avlopp 

KS - Kommunledningsförvaltningen 
Inköp datorer 
Förnyelse nätverksplattform 
Virtuell servarplattform 
Back up 
Trådlöst nätverk 
KS förfogande för omkl.rum och parkering Idrotten 1 

!Summa kommunledningsförvaltningen 

KF 
2014 

-200 
150 
100 
250 
250 
150 

5700 
900 
200 

7 500 

34 000 
104 500 

3 700 

142 200 

3 700 

100 
100 

300 
300 
500 
800 
700 

2 600 

700 
100 

800 

5 

Äskad överför;! Äskad KB1~1 Ändrln~~ Ändring Arsbudget 
från 2013 2014 k s au k s 2014 

-200 
150 
100 
250 
250 
150 

-143 5 557 
900 
200 

300 -300 o 
67 67 

150 -150 o 
80 80 

224 230 -450 o 7 504 

-1 824 32 176 
-6 400 98100 

3 700 
1 627 1 627 

20 20 
230 230 

3 300 -1 300 2 000 
400 -400 o 
100 100 

1 600 -1 600 o 
-6 347 5400 -3 300 o 137 953 

1877 5 400 -3 300 o 7 677 

100 
o o o o 100 

300 
300 
500 
800 
700 

400 400 
311 311 

1 357 -1 357 o 
200 -200 o 
900 -100 800 

2 068 1 100 -1 657 o 4111 

700 
100 

700 700 
300 300 
350 350 

8 931 8 931 
o 1 350 8 931 o 11 081 
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l KF Askad överför; l Äskad KB~~ Andrin~~ Andring Arsbudget 
2014 från 2013 · 2014 ksau k s 2014 

Kultur- och fritidsnämnd 
Atgärder Idrotten 1, Tingsryd (Se KS ovan) 8 931 -8 931 o 
Bowlinghall (-10 000 !kr 82016) 
l Summa Kultur- och fritidsnämnd o 8 931 o -8 931 o o 

Barn- och utbildningsnämnd 
Ers/förnyelse maskiner och inventarier 250 250 
l Summa Barn- och utbildningsnämnd 250 o o o o 250 

Socialnämnd 
Vårdsängar 250 250 
l Summa Socialnämnd 250 o o o o 250 

Sammanställning totalt hela kommunen 

Skattafln. verksamhat lnkl kv. Ornen & AMB 151 000 2 808 6 980 -3 750 o 157 038 

Skattafln. verksamhat exkl kv. Örnen & AMB 12 500 11 032 6 980 -3 750 o 26 762 

Taxefln. verksamhet 2 700 2 068 1100 -1 657 o 4 211 

Totalt in kl kv. Ornen & AMB 153 700 4876 8 080 -5 407 o 161 249 

Totalt exkl kv. Örnen & AMB 15 200 13100 8 080 -5 407 o 30 973 

l Investeringstak 15 000 12 000 21 oool 

l Diff (=reserverat utrymme) -2001 -3 9731 

6 
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~Tingsryds 
~kommun 

Ekonomiavdelningen 

BILAGOR 
till KB 1:2014 

Innehållsförteckning 

Nr 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Driftbudget 
över-/underskottshantering: 
SBN- Underskottshantering ................................................. . 
KUF- överskottshantering ................................................... . 
BUN- överskottshantering ....................................... ; .......... . 
SN- Underskottshantering .................................................. .. 

Nya ärenden: 
SBN -Ishall, Nämnd, Park, Attraktivitet, Sjögull ....................... .. 
KUF- Bidragsansökan Vemboö ............................................ . 

Investeringsbudget 
Överföringar från 2013: 
SBN- skattefinansierad verksamhet 
Torget i Ryd, Trafikåtgärder Torggatan, Ventilation Tinghallen ..... . 
Förstärkning brandskydd, säkerhetsåtgärder kägelmaskiner ........ . 
SBN- taxefinansierad verksamhet 
Yxnanäs vattenverk, Urshults reningsverk, Pumpstation Kvarng .... 

KUF- Bowlinghall/Atgärder idrotten 1 ................................... . 

Nya ärenden: 
SBN 
Kök V äckelsångs skola, Utebassäng Kong a ............................. . 
Badhus Linneryd, Bil VA, Akergräsklippare parkavdelning ........... .. 
Kollektivtrafikåtgärder, Vatten och avlopp Fridafors .................... . 
Kök Korrö .......................................................................... . 

Sid 

1 
2 
4 

13 

14 
16 

17 
18 

19 

20 

26 
27 

28 

10. KLF 
Virtuell servarplattform... .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. 29 
Back up, Trådlöst Mtverk... . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . .. .. . . 30 

11. Kompletterande uppgifter- protokoll nt:lmndsbeslut 
SBN... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... ... .... 32 
KUF ......................................................... , .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . 33 
BUN...... ......... ...... ...... ... ......... ... ...... ... ...... ... ...... ................ 34 
SN.................................................................................... 38 
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Bilaga 1 

UNDERSKOTTSHANTERING 
KB 1:2014 

FöNaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

RESULTAT 2013-

(tkr) Budget 2013 Utfall2013 

Intäkter 131,3 143,4 
Kostnader -168,9 -182,5 
Nettokostnader -37,6 -39,1 

Kommentar: 

Avvikelse 

+12,1 
-13,6 

-1,5 

Samhällsbyggnadsförvaltningens resultat påverkas av ökade kostnader inom fastighetsförvaltningen· 
och parkavdelningen. Främst är det ökade leosinader för el och fjärrvärme som påverkar 
fastighetsförvaltningen. Ökade intäkter av engångskaraktär hjälper dock upp resultatet, bland annat 
markförsäljning, försäljning av camping samt ökade skogsintälcter . 

.JUSTERAT RESULTAT 

Resultat enligt ovan 

· Avgår opåverkbara underskott: 
94 Elkostnader 
11 Nedskrivning bokfört värde mark 

Tillkommer opåverkbara överskott: 

JUSTERAT RESUL TAT 

Kommentar: 

+0,6 
+0,9 

o 

Ellcostnader fastighet december har bokförts 2013 vilket medför att ellcostnaden för 13 perioder fmns 
bokförda på 2013. Underlag for justering har gjorts av förvaltningen. 
Reaförlust vid försäljning av industrimark, camping samt fordon. Justering mellan försäljningspris och 
bokfört värde belastar exploateringsverksamheten samt datuavdelningen. · 

HANTERING AV BUDGET 2014 

Om 2013 års underskott inte justeras och överförs till 2014 kommer det att belasta 
fastighetsförvaltningen villcen idag redan är underfmansierad. Kostnaden kommer att belasta 
underhållsbudgeten vilket gör att förvaltningens underhållsbudget kommer att urholkas än mer och det 
eftersatta underhållet kommer att öka. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

~L)/~ 
J onas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

1 
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Bilaga 2 

!!J-/~rct ,3 (-rå ;;o; .. I 9r 2o;c;-o2-IJ'f r (3> 

lUJ!NIW~~ .. fÖVE~$W:©filSJ!I.ANT~RUN@ 
l'tm 1~2014 

· Fötvaltning: Kultur" och fritidsförvaltningen 

~ESUL TAT 2013 

(t kr) Budget2013 UtfaiT2013 
Intäkter 1327. 1407 
Kostnader 22937 22931 
Nettol<ostnader 21610 ·21524 

Kommentar: 

ÅWlkelse 
80 
6 

86 

Resultatet :innehåller både minusposter oc:h plusposter på de olika Yetksa.mh.eterna. Övetslrottet beror 
delvis på ej utbetaltfdreningsbidtag. Se nedan! .. 

.JUST!EJRAT RESULTAT 

Resultat enligt ovan 

Avgår opåverkbara underskott: 
45 Okompenserad ökning av internhyra förfrl!idsgård/Kultllrverkstad i 
Tingsryd pga utbyggnad (AMB) och ny ventilation 

Tillkommer opåverkbara överskott: 
41 Samllngslokaler. Bidrag till Vemboö Bygdegårdsförening som ej blev 
aktuellt pga Soverkats avslagsbeslut 

JUSTERAT REsULTAT 

Kommentar: 

86 

+226 

~160 

152 

De ökade interna. hyres1mstnadel11a fdt' K11lturvedrstans lokaler i Tingsryd är inre på något sätt 
ko:mpen.serade i nänmdoos &:i:ftsbudget 2013. · 

HANTERING AV BUDGET 2014 

Det uppkomna överskofte:t enligt detjustetad5 resultatet föreslås bli dispon.erat ät.· 2014 eriligt fdljande: 

1 Satsning på fritidsgårdsverksa:nilleten i ~Omtll1lllG!l 

A312 0450 152 
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Kultur- ooh frltidsn1!mnden beslutar 

att föreslå ko:tmmurfu.llmäktige att godkänna resultat för 2013 samt 

att f{i:reslå ko:tnmun:fu.Ihnäktige att nämnden fKb1:2014 får disponera justerat :resultat enligt 
ovan. 

KTil.tur- o oh fi:i:tidsfol'valtningen 

Stefan Johansson 
Kultur- och fi:itidschef 

'å ~·!J y 
&:: ·rr~A . \:~}, 

., 

Kenth Andersson 
Avd oheffi:itid 

/. 
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ÖVERSKOTTSHANTERING 
KB 1:2014 

Förvaltning: Barn- och utbildning 

RESUL TAT 2013 

(tkr) Budget2013 

Intäkter -20 282 
Kostnader 26a 387 
Nettokostnader 248 105 

Kommentar: 

Utfall20i3 Avvikelse 

-25 176 4 894 
270 604 -2 217 
245 428 2 677 

Färre elever i gymnasieskolan har Inneburit lägre kostnader för köp av utbildningar från kommuner 
och fristående skolor, samtidigt har Wasaskalan vänt den negativa utvecklingen från tidigare år och vi 
har lyckats behålla över 50 % av eleverna som gick ut åk 9, vilket också påverkat ekonomin positivt. 
Även samordning av transporter inom skolskjutsarna har lett tilllägre kostn<i!der. 

JUSTERAT RESULTAT 

Resultat enligt ovan (tkr) 

Opåverkbara överskott: 
Verksamhet C 65 Gymnasieskola köp av utbildningar (2 793) 
Till den del som avser externa elever 

Påverkbara överskott: 
Verksamhet C 64 Skolskjutsar grundskolan, totalt 897 tkr 
Samordning av transporter och skolskjutsar 

Verksamhet C 65 Wasaskalan 19 fler elever mot utfall 2012 -har påverkat 
översk<;>ttet, totalt 849 tkr 

Summa 897+849=1 746 tkr 

· JUSTERAT RESULTAT 

Kommentar: 

2 677 

-2 793 

+1 746 

1 630 

Färre elever i gymnasieskolan som sölet till andra kommuner och fristående gym.nasieslcolor 
kan betraktas som opåverkbart överskott, Det är dock väsentligt att lyfta fram att-betydligt fler 
elever har valt W asasleolan och skolan har lyckats behålla över 50% av eleverna som ·gick ut 

Bilaga 3 l 

åk 9. Totalt 19 fler elever har valt skolan jämfÖrt mot utfallet 2012, vilket har påverkat överskottet, 
till hur stor del är svårt att exalct avgöra. 

Samordningen av transporter och skolslgutsar är i sin helhet att betrakta som ett påverkbart 
överskott. 

16
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HANTERING AV BUDGET 2014 OCH ÄSKANDEN l KB 1:2014 i tkr 

Utrymningsväg samt målniiig av klassrum för fdrberedelseklassen 
· på Dackeskolan 
Handlingsplan fdr utveclding av W asaskolan (särsldlt ärende) 
Ommålning del av Linnerydskolan 
Åtgärder parkeringsplats Juvelens fårskola i Ryd 
Busskurer (väderslcydd) i Linneryd och Konga enligt plan 2014 
Beställda iPads 113 stycken s01n ej kunnat leverats 2013 
p g a leveransstörningar i Europa 
Totalt 

Barn~ och utbildningsförvaltningen 

~~ 
fngve Rehnström 
Skolchef 

175 
280 

,100 
237 
110 

400 
1302 

5 
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Analys novembe1·prognos (höst) mot slutligt resulttat 23/1 o bokslutet 2013 

Kostnad Plus(+) ökning minus(-) minskning 
Enligt beräkn ekoriomi/löner 17-jan 

- .•• w -~ •••. "~- ~~ ·--·--~-~---· --.~--- ·- -~ " • ~ll!_tlig :>~1/~-~ ~ - . 
·Res·er:va1i?5netJ.f0'rt:•::~:::.;';."1\l;'~J;;~-~~;:;:;t•B~~~5~-p-"iW>~g1:'~~g~ifl~Y-:~~~7'l1l"Ä~~~~~~ 

l '• , .. o ~••••' .~••• o ,,-_wo _.,1.: 0 ••''" •lo., "o ,,, ... , .. ,. 0o0 ,fl., "ojOolo-'-ollo.... • o o ~ 'l'ol•'l. ~·.4,\•.:1-••l"••• ~ili,,;,..,.,,.,l.l'' 

Semesterlöneskuld 418 43 375 
Uppehållslöneskuld -1 35 -36 
Ferielöneskuld 789 388 401 
Okomp övertidsskuld 353 -125 478 
Tetil!J.t · : · .: : :··~:··="''<'~,;.,,i:·-~;,, __ , ... :•,,_~_·.:t:·;t-'~ ·;:-.:\':~~'''~·-:';:.;:-~:·::;r~.1\i5~9~-~~;::i~.-.0,/ ;.~;::,~ . .-t:i~~;,r:·::~:,.,~;~{'~~?4$ifrt~a~:-~\ 

Ej levererade iPads år 2013 
p g a leveransstörningar 

Analys o avvikelser faktiskt utfaU bokslut mot höst o nov prognos 

Beställda iPads 2013 men leveransproblem=ej levererat2013 
uppgårti~I 113 st iPads till en summa av ca 400 tkr (397,3 tkr) 

400 

1 618 

Utrymningsväg samt målning av klassrum för förberedelseklassen på Dackeskolan 
Handllin·gsplan för utveckling av Wasaskalan (särskilt ärende) 
Ommålning del av Linnerydskolan 
Atgärder parkeringsplats Juvelens förskola i Ryd 
Busskurer {väderskydd) i Linneryd och Konga enligt plan 2014 
Beställda iPaäs 113 st som ej kunnat leverats 2013-
p g a l,everansstörningar i Europa *} 

~ 

' 

175 
280 
100 
237 
110 

- 400 

T åtal~=· ·H:-~:···::.: ~~·=···.·J~~p~~i~.b~;~~~§~~~~l!R~i~~i~j~~~~i{··hl~~{'Jb~!~t~;~~~:.~~hi~f~~t~:-.~ttt?.~~~~:r:~~b1~t~~~~~~~~~1t;§~~J:~~S}~:3~02-, 

/!!; 9i?; ~ 
)JY2- bh 

O) 
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~Tingsryds 
~l~omm.un 

2014-01-24 

Utredningsuppdrag 2014 
Till SBF och Tingsrydsbostäder AB 

Uppdragsgivare/Beställare Ansvarig för uppdraget (attest) !Investeringsobjekt 

Dackeskolan Yngve Rehnström Mellanstadiebyggnaden 

Syfte och mål med uppdra!=let 

Målet är att helt gå ur källaren och endast använda övriga tre plan för skolverksamhet och personalutrymmen. 

Bakgrund och beskrivning 

Klassrummet har inte använts till undervisning på ett tag och den har nu inte godkänd utrymningsväg. Nu 
planeras för att använda detta klassrum till förberedelseklassen. 

Tingsrydsbostäder ABfUtförare 
Specificering av utredning 

Ny utrymningdörr, utrymningsskyltning, vi l plan, spiraltrappa inkl. skyddsbur samt d iv. brandåtgärder och 
upprustning och målning av klassrum 207 på plan 2 i södra flygeln inom mellanstadiet. Dessa åtgärder kräver 
bygglovshand läggning. Ny ventilation inom mellanstadiet planeras att utföras med start i mitten av maj 2014 
och slutföras runt 20 augusti 2014 och tanken är att dessa åtgärder utförs i samband med den entreprenaden. 
lltddrk ;J\/ ;Jnhlln<:h;Jnnlins:r -:kPr i mittPn ;J\/ fPhni;Jri ?014 

Specificering av uppskattade kostnader 

Ungefärlig kostnadsbedömning 175.000 kr exkl. moms (in kl. 10% oförutsedda kostnader) 

Uppdragsgivare/Beställare 

l Fln'"''"'"" 

Kontering kapitalkostnader 
Aktivitet 

IDO 
Ansvar Verlummhet 

Dl 
Tidsplan för genomförande 
2013 Plan följande år 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2017 

(111arl·era 1ned Y) 

Datum och underskrift beställare 
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~Tingsryds 
~li.ommun 

2014-01-24 

Utredningsuppdrag 2014 
Till SBF och Tingsrydsbostäder AB 

Uppdragsgivare/Beställare Ansvarig för uppdraget (attest) !Investeringsobjekt 

Trojaskolan och Juvelens förskola Yngve Rehnström Parkeringar 

Syfte och mål med uppdraget 

Utreda problemen och hitta lösning för ytterligare parkeringsplatser vid Trojaskolan i Ryd och för Juvelens försko h 

Bakgrund och beskrivning 

l samband med projektering och upphandlingen av byggnation av Juvelens förskola inom hus A och B på 
Trojaskolan i Ryd så togs frågan om parkeringsytor med och behovet /problemet har nu lyfts fram av 

verksamheten på skolan igen. 

Tingsrydsbostäder ABfUtförare 
Specificering av utredning 

Vid upphandlingen av ovan nämnda byggnation så fanns en projekterad lösning med i förfrågningsunderlaget. 
Se b if. ritningar- 2 st. 

Specificering av uppskattade kostnader 

l anbudet från år 2011 gällande ovannämnda byggnation för Juvelens förskola fanns ett anbudspris för 
iordningställande av parkeringsytor enligt bifogade ritningar som då uppgick till 237 000 kr. Observera att detta 
pris gällde då för den upphandlingen och den tidpunkten. SI<UIIe motsvarande upphandlas idag- 3 år senare 
skulle anbudspriset troligtvis hamna på en högre nivå. 

Uppdragsgivare/Beställare 

r·•nsle•ing 

Kontering kapitalkostnader 
Ansvar Verl{samhet Aldivitet 

Dl IDO 
Plan följande år 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2017 

Datum och underskrift beställare 
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TROJASKOL AN 
Teckenförklaring 

D GRÄSYTOR l SAMMA NJVÄ 
SOM BEF. ASFALT 

D ASFALT 

D BYGGNAD 

BTG-PLA TIOR 

D GATSTEN 

D sAND 

0 TRÄD 

O STEN 

Q - BEFINTliGA BÄNKAR 

c:::::=:::::> BUSKAR. HÄO<AR 

)( BEL YSNINGSSTOlPE 

~ STAI<ET 

PLANK 
1::1 SKATERAMP 

LfiSBfllSKAf. ~ 
Befinllig sand\~da 

~~tn~~g%~n%~\;l~ilng~ ~~~g~sgungor. 
Rulchk<na flylias l r~n Bikupan 
och placeras p~ lamplig plals i stanlen 
Befinllig sandl~da minskas 1 m 
och Vippgunga 1\yllas fr~ Bikupan 
Befinllig klallers lall~ 
Belinitig lon·M 
Belinitig klallerbockar 
Belinitig grllplals 
Belinitig gungstaltning 2 gungor 
bel. gungor oyts ul rrol smaoamsgungor. 

10 Belinitig sandl~da 
11 Beflllltig lekkiosk 
12 2 st belin!Uga 3-gungslal\ningar. 

bel. gungor byls ul rrol sm~msgungor. 

~t ~~:~a~g~~g~id~~gen 
15 Bel. lekhus Hyllas fr:ln Bikupan. Ny sandyla 
16 Ny sandlada 
17 Nyll vagnsgarage. 12m' 
18 Nyll cykelgarage, 30m' 
19 l andbandybana, makeras p.l bel. asfa\1 
20 Uleplals under lak ca &Om' 

P1 Belinllig bl- och cykelparkering 
ers~lls av nya markerade 
p-plalser. Bel. aslall kompL 
Galslen enligt rilnin~> 
Nyll siakel erl. riln<>g. 

P2 Harokapparkering IIIskapas med 
skyl l och slake l. 

[1 t~~~1p;;s"Wo1allyllas fr~n 
C2 Bel. cykelslall llyllas 

EEL YSNING 

)(Bet. belysningssto!pdl' 
~1 Fasadbelysning typ 1 
~2 Fasadbelysning typ 2 

GRINDAR 
G1 Ny 2•1 m grind. 

- - • Entreprenatlgr~ns 1 

G2 Belinitig groo 1 m flylias 
G3 Ny 2•1 m grind 
G4Ny1mgrind 
GS Ny 2•1 m grind 
G& Belinitig grind 1 m flylias 
G7 Ny 2•1 m grind 
GB Ny 2-2 m grind 

.illiD 
s, Gronl barnslugesl:lngsel. 

typ Gunnebo, H•12 m 
52 Traslaket. H·O.Bm 

GÄNGVÄGAR 
A1 Cykelvagar markeras i bel. 

asfallsyla 
A2 Ny asla\lyla g~ng- och 

cykelvag i bel. grosyla 
.ElML 

- Bullerplank 1.BO m hejd 
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r.'ITingsryds 
\:!/kommun 

· Kommun!(:ldnlngs~ 
· förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

Jorgen.larsson@!lngsryd,se 

Regionförbundet södra Småland 
Vfdeum Sience Pa.rk 
351 96 Växjö 

Ans ö !can om statsbldrag för finansiering tiff regionala kollektivtrafikåtgär~ 
der samt till trafiksäkerhetshöjande o ah miljöförbättrande' åtgärder i de-t 
kommunala väg~ och gatunätet åren 2014k2016' i Kronobergs län 

Tingstyds komtnUn har mottagit Trafikve:tket~ sla:iveise i ärendet daterad 20 i 3-1 0-04 
ooh vill hä:rmed anmälaföljande inveflteringsobjekt som kollektivtrafikåtgärder samt . 
trafiksäkerhetshöj ande och. milj öfdrbättrande åtgärd el' :inom Tingsryd s Icommun: 

Kollektivttafik:åtgätder: 
- Väderskydd vid busshållplats Södra Sartdsjö lcy.tka i Dångeho längs väg 120 i 

östlig fat:driktrrlng (busslinje 215) .. Planerat genomförande 201'4 eller 2015. 
Kostnad: 50 000 kronor Katta 1 c • 

~ - Väderskydd vid kylkan i OB11.ttalaLinueryd (busslinje .216). Planerat genomfö~ 
· :rande 2014. Itostnad: 60 000 kronor Karta2 
Väderskyeld vidElseräs Iä11gs väg27/29 i.n,ordligfå:cdriktning (buss~ e 
240/840> 370 ooh 372), Plane:tat genomforande 20-15 e11er2016. ~ostnad: 
50 OOO'krono=t, Karta 3 

- Väderskyeld vid Matöppet i centrala Rävemåla söder om Gamla vägen i östlig 
färdriktning (busslinje 215 och 235) Kostnatl: 50 000 lct·onor. Planerat genolllföM 
t1ancle 2015. Katta,. 4 

~· - Väderslcydd i ansLutningtill Örmoskolan i Konga (busslinje 235) Plauerat ge" 
nomfö~ru.1de 2014. Kostnad; 50 000 kronor Karta 5 
Anordnanqe av pendl&tpadcerin.g i centrala Väokelsåtig i anslutning till oentl.'Ul11" · 
hållplatsen väster Ol'n väg 27 (bl.lsslinje 240/840). Utredningsarbete pågår inom 
samhälls byggnadsförv!}lttti.ngen. Plaul)rat genomför-ande 2014. 
Kostnad: 400 0'00 kronO.:c Karta 6 

Trafiksäkethetshöjand~ åtgärder: 
- Utbyggnad av gång- och cykelväg på del av Gamla vägen i Ko11.ga mellan 

Ronnebyvägen/Länsväg 783 och Örmoskolani.Konga Allhus. Platsför GC~väg 
finns inom befintligt gatu:t:um. Planerat genomförande 2015. Katta 5 

- Ombyggnad av del av Daokegatanmellan Centnungat&:n ~I CANära i Väck-
elsång/angöringen till busshållplatsen- Bilvägen i centtEJla. Vä.ckelsång. Åtgät~ 

~ L2 den syftar till att uppnå dels högre tm:fiksälcerhet för oskyddade trafikant<?r~ dels 
O \v . miljöförbättdngar i gatutum:tnet. Planetat genomförande 2016. Katta 6 

k 
. fJr0:.rtor. s·om visl'lt ovanstående objekthifog.as. 
~ . . 
t . . . 

Tltlg$ryds kommun besöksadress telefon fax 
Box 88 Torggatan 1!2. 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
,.,.....n ,....."' rr: ........... ..,,...J 'finn_qnnf 

e.postlhemslda 
kommun~n@tingstyd.se 
www.tingsryd.s~ 

1(2) 
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2013-11~291 rev 2013-12-03 2(2). 

Tingsryds komm.uu vill pätala att bl a kommande arbete med revideringen av Tråfrkfö1 ... 
sötjningsprogram.metf<l1· Kronobt:lrgs län sannolikt kommer att medföra ny kunskap och 
nya programdokuru.emt ltt.ing hur Icollelctivttafikens bytesputikter (reseoentrutn, tetutina:-
1er~ hållp~atser etc) skaii utformas vid o.r:n--· eller nybyggnati:oner. Tingstyds kommun ber 
att få åtetkomma med dessa planetingsunderlag 'Vid lcomm:ande års. ansökn:ing&i11fallen 
vad gället stai:lig m.edfi:llansiering. 

o~~~~ fV\J~~·~ Christer Kaisajuutti Yvonne lJ'artinsson 
Utredningsingenjör c:-/. kolskjutsplanera~e 

Kopia till: Komm.unstymlsen 
SaDihällsbyggnadsnä~den 
Barn- bch utbildningsnämnden 

Tingsryds kommun 
Boxa a 
36'2 22 Jingsryc;l 

besöksadress 
Torggatan 12 

. Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

·-

e-postlhemslda 
kommulien@t!ngsryd.se 
www.iingsryd.se 
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~NDERSKOTTSHANTERING 
KB 1:2014 

Förvaltning: ~ocial 

RESUL TAT 2013 

(tkr) 

Intäkter 
Kostnader 
Nettokostnader 

Kommentar: . 

Budget2013 

52,0 
-309,0 
257,0 

Utfall2013 

75,7 
-347,5 

271,8 

De stora brottaavvikelserna beror på det statligt finansierade flyktingmottagandet 

JUSTERAT RESUL TAT 

Resultat enligt ovan 
Avgår opåverkbara underskott: 
71 LSS-insatser 
72 Vård och omsorg SoL och HSL 
76 Barn- och ungdomsvård 
78 Försörjningsstöd 
Tillkommer opåverkbara överskott: 
7 4 Fi:lrdijänst 

JUSTERAT RESULTAT 

Komm~ntar: . 

Avvikelse 

23,7 
-38,,5 
-14,8 

-14,8 

+1,4 
+11,3 

+1,0 
+1,3 

-0,2 

o,o 

Bilaga 4 · 

Justeringen av resultatet utgår från faktumet att den mest lagstyrd;3 verksamheten är svår att påverka. . . 

HANTERING AV BUDGET 2014 
Socialnämndens inriktning har under hela hösten varit att internbudgeten för 2014 kommer att vara i 
balans, om än med reservation för oförutsägbara yttre omständigheter. Den senaste tiden har dock 
givit oss ytterligare utmaningar, då ett antal enskilda ärende.n tillkommit som var för sig, med stor 
sannolikhet innebär stora resursbehov även under 2014. Därmed måste ytterligare 
omfördelningar/besparingar planeras för att rymma även dessa behov. En överföring av hela eller 
delar av underskottet 2013 till2014 skulle göra den ekonomiska situationen än mer prekär. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Socialnämnden föreslås besluta 
att godkänna bokslutet för 2013 och överlämna det till kommunfullmäktige 
att hemställa hos kommunfullmäktige l KB 1:2014 att underskottet i driftbudgeten inte överförs till 
2014. 

Socialförvaitningen 

Magnus Wallinder 
forvaltningschef 

Kurt Nilsson 
Ekonom 

13 
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Calsa Leo-Malmberg 
0477·44225 

oaisa.leo-malmberg@tingsryd.se 

Tillkommande äskande KB 1 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

· Ne9-an redqvisas Samhällsbyggnadsforv.altn:ingens tillkommande äskanden i KB l. Äskandena 
inom driftsverksamhetema är motiverade att inte ktuina linansierås inoni verksamhetemas bud
get. I:p.vestedngs~skand~na är tillkonimande probjekt och äs1<as separat från överforingav inve
sterillgsmedel från budget 2013. 

Äskade driftsverksamhet 

• nackehallen 530 tkr 

. Övertagandet av KuF:s idrotts- och J]:ltidsanläggningat under 2011 innebar ått 
. SB:F övertog en ve.rlalamhet som inte v~ helt ~ansierad, d.v.s. övertagen bud
getram motsvaranae inte verklig kostnad for anläggningarna. Budgetbrlf!ten 
uppdagades forst vid fdrvaltningens öv~11agand~. av anläggnfugru.na. bph ef
tersom det skedde vid halvårsskiftet 2011 hade budgetramåma för år 2012 reäan 
fastställts. J;3risten beräknades slutligen ti111,2 mlci· i s'anibånd med in1:embudget
ru.tetet under hösten. I KB l. 2Q12 erhölls se'dan 0,3 :nik:r som en kom_pensation 
for den overtago.a budge1:blisten, återstående 0,9 mla: :fdr'bl~v alltså -gtan täckning 
och skulle hanteras i förvaltningeos övriga budget SBN slog gå fast att mar,1. :inte 
var beredd att genomfora nerdragningar :inom ÖViiga verksamheter för ati: täcka 
upp 'bristen inom idrotts- och fritidsanläggningar. Anledning var att inån ansåg 
att forvaltDingen :inte varit orsak till ~ller haft möjlighet att p'åverka den elcono.~ 
roiska ;;ituat1onen som uppstått m om verksamheten. Under 201~ gen~rerade fri
tidsverksamheten ett underskott om 0,8 .mnkr v$:av ishallen stod for 0,9 m.nkr. I 
2013 års budget gavs en kompensation om 530 tkr for budgetbristen. Då, ishallen 
även under 2013 inte kunnat bära s:ina kostnader menar Samhällsbygghadsför
valtningen utifrån ovanstående attkompensation bör ges även 2014. 

• Samhällsby~gnadsnämnden 100tkr 

Då Samhällsbyggnadsnämnden bildades överfordes :tnedel från Miljö- och 
byggnämnden för att finansiera nfupndens 'arbete. I samband med bildandet av 
nämri.den övertog~ äve~ ett antal beslutområden fr~n Kommunstyrelsen. Då 
nämndem arbete har pågått under mer än två ~r kan konstateras att S~mhälls
byggnadsnämndens arbete inte ryms inom den budget nämnden tilldelats, främst 
är det sammanträdesarvodena som inte ryms inom ramen. Samhällsbyggnads
forvaltningen äskar därfor medel for att den politiska vel'ksamheten ska vara 

cH~lvfin~# . 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax 
Bo~ .B8 Torggatan 1 O 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

i6{~"9W rtngs~d 

e-posUhemslda 
teknlska@tlngsryd.s~ 
www.tings~d.se 

Bilaga 5 

1 (4) 
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• Parkverksamheten 500 tlu: 

Parkverksamheten redovisar fcir 2013 ett underskott om över l mnkl'. Underskot
tet beror främst på ökade kostnader for gatLll'enhållning, dvs renhållning av ytor 
och gatubrnnnar samt ökade lcostnader för park:verksamhet, dvs skötsel av grön
ytor, parker samt tätortsnära skog. Å ven det ofmansierade öve1tagandet av fri M 

tidsvedcsamb.etens badplaster har genererat ett underskott om 175 tlcr. I mycket 
går det inte att påverka kostnadema då b11dgeterade.medel enbart täcker de nöd
vändiga åtgärderna. Om medel inte tillförs får en standardsänlming genomföras 
och yttel'ligare ytor sås igen. 

• Attraktivitetsarbetet 300 tln: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill gfuna vara med och bidra i arbetet med en 
ath·alctivare kommlm och begär däl'för medel for att göra insatser i samtliga 
kommunens tätmter. Ambitionen är att göra :insatser som förskönar och höj er 
områdets status. Arbetet ska ske i samarbete och dialogmed parkenheten och 
sockenråd eller liknande. Ett utgångsmate1ial ffi: framtaget med förslag på åtgär
der som kan arbetas vidare med. I Kong a är föreslaget en perennplantering vid 
parken, i Linneryd en Rhodedendronplantering vid Kyrlcviken, i V äckelsång en 
perennplanteringar vid busskLll'en, i Rävemåla att pat1cyta rensas upp och gång
stråle skapas samt en iökplantering, i Tingsryd att torgplanteringar och busshåll
platsen rustas upp, i Ryd att räddanedlagda torgplanteringar och i Urshult att 
nyetableraträd längs södra vägen samt restaurera rabatter. I Friciafors kommer 
åtgärder att ske i samband med anlåggandet av Sydostleden. 

• Sjögull 15 tlrr 

Kostnaden får bekämpning av Sjögull finansieras till viss del genom. bidrag från 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bidrag från 2012 har flyttats med och utnyttjats 
under 2013. Inför 2014 kvarstår 15,7 tkr av bidraget; Då bidraget flyttades med i 
KB l 2013 begärs resterande medel medförda i KB l 2014 för att användas under 
året. · 

Åskande investedngsprobjekt 

• Kök Väckels ängsskola 

Se Llnder G\V!Jrt;~b.tJ..·t lttw.:.~-k.~~:f\9c"..--

3,3 mnlrr 

V äckelsångsskolan kök har fått föreläggande från Jävsnämnden. Föreläggandet· 
gäller underhållsbrister som ska vara åtgärdade senast 2014-08-18. 
Samhällsbyggnadsutskottet har gett forvaliDingen i uppdrag att ta fram underlag 
för renovering av mottagningskök och matsal. För att finansiera investeringen 
begärs de, i planför 2016, äskade investeringsmedlen tidigarelagda ti112014 
samt yttetligare medel om 1,3 miljoner for att kunna genomfåra åtgärden. 

• Utebass.äng Konga 400 tkr 
Fastighetsverksamhetenliar efter inriktningsbeslut från KF tagit fram kostnads
förslag gällande utbyte av bassängmattan i utomhusbassängen i K.onga. 

Tingsryds l<ommun besöksadress telefon fax 
Box 88 Torggatan 10 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

362 22 Tings~~ .. ~~~/ Tingsryd r) J IJ, M / 

tffli V ~ p-~ Vv\IJ ·,v 

e-posUhemsida 
tekniska@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~'Jingsryds 
~kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

S~TRÅDESPROTOKOLL 

2013-12-18 

Bilaga 6 
6 

Justerande 

Kof § 119 Dnr 2013/100 800 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 ..::01:. .o B ~o ;.r 

Dnr :boJ Z) ll 11: ~ 
l .. 

Ansökan från Föreningen Vemboö Bygdegård om medfinansiering av 
investering vid Vemboö Bygdegård 

Föreningen Vemboö Bygdegård har hos Boverket ansökt om .. "' 
investeringsbidrag till anlnänna samlingslokaler .. Föreningen an;öker 
därför om kommunal medfmansiering för sin planerade· investering i 
Vemboö Bygdegård. Investeringen avser en ny avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag 

Föreningens ansökan till Tingsryds kommun 2013-12-16. 
Föreningens ansökan till Boverket 201.3-12-10. 

Kostnaderna beräknas till 821 000 kr och kommunal medfmansiering söks 
med 30 % av kostnaderna, 246 000 kr. Detta är krav :från Boverket för 
erhållande av statligt bidrag. 

Be"Slut 

Kultur- och :fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta om medfinansiering av föreningens 
planerade investering med 246 000 kr och att dessa medel tillförs kultur- och 
:fritidsnämndens budget. 

Exp. 
l(otnnlunstyrelsen 
Boverket 
Föreninge~ Vemboö Bygdegård 

Utdrags bestyrkande 

2D 1 '1-ol-o 7-- ~~~d,p~ 
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~.KB 1:~014 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2013 till2014 
~ Förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltningen 

~ Investeringsprojekt 
och projektnummer 

Budget 
2013 

Förbrukat. Önskad 
under 2013 övertaring 

Orsak. till varför investeringen 
inte har slutförts 

Tidsplan 
för färdigställande 

till2014 t l (nettoinvestering) 1 

"' -J 

•, 

lnvesteringsprobjektet har inte påbörjats under 
Torget i RY.d. 51109 300 o 300 2013 då verksamheten inväntat teckande av j Under 2014 

ramavtal. De~ är klart under januari 2014. 

Kommentar: . . 
Syftet med ombyggnadsprobjektet är att bygga om torgytorna i Ryd för att få en attraktiv och estetiskt tilltalande yta. Probjektet utförs i samarbete med Trafikverket samt 
i dialog med invånare ·och företag. Medeln önskas överförda till2014 för att projektering ska kunna påbörjas våren 20}4. Upphandling beräknas att göras understutet av 
2015 och gt:1nomförande under 2016-17. 

Trafikåtgärder Torggatan, 51l29 200 133 

Kommentar: 

67 
Provisoriska hinder har satts· upp under 2013. 
Utvärdering kommer att göras under våren · 
2014. 

Under2014 

Rivning qch återställning av trafikhinder hp.r utförts under året· Provisoriska gupp har sats upp och resultatet av årgärderna kommer att utvärderas tillsammans med 
· ·fastighetsägårna under våren 2014. Resterande medel begärs återanvisade för åtgärder enligt utvärdering. 

- -
V~ntilation Tingshallen, 51~11 2 000 373 1 627 Probjektet har försenats på grund äv utredning 

Under2014 av·bowlinghall i anslutning till Tinghallen. · . 

Kommentar: · · · 
Syftet med probjektet är att minska el- och värmeförbrukningen samt förbättra ventilationen. Därmed kah drifttider optimeras och energiförbrukningen sänkas. Probjektet 
är påbörjat 

,\,, 
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-J 
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QJ 
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. KB 1:2014 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2013 till 2014 
\:)J ·Förvaltning Samhällsbyggnadsförvaltningen 

t-r-------~~~----------------~-----------------------------------------, 
~ lnvesf:ering~projekt Budget För~rukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan 

--;::5. och projektnummer 2013 under 2013 överforing inte har slutförts för 'färdigställande . 
<_. (nettoinvestering) till 2014 

w 
co 

....... 
c:o 

Förstärkning brandskydd 2013, 51475 200 178 20 Probjektet har inte påbörjats då samförläggning !Under:
2014 kan göras med TEAB 2014. . 

Kommentar: 
Enligt KS §'159 ·ska 20 tkr av investeringprobjektets medel användas för att sammankoppla brandlarm vid Korrö. Då TEAB under 2014 kommer-att anlägga fiber 
vid Korrö avser fastighetsavdelningen att i samband med det arbetet samförlägga kablage. · · 

Säkerhet käge!maskiner, 51334 280 

Kommentar: 
Arbetet är beställt och påbörjat vecka 4 . 

50 230 
Installation och uppgradering av 
säkerhetssystem kommer att ske under 
januari/februari 2014. 

Under våren 2014 

30



~ KB ·1 :2014 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2013 till 2014 
Förvåltning 

Investeringsprojekt 
och projektnummer 
(nettoinvestering) 

Yxnanäs vattenverk el/styr, 51142 

Kommentar:· 

, . 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Budget 
2013 

500 

Förbrukat Önskad 
under 2013 överforing 

till2014 

45 400 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Leveransen av apparatskåp är försenad och 

Tidsplan 
för färdigställande 

kommer att ske under vecka 4. Installation och l Under januarUfebruari 2014 
idrifttagande sker.sedan omgående. 

Yxnanäs vattenverk utrustas med-ny el- och styrytrustning samt l:iataövervakning. Detta för att säkerställa driften och höja säkerheten i dricksvatten produktionen. 
Antag.et anbud ger en totalkostr:ad om 450 tkr för investeringen. 

500 
c.d 
ro IFörenyelse Urshults reningsverk, 189 311 Probjektet är pägåe11de och beräknas avslutat 1 Under våren. 2014 

under våren. 

...... 
(O 

51144 

Kommentar: 
Arbetet pågår och första lyftet är gjort enligt anbud. Gammal utrustning såsom rännor, skrapor och pumpar ska bytas ut för ått säkerställa driften. 

' Arbetet har fördröjts då upphandlingen 
Pumpstation Kvarngatan 13, 51161 1 500 143 1357 Under2014 överklagats under året 'l . 

Kommentar: 
Investeringen s~ r till att minska risken för skador på privat indi,~strifastighet, fä ökad åtkomlighet för planerat underhållsarbete samt af:t få kontroll över 
proc~ssavloppsvatten. Bygglov har beviljats och ansökan är gjord hos Trafikverket . " ., --
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~KB 1:_2014 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2013 tm 2014 
~\ -lFörvaitning · Kultur- och frifidsfö!Valtningen 

r- -invesf:eringsprojekt Sudget Förbrukat Onskad Orsak till varför investeringen 
\ och projektnummer 2013 under 2013 överfo:,ing inte har slutförts l 

~ {netf:oinvestering) till 20"14 
~ 

Tidsplan 
för färdligställande 

:~. 
·utbyggnad bowlinghaiT, Tingsryd 51333 8946 15 8931 se kommentarr Åtgärder på Idrotten 1 i Tingsryd 

underär2014. 

Kommentar: 

~ 
Kuliur-och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 2013-12-18 § 116: att som inriktning för den fortsafta planeringen undersöka möjligheterna för att omdisponera 

. investeringsmedel sä: att konstgräsplan ink!. belysning, komplettering av omkladningsbyggnader samt asfaltering inom området kan utföras redan under år 2014. Detta 

~ 
~t'-· 
~(5,3 

N 
o 

förutsätter Bollhallsföreningens utbyte av golv i Bollhall en. 

. 
Kommentar. 

Kommentar. 
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S~TRÄDESPROTOKOLL 16 ~Tingsryds 
~kommun 
Kommunsty:re'Isens arbetsutskott 2014-01-27 

Justeran e 

Au§ 37 Dnr2014/17 821 

Fråga om investeringsplan for fastigheten Idrotten 1, 
2014/2015 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att som inriktning för den fortsatta 
planeringen undersöka möjligheterna att omdisponera investeringsmedel för 
nybyggnation av bowlinghall för 2013 till2014, så att uppförande av 
konstgräsplan inldusive belysning, komplettering av omldädningsbyggnader 
samt asfaltering kan utföras i fastigheten Idrotten l under innevarande år. 
Detta förutsätter Bollhallsföreningens utbyte av golv i Bollhallen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden§ 116,2013-12-18 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inkomma med en motiverad 
investeringspla.n;'för de åtgärder som nämnden anser bör göras, 

att denna ska inkludera medverkan av de aktuella fåreningarna vad gäller drift 
och underhåll vid eventuella framtida anläggningar, 

att eventuella investeringsåtgärder enligt ovan förutsätter att 
att äskandet om medel för överföring av investeringsmedel för nybyggnation 
av bowlinghall för 2013, framställs inför budgetarbetet för KB: l 2014. 

Exp: 

Kultur- och fritidsnämnden 
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GJTingsryds 
~kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-12-18 

Kof§ 116 Dnr2013/97 821 

·Utveckling ~v kvarteret Idrotten 1 i T:iilgsryd 

.: i'i;:·;_;·~y()sKoMMUN 
2014 :01:. o 8 gJ..t 

Dnr ~o ICf/ t:}- --;· 
l 

Förslag om inr.ilrfn:ing av utvecklingen för kvarteret Idrotten 1 i Tingsryd. 
Området gäller idrottsplatsen med ishall och bollhall med förslag om 
konstgräsplan, o:rnklädningsbyggnad, omgjord parkering, asfaltering mm. 

Beslutsunderlag 

Förslag till utveckling av kvarteretidrotten l, Tingsryd, Avd cheffritid 
KenthAndersson 2013-12-11. Bilaga l. 
Centerpartiets förslag till förändrat :inrilctnkgsbyslut, Eva Hagylberg och 
MariaPetersen, 2013-12-18. Bilaga2. 

Mötet ajourneras kl. 14.45-14.55. 

Beslutsgång 

Efter framställd proposition på de båda förslagen förklarar ordförande att 
kultur- och fritidsnämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag varvid 
votering begärs. 

Följ ande propositionsordning uppställs och godkänns. "Den som bifaller 
förvaltningens förslag röstar ja; den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
centerpartiets förslag bifallits". 

Följ ande ja-röster avges: J o han J chansson (S), Camiel Al-S ab bitti (M) 
och Håkan Ohlsson (M). Följande nej-töster avges: Eva Hagelberg (C) 
och Maria Petersen (C). · 

Ordförande föridarar sålunda att kultur- och :fi;itidsnämnden bifallit 
förvaltningens förslag med 3 ja-röster mot 2 nej-röster. 

Utdragsbestyrkande 

.2 
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~ Ti.ru!sryds 
~kommun 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

Kulturw och :fritidsnämnden 

Kof § 116, forts. 

Beslut 

Kulturw och :fritidsnämnden beslutar 

att som inriktning för den fortsatta planeringen undersöka möjligheterna för 
att omdisponera investeringsmedel så att konstgräsplan inld-. belysliihg, 
komplettering av omldädningsbyggnader samt asfaltering inom området kan 
utföras redan under år 2014. Dettaförutsätter Bollhallsföreningens utbyte av 
golv i Bollhallen. 

Eva Hagelberg (C) och Maria Petersen (C) reserverar sig mot beslutet till 
fönnån för eget förslag. 

Exp. 
E:oronilD1Styrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Bollhallsföreningen 

Utdragsbestyrkande 

20 !!.f-- ar-a r 
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r.lTingsryds 
\:!'!:) liommun 

Kultur- och frltids
förvaltnlngen 

Kenth Andersson 
0477 44161 

kenth.andersson@tlngsryd.se 

Kultur och Fritid 

2013 "12~ i 9 

Förslag till utveckling av kvarteret Idrotten 1, Tingsryd 

A v tidigare presenterad utredning framgår förslag till utveckling av kvarteret Idrotten l, 
Tingsryd. Området omfattat· ishall, bo11hall, gräsplaner för fotboll, grusplan för fotboll 
och parkering samt omklädnings byggnader. 

I investeringsbudgeten för år 201-3 fums 8 900 tkt: för utbyggnad av bowlinghall mm i 
Tinghallen, Tingsryd. Medel för konstgräsplan och omldädningsbyggnad :finns i plan 
2015 (7 000 tkr) och ytterligare medel till bowlinghall år 2016 (10 000 tkr). 

Den av Bollhallsföreningen ägda Bollhallen är utrustad med konstgräs men funderingar 
finns på att byta ut detta underlag till idrottshalls golv. Detta förutsätter att en konstgräs· 
plan för fotboll anläggs av kommunen inom området. 

Förslag till beslut 

Kultur· och fritidsnämnden beslutar 

att som inriktning för den fortsatta planeringen undersöka möjligheterna för att omdis
ponera investeringsmedel så att konstgräsplan :inld. belysning, komplettering av om
klädnings byggnader samt asfaltering inom områdetkan utföras redan under år 2014. 

· Detta förutsätter Bollhallsföreningens utbyte av golv i Bollhallen. 

KUiUMö~alUTingoo 
Kenth And~on 
Avd chef fritid 

?JL2. w 
~~-lo 
postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Sl<yttegatan 2 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 31137 

e-pos!/hemsida 
kulturfritid@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 24 36
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, 1rif4rcz 2 ~ra bf 1116, 2ol3~/2-!f 1 u. 

CENTERPARTIET 
2013-12-18 

KtUJ~ttur .. och fritidsnämnden 2013-12~18 

Ärende2 

Kultur och Fritid 

2013 bt2~ f 9 

Centerpartöets fön-slag till förändra1t inriktningsbeslut 

l investeringsbudgeten för 2012 och 2013 finns det 8 900 tkr för utbyggnad av 
bowlinghall mm i Tinghallen, Tingsryd. Tinghallen utnyttjas mycket både av skolan 
och av olika föreningar och är i behov av upprustning. Det finns även behov av 
ytterligare lokal med idrottshallsgolv. 

Centerpartiet vill att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som inriktning för den 
fortsatta planeringen, undersöka möjligheterna för att omdisponera 
investeringsmedel för att använda en del av dessa medel under 2014 till investering i 
Tinghallefl samt asfaltering av grusytan vid entren till ishallen. 

Vi anser att det är bra för föreningslivet ifall Bollhallsföreningen villlägga in 
permanent idrottshallsgolv i Bollhallen. Här kan en kommunal borgen vara ett sätt att 
lösa det ekonomiska. · 

l riktlinjerna för framtida investeringar står det att kostnader för framtida investeringar 
ska rymmas inom respektive nämnds tilldelåda ramar. Därför avstår Centerpartiet för 
ytterligare investeringar eftersom det är viktigt med god ekonomisk hushållning. 

Centerpartiet yrkar 

( a~ nämnden ställer sig bakom ovanstående förslag till förändrat inriktningsbeslut 

ki{av@l;b&Ao-
Eva Hagelberg 

~ ?J['JJ 

eJ 

\.~ dAAO\ . . . 
aria Pete sen 
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C. 

\~ 

Bilaga 9. 
l 
l 

2014-02-03 2(4) l 

• Park.vel'ksamheten 500 tkr' 

Parlcveiksamheten redovisar fcir 2013 ett 1mderskott om över l mnk:r. Underskot
tet beror :fi:ämst på ökade kostnader för gaturenhållning, dvs renhållning av ytor 
och gatubrnnnru: samt ökade leosinader för parkverksamhet, dvs skötsel av grön
ytor, parker samt tätmtsnära skog. Å ven det o:finansierade övertagandet av fri
tidsverksamhetens badplastet har genererat ett underskott om 175 th. I mycket 
går det inte att påverka kostnaderna då budgeterade.medel enbart täcker de nöd
vändiga åtgärderna. Om medel inte tillförs får en standardsänkning genomföras 
och ytterligare ytor sås igen. 

• Attraktivitetsarbetet 300 tkf 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill gärna vara med och bidra i arbetet med en 
ath·alctivare komm1m och begär dfuför medel fdr att göra insatser i samtliga 
konnnunens tätorter. Ambitionen är att göra insatser som förskönar och höjer 
områdets status. Arbetet ska ske i samarbete och dialog med parkenheten och 
sockem·åd eller liknande. Ett utgångsmaterial är framtaget med förslag på åtgär
der som kan arbetas vidro:e med. I Konga fu.• föreslaget en perennplantering vid 
parken, i Linnelyd en Rhodedendronplantering vid Kyrkviken, i V äckelsång en . 
perennplanteringar vid busskuren, i Rävemåla att parkyta rensas upp och gång
stråk skapas samt en iökplantering, i Tingstyd att torgplanteringar och busshåll
platsen rustas upp, i Ryd att rädda nedlagda torgplanteringar och i Urshult att 
nyetable:~:a.träd längs södra vägen samt restaurera rabatter. I Fridefors kommer 
åtgärder att ske i samband med anlåggandet av· Sydostleden. 

• Sjögull 15tkr 

Kostnaden får bekämpning av Sj ö gull finansieras till viss ~el genom bidrag från 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bidrag från 2012 har flyttats med och utnyttjats 
·under2013. Infor 2014 kvarstår 15,7 tkr av bidraget: Då bidraget flyttades med i 
KB12013 begärs resterande medelmedförda i KB l 2014 för att användas under 
året. · 

Åskande investeringsprobjekt 

• Kök Väckelsångsskola 3,3nmkr 

V äckelsångsskolan kök har fått föreläggande från Jävsnä:tpnden. Föreläggandet· 
gäller underhålls brister som ska va:ra åtgärdade senast 2014-0 8-18. 
Samhällsbyggnadsutskottet har gett fdrvaltningen i uppdrag att ia fram underlag 
för renovering av mottagningskök och matsal. För att finansiera investeringen 
begärs de, i planför 2016, äskade investeringsmedlen tidigarelagda ti112014 
samt ytterligare medel om 1,3 ni:iljoner fo1· att kunna genomfåra åtgärden. 

• UtebasS.äng Konga 400 tkr 
Fastighetsverksamheten har efter inriletningsbeslut från KF tagit fram kostnadsrz l D . qftJlag gällande utbyte av bassängmattan i utomhusbassängen i Konga. 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax 
Box 88 Torggatan 10 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
362 22 Tings~- Tingsryd 

till-f 6/ ~ 

e-posUhemsida 
tekniska@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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• Ba.dhus Linne1'Yd lOOtki 

Fastighetsverksamheten har i samråd med Badhusfö:rexpngen tagit fram ett för
slag på åtgärder gällande badhuset efter påpekande från kommunens miljöin
spektör. Åtgärdema består av uppd~te1ing av teknisk utmstning samt säkerhets
anpassningar. Badhusforeningen kommer att :finansiera del av åtgärderna. Ås
kande är enligt offert :fi·ån entreprenör samt föreningens del avrälmad. 

• BilVA 200 tkr 

Under 2014 går en av VA-verksanilietensmedarbetare i pension. Under sin an
ställning har medarbetaren använt sin privata bil för transporter under arbetstid. 
Medarbetaren har haft hand om underhåll av v~ttenverlc, avloppsverk och pump
stationer inom områdena Hensmåla, Linneryd, Kor.rö och Yxnanäs. 
Då nyrela:ytering görs under våren 2014 vill VA-verksamheten dälför att verk
samheten tillhandahåller transportfordon, dels för att få ner kostnadema för 
verksamheten samt sälcerställa ansvarsfölhållande vid forsäla·ings:fi:åga. 

• Ålcgräsldippare för gräsyto1· pal'kenheten 150 tkl' 

Samhällsbyggnadsförvaltningen äskade infor investeringsbudgeten2014 150 tlrr 
for inköp av åkgräsklippare. Klipparen ska ersätt en åtta år gammal klippare och 
gå i Ryd och Urshult !budgetarbetet blev dock investeringenflyttad ti112015. 
Verksamh~ten bedömer att nuvarande klippare inte kommer att hålla säsongen 
2014 och därmed generara ytterligare kostnader för reparation och underhåll. 
Ekonomiskt sett bör därför investeringen tidigareläggas och genomföras under 
2014. . 

• Kollektivtrafikåtgärder 80 tkl' 

Landsbygds:utvecldare Jörgen Larsson ansökte unde1· november 2013 hos Reg
ionförbundet södra Småland om statsbidrag för xegionala kollektiVtrafikåtgärder 
åx 2014-2016. Under 2014 bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att åtgärder 
for 160 tla: hm bli aktuella. Då Regionförbundet medfinansierar 50% av kostna
dema begärs resterande 50 o/o som ett tillskott för att åtgärdema ska kunna utfo-

·ras enligt plan. · 

• Vatten och avlopp i Fridafors 900 tkr 

F1idafors fritidscenter är beläget på en ö i Mönumsån i Fridafors. Fritidscentret 
alTenderar mark av T:ings1yds lommun men står sj älva som ägare av byggnader 
på området. Verksamheten har utvecklats mycket under de senaste åren men 
idag ser man ingen möjlighet att fotisätta arbetet utan en förändring av avlopps
hanteringen. Anläggningen har idag ett enskilt avlopp som inte kan utökas. 
Samhälls byggnadsförvaltningen antog :2013 -l O~ 15 en viljeinriktning att förse 
fastigheten med kommlmalt vatten och avlopp. 
Då verksamheten är belägen utanfor verksamhetsolUl'ådet ska verksamheten be
tala självkostnadspris får anläggning av anslutning. Fritidcentret kommer dock 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax 

10 r;; a ~~;::Tingsryd _i~:~;~~n 10 
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att betala n01mal anBlutningsavgift. Då fa.stigheten ligger på ofri grund och utan
för verksarillietsområdet äskar den skattefmånsierade verksamheten 900 tla' för 
utbyggnaden. Utbyggnaden ska inte finansieras av VA-kollektivet. 

a KökKon·ö 1600 tkr 

Köket på Korr ö har sedan 20 ~O haft en anmärkning :från livsmedelstillsyn,en om 
att lokalerna fu.· underdimenBionerade i :förhållande till den verksamhet s'om bed
l'Ivs. Förvaltningen har tagit :fram fårslag på brobyggnader av köket för att klara 
kraven. Problemet hm· varit att ombyggnaderna varit dyra för att det skall vara 
möjligt for vei1csamhetsägaren att betala måtsvarande h'J3'a. 

Nu har ett förslag tagits fram som också innebär en ombyggnad av logen. Det 
som pla;ueras är att på lo gen bygga ett mottagn1ngskök som kan avlasta det ordi
~arie köket. D{)nna tillbyggnad skulle göra det möjligt för verksamhetep. att öka 
omsättningen och på så vis lcutm.a betala' den ökade hym som ile ökade kapital
kostnaderna genererar. Å ven det ordinadeköket måste ses över. Totalt är kalky
len ca 3 miljoner kr. 

För att ldara det almta behov~t räcker det dock med att göl'a tillbyggnader i lo
gen. Des·sa pengar, motsvarande 1 600 tkr äskas dätför i KB l. Resterande måste 
tas med i budget 2015. 

För attfinansiera byggnationenhar olika altemativ diskusterats bland annat att 
verksamhetsägaren själy skulle stå for omqyggnaden. Vilket altemativ man ?n 
väljer måste ombyggnaden handlas upp enligt LOU. Det är också ett problem 
om verksamhetsägaren bygger på ofri gJ.und i kommunalt ägda lokaler. Den 
enda lösningen är därfår att kommunen står som byggherre och finaiJBerar om
byggnaden för. att sedan ta ut en mark;nadsmässig hyra for detta . 

.Aiter.!.l.ativet är att inte göra något vilket innebäl'. att verksa.rnheten måste be
gränsa· sin restaurangverksamhet väsentligt. I praktiken innebär att det är omöj
ligt att bedriva restaurangverksamhet på Korrö. 

Ombyggnaden måste göras omgående får att säla:a. verksamheten i sommar. 

SAMfiÅLLSBYGGNADSFÖRV ALTNINGEN 

J onas WeidEmmark 
Samhällsbyggnadschef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
·Tingsryd 

telefon fax 
0477'441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
teknlska@tingsryd.st? 
www.tingsryd.se 
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Bilaga 10 

Investeringsbehov IT 2014 
2014-01-22 

Allmän information 

Beskrivning IT -investeringar 

Vid större !T-investeringar beräknas en avskrivning på max Sår. Garanti o·ch supportavtal beräknas i möjligaste mån att 
följa den aktuella avskrivningstiden. 

lnves~eringsbehov 2014 

Virtuell serverplattform 

Behov att byta ut och uppgradera befintlig mlljö då miljön är gammal och garanti går ut 2014-06-10 (Sår). 
Vi behöver även förnya/uppgradera för att kunna bemöta kommunens behov med kommande nya installationer eller 
expandering av verksamhetssystem. 

Komponenter som berörs: 

• Bladchassie 
• Bladsarvrar 
• Datalagring 
• Infrastruktur- Servemätverk 

Virtuell Serverplattform - licensutökning 

Beräknade kostnader: 700 tkr 

Risk Et konsekvensanalys 
RisK.er- driftstopp! 
Här finns en hög risk att ett eller flera verksamhetssystem som ligger på en virtuell serverkan beröras av 
driftstopp eller driftstörn.ingar. 

Konsekvenser - höga kostnader! 
Inga nya verksamhetssystem kan installeras som virtuellserverutan nya verksamhetssystem måste installeras 
på kostsamma fysiska servrar. Vid eventuella driftstopp så blir det sannolikt kostsamma konsekvenser för 
drabbade verksamheter. 

· Kommentar: Om inte denna utökning genomförs finns det risk för att systemet blir långsammare samt större risk för 
haveri. Att ekonomiservem lades till samt att även ev ärendehanteringsservarn ska in i denna plattform har en stor 
påverkan på att plattformens utrymme inte längre är tillräckligt. Supportavtalet går också ut, detta skulle sannolikt 
kunna förlängas och en uppskattad kostnad för detta skulle kunna landa på cirka 100' för ett års förlängning om vi 
väljer att genomföra denna investering 2015. · 

Verksamhetssystemet "Winess" planeras att bytas under år~t vilket skulle medföra en extra· serverkostnad(fysisk 
server) på 10D-15otkr. Det finns även behov att byta befintliga fysiska servrar för kommunens växellösning(telefoni &. 
hänvisning) som skulle medföra en extra serverkostnad(fysisk server) på 150-200tkr. Dessa kostnader skulle minska om 
dessa istället kunde installeras i den virtuella servermiljön. 

Slda 1 
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Backup 
Behov att byta ut och uppgradera befintlig backup-miljö då den är gammal och garanti går ut 2015-01-11· (5år). 
Det finns behov att utöka kapaciteten för datalagring som är utbyggd maximalt i den befintliga miljön. 
Det är viktigt att det finns tillräcklig kapacitet för att kunna säkerhetsställa eventuella återläsningar av förlorad data. 
En ny licensform gör att vi måste investera även denna del av den totala backup-milj ön. 

Komponenter som berörs: 

Backupserver-Primär 
• Backupserver-Sekundär 

Licens/supportavtal- IBM TSM 

Beräknade kostnader: 300 tkr 

Risk 8: konsekvensanalys 
Risker- Ingen säkerhetskopiering l 
Här finns risk att det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme för att kunna ta backup varje dygn. 

Konsekvenser - Ingen återläsning, återställning! 
Förlust av datainformation som kan vara viktig och dyrbar. 

Kommentar: Anledning till denna investering är att garantitiden går ut samt behovet av utrymme går snabbare än 
beräknat. Konsekvens om inte investeringen genomförs är att återställningsmöjligheter vid ett ev haveri minskas.· 

Trådlöst nätverk 

Behov att byta ut befintliga Controllers och gamla accesspunkter somärosupporterade fr.o.m. 2014 och miljön är 
maximalt utbyggd. 
Då samttig skolverksamhet har trådlöst nätverk som primär nätverksteknik, är det av stor vikt att leverans av denna IT
tjänst fungerar på ett tillfredställande sätt. Antalet klienter(IT·arbetsplatser) inom bl.a. skolverksamheten växer 
ständigt och som behöver nätverksaccess via det trådlösa nätverket, vilket bidrar till ett ökat behov av fler 
accesspunkter. · 

Komponenter som berörs: 

• Controllers 
• Accesspunkter 

Beräknade kostnader: 350 tkr 

Risk 8: konsekvensanalys 
Risker - Ingen trådlös nätverksaccessl 
Här finns det risk att det trådlösa nätverket inte är tillgängligt, vilket drabbar främst skolverksamheten som 
inte kommer åt Internet, skolportaler m.m. 

Konsekvenser - Jobba lokalt l 
Man begränsas till att jobl:ia lokalt i datorn/ surfplattan och kommer inte åt datainformation lagrat på 
nätverket eller i webbportal. 

Kommentar: Controllern som finns idag räcker inte till. l denna investeringssumma är det beräknat med två controllers 
a cirka 100' /st. Det går att använda sig av en controller men då krävs det ett mer omfattande supportavtal med 
tillkommande kostnader samt att det är mer tillförlitligt att använda sig av två om den ena skulle ligga nere. Här är 
också beräknat med ett byte av 30 st AP till en kostnad av ca 5' /st. Egentligen bytas av verksamheten enligt 
ekonomiska modellen? AP l accesspunktema behöver bytas ut på grund av nya controllers samtidigt som de är gamla. 
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Här finns gamla AP som förmodligen kommer att fungera tillsammans med nya controllers men de kommer inte att gå 
att uppgradera och när de går sönder måste de ändå bytas ut. 

Tidsplan - införande 

Månad/kvartal Beskrivning Ansvarig Övrigt 

2014-Q2 Virtuell servermiljö 

2014-QJ Backup 

2014- Trådlöst nätverk 
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~Tingsryds 
~kommtm 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SANndANTRÄDESPROTOKOLL 
Bilaga 11 

Justerande . 

:_H' H 

2 (.J :J) 

2014-02-10 

SAMHÅLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 21 Dnr: 2014 0114 204 

Bo leslut 2013 och KB l 

ÄRENDE 

Caisa Leo-MaJmberg, samhällsbyggnadskarnrer, informerar om bokslut 2013 
och KB l. Informationsdag i ärendet kommer att vara tisdagen 11 februari. 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna bokslut får 2013 och KB l 2014, enligt bilaga SEN 21.2014 

att översända detsamma till komm~tyrelsen 

Ex p 
Kommunstyrelsen 
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~fingsryds 
\:!:) kommun 
Kultur.:. och fritidsnämnden 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-02-04 

lJusterande 

1)__...---· 
L... . 

.Kof§9 Dm 2014/8 803 

Boksint för år 2013 (bHaga.) 

Redovisas förslag till nänmdsbe:rättelse och verksamhetsi'edovisning för år 
2013 inom kultur- och fHtidsnänmdens verksamhetsonll'åde enligt bilaga 
1 och·2, förslag till överskottshantering enligt bilaga 3 samt fårslag till 
överforingav lnvestelingsmedel från år 2013 till2014. 

Beshttsundel'lag 

Handlingar enligt ovan, 

Beslut 

Kultur.:. och flitidsnämnden beslutar 

att godk!inna nämndsberättelse fdr år 2013 enligt bilaga -1 och 
verksamhetsredovisning enligt bilaga 2, 

att forslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och res\.lltat för år 2013, 

att :f:Oreslå kommunfbllmäktige att nämnden i KB 1:2014 får disponera 
. redovisat överskott enligt bilaga 3, 

att medeli investeringshudget 2013 för utbyggnad av bowlinghall ove1fdrs till 
år 2014 ffll' åtgärder på Idl'Ottenl i Tingstyd samt 

att överlämna tedavisade handlingar till kommunstyrelsen. 

Exp. 
Kommunstyreisen 
Ekonomiavdelningelt 

Utdragsbestyrkande 

3 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 4(1~) 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerande 

BUN§3 Dm 2014/ 

Bokslut 2013 

· Förvaltningskamrer Jan-Remik Lotbigius redovisar fårslag till 
nä:tmidsberättelse och verksamhetsredovisning för år 2013, 
överskottshantering och kompletteringsbudget l (KB l :20 14) samt 
redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete ochjämställdhetsarbete 2013 
för barn- och utbildningsförvaltningen, bilaga l. 

MBL-information har ägt rum den 23 januari 2014. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

' . 
att godkänna förslag till nämndsberättelse (NB) får å'r 2013, och att 
överlämna NB till kommunfullmäktige, 

att godkänna forslag till överskottshanteririg, en positiv budgetavvikelse på 
+ 2 677 tkr, med en hemställan till komm.un:fullmäk:tige om ett justerat 
resultat för barn- och utbildningsnämnden på l 63 O tkr, · 

· att godkänna förslag till kompetteringsbudget l (KB l :2014) kopplat mot 
överskottshantering, med ett äskande tilllcommunfuninäktige om 
tilläggsanslag på l 302 tkr i driftbudgeten, enligt bilaga överskottshantering, 

att godkänna förslag till KB l :2014 och investeringsbudget innebärande att 
inga investeringsmedel överförs till år 2014, · 

att godkänna förslag till redovisning av systematiskt arbetsmilj öarbete och 
jämställdhetsarbete 2013 för brun- och utbildningsförvaltningen. 

Linda Petersson (C) yrkar att handlip_gsplan för utveckling av W asasko lan, 
280 tkr kvarstår och att övriga poster stryks i KB 1:2014. 

Birgitta SöderlunchHörberg (M) begär ajournering. 

Patri.k Andersson (M) yrkar bifall till förvaltningens fårslag med 
komplettering att ~enovering av köket i V äckelsångskolan görs omgående. 

Utdragsbestyrkande · 
A ,,----..., 

2014-o2-o4~~,v;r!;;o·--r1PJI tJo.11 l./ 
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~Tingsryds 
\!!:) kommun 

S~TRÄDESPROTOKOLL 5(15) 

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-27 

Justerande 

Peter Mäller (M) och Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till Patriks förslag. 

Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att nämnden. beslutar 
enligt Patrik Anderssons (M) förslag. 

Votering begärs av Linda Petersson (C). 

Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till FatrikAnderssons (M) yrkande. 
Nej-röst för bifall till .Linda Peterssons (C) yrkande.· 

Med 6 j a-rösterl#all till Patrik Anderssons (M) yrkande mot 3 nej -röster. för 
bifall till Linda Peterssons (C) yrkande, beslutar nämnden i enlighetmed 
P atrik Andersson (M) yrkande. 

Jaröster Patrik Andersson (M), Birgitta Söderlind-Hörberg (M), Peter 
Mäller (M), Lena Rundqvist (S), Gunilla Svensson (S) och Torbjörn 
Blomster (S). 

Nej röster Lindå Petersson (C), Lars Nilsson (C) och Gunnar Engblom (MP) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till nämndsberättelse (NB) för år 2013, och att 
överlämna NB till kommunfullmäktige. 

att godkänna förslag till överslcottshantering, en positiv budgetavvikelse på 
+ 2 677 tlcr, med en hemställan till kommunfullmäktige om ett justerat 
resultat för barn- och utbildningsnämnden på l 630 tkr, 

att godkänna förslagtill kompetteringsbudget l (KB 1:2014) kopplat mot 
överslcottshantering, med ett äskande till kommunfullmäktige om 
tilläggsanslag på l 302 tkr i driftbudgeten, enligt bilaga överskottshantering, 

att godkänna förslag till KB.1 :2014 och investeringsbudget innebärande att 
inga investeringsmedel överförs till år 2014, 

att godkänna forslag till redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämställdhetsarbete 2013 för barn- och utbildn.ingsförvaltn.ingen. 

att renovering av köket i V äckelsångsko lan _görs omgående. 

Reservation: 
Linda Petersson. (C), Lars Nilsson (C) och Gunnar Lindgren (MP) reserverar 
sig till fö1mån för Linda Peterssons (C) yrkande. 
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~Tingsryds 
':.!!:) kommun 

Bam- och utbildningsnämnden 

Justerande 

/J) 

Exp: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

l l}, 

S~TRÅDESPROTOKOLL 6(15) 

2014-01-27 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Jan-Henrik Lothlglus 

bilaga 1 BUN § 3 2014-01-27 

2014-01-27 

Till Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsberättelse för.BUN år 2013 m fl handlingar, förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslu~a 

att godkänna förslag till nämndsberättelse (NB) för år 2013, och att överlämna NB till 
k d mm unfullm äktige, 

att godkänna förslag till överskottshantering, en positiv budgetawikelse på+ 2 677 tkr, 
med en hemställan till kommunfullmäktige om ett justerat resultat för barn- och utbild
ningsnämnden på 1 630 tkr, 

att godkänna förslag till kompletteringsbudget 1 (KB 1:2014) kopplat mot överskotts
hantering, med ett äskande till kommunfullmäktige om tilläggsanslag på.1 302 tkr. i 
driftbudgeten, enligt bilaga överskottshantering, 

att godkänna förslag till KB 1 :2014 och Investeringsbudget innebärande att inga inve
steringsmedel överförs till år 2014, 

att godkänna förslag trll redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete och jämställd
hetsarbete 2013 för barn- och utbildnlngsförvaltningen, 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

~ 
skolchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) Q477 444 09 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@ting9ryd.se 
www.tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN S~TRÅDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

SN§29 2014/40 SN 042 

Bokslut 2013 

Föreligger socialnämndens bokslut 2013 med ett underskott på 
14,8 miljoner kronor. 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna bokSlutet for 2013 och överlämna det till 
kommun:fullmäktige 

att hemställa hos kommunfullmäktige i KB l :2014 
att underskottet i driftbudgeten inte överförs till2014. 

Exp: 
Socialchef 
A vdeln:ingschef~r 

·Ekonom 
Kommunfullmäktige 

6 
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Ärende nr 3 

Årsredovisning 2013 
Stiftelen Tingsryds socialnämnds 
samfond 

51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ~Tingsryds 
# '\!!5) kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 75 Dnr 2014/95 042 

Årsredovisning 2013 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond 

Arsredovisning 2013 föreligger för Tingsryds socialnämnds samfond. 

Beslutsunderlag 
Arsredovisning 2013 stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fareslår kommunstyrelsen 

att godkänna årsredovisningen for stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
2013 samt överlämna denna till revisorerna för granskning. 
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bilaga K~ Au § 75 2014-03-03 

Stiftelsen för Tingsryds Socialnämnds samfon_d. 

829502-5707 

Årsredovisning för· räkenskapsåret 2013 
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Stiftelsen Iör Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org nr 829502-5707 

Årsredovisning för räkenska.psåret 2013 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Redovisningen omfattar 

-förvaltningsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 

2 

3 

4 

5 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Förvaltningsberättelse 2013 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds Socialnämnds samfond bildades genom pe1mutation av ett 
antal mindre fonder, beslut i kammarkollegiet 1982-12•30. 

A v den årliga avkastningen skall minst 1/1 O läggas till kapitalet. Den 
återstående delen av nettoavkastningen disponeras för utdelning under 
påföljande år. Avkastning som inte används under påföljande år 
reserveras för utdelning under kommande år. 

Efter beslut i socialnämnden föreslås utdelning enligt samfondens 
stadgar enligt följande ändamål: 

• ekonomisk hjälp till behövande ålderspensionärer och handikappade 
med särskilda behov och boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och behövande, boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och handikappade barn inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka eller eljest behövande bosatta inom 
kommunen och som icke kan mhålla hjälp från samhället eller 
anhöriga 

• traktering och trivselbefrärnj ande åtgärder på kommunens servicehus 
för äldre 

Under året har 8 000:- delats ut somjulpeng till behövande från 
Tingsryds Socialnämnds samfond. · 

Resultat och ställning 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och · 
ställning 2013-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkning. 
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·~ 
stiftelsen Tingsryds Socialnäm.nds s·amfond 
Org.nr 829502-5707 

RESULTATRÄKNING(~) 

Intäkter 

Ränteintäkter 

Summa intäkter 

Kostnader· 

Tillsynsavgift myndigheter 
Övriga främmande tjänster 

Summa kostnader 

2013 

4 336 

4 336 

-200 
-500 

-700 

Redovisat resultat -3 636 

3 

2012 

6 894 

6 894. 

-200 

-200 

6 694 

'i·. 
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.stiftelsen Tingsl)ids Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

BALANSRÄKNING (kr) 

Tillgångar · 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skuld~r 

Bundet eget kapital Not l 
Fritt eget kapital 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

Kortfristig skuld 

Summa eget kapital och skulder 

Not l 

Eget kapital vid årets början 
Avsättning till bundet eget kapital · 

· Kapitalisering av löpande avkastni[lg 
Beviljade anslag 
Summa 
Arets resultat 

2013 

540 994 

540 994 

533 352 
4 006 
3 636 

540 994 

540 994 

Bundet eget kapital 
2013-12-31 

532 683 
669 

533 352 

2012 

545 358 

545 358 

532 683 
5 981 . 
6 694 

545 358 

545 358 

Fritt eget kapital 
2013-12-31 

5 981 

6 025 
-8 000 
4 006 
3636 
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Ärende nr 4 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 5 

Politisk organisation för 
mandatperioden 2014-2018 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-03 

Justeran e 

Au§ 82 Dnr 2013/333 109 

Politisk organisation för mandatperioden 2014-2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar politisk organisation för 
mandatperioden 2014-2018. Fullmäktige kommer slutligen att ta ställning till 
förslaget. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Laila Jeppsson, 2014-02-26 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet för 
handläggning i kommunstyrelsen. 

16 
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Bilaga Ks Au § 82 

r.l1Jngsryds 
\:!;~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-03-03 

2014-02-26 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning gällande kommunens politiska organisation inom nämnderna 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktige 2013-08-29 § 123 så fattades beslut om att ge kommunstyrel
sen i uppdrag att genomföra en utredning rörande den politiska organisationen i kom
munen samt att beslut om eventuella förändringar i organisationen ska fatta senast vid 
kommunfullmäktiges möte i april 2014. På kommunfullmäktiges .sammanträde 2013-
l 0-31 § 175 genomfördes en fömtsättningslös diskussion. 

Ärendets beredning 

KommUnledningskontoret handlagt ärendet efter Kommunstyrelsens beslut 2013-10-21 
§ 155 att ge kommunledningsf6rvaltningen i uppdrag att företa beslutad utredning. 

1(6) 

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.st;l 
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2014-02-28 

Utredning gällande ny politisk organisation 
Enligt kommunallagen ska det i en kommun finnas kommunfullmäktige, kommunsty
relse, revisorer och valnämnd, samt överförmyndare. Därutöver har kommunen stor 
frihet att organisera sin verksamhet. . 

2(6) 

Kommunfullmäktige har den 30 januari 2014 fattat beslut om oförändrat antalledarnö
ter i kommunfullmäktige. Antalet ledamöter mandatperioden 2014-2018 är därmed 41. 
Utredningen har haft som uppdrag att samla upp och sammanfatta de olika frågeställ
ningar som erfordras inför ett beslut om den politiska organisationen får mandatperi
oden 2014 - 2018. Utredningens avsikt är inte att lämna konkreta förslag utan att ta 
fram och belysa de olika delfrågor som måste besvaras och ingå i ett sådant beslut. Ett 
beslut om politisk organisation träder då ikraft från och med den l januari 2015 

Omvärldsbevakning 
Utredningens uppdrag är att belysa i Tingsryds kommun. Undertecknad har tittat på hur 
en politisk organisation kan se ut från och med år 2015. 
Tingsryds kommun har tillsammans med Markaryds kommun den högsta kostnaden i 
Kronobergs län för den politiska organisationen fördelat per invånare. 
Med detta utgångsläge så har undertecknad tittat på olika politiska organisationer såsom 
Tingsryds kommun som idag anses få representera den traditionella kommUnorganisat
ionen med kommunstyrelse och facknämnder. Som exempel på andra sätt att organisera 
den politiska strukturen kan nämnas Östra Göinge kommun och Bromölla kommun, 
vilka belyses nedan. 

Östra Göinge har 13 700 invånare och ca l 000 anställda. Kommunen har tre utskott, 
omsorg-& och utbildning-, lednings- och individutskottet samt tillsyn- & tillstånds
nämnden och valnämnd. Den politiska organisationen beslutar om en fyraårsbudget som 
kan revideras vid extra ordinära händelser. Under budgettiden beslutar förvaltningen om 

. verksamhets- och detaljbudget 

Bromölla kommun har 12 350 invånare och 870 anställda. De har också tre utskott all
mänt utskott, samhällsbyggnadsutskottet och omsorg- och ungdomsutskottet Kommu
nen har även beredning till kommunfullmäktige i form av trivsel & trygghet, tillväxt & 
samhällsbyggande, barn & ungdom samt arvoderingsberedning. Deras bedömning är att 
kommunstyrelsen skall ha ett helhetsperspektiv på verksamheterna. Utskottet komplett
eras med att varje förvaltning har en genomgång inför kommunstyrelsen sin verksamhet 
på ca 2 timmar vid ett par tillfållen per år. 

Demokratiberedningen 2010 
Se bil l. 

Nuvarande politisk organisation 
Tingsryds kommuns politiska uppdrag är fördelade enligt följande exkl. ersättare; 

~ ~ /l , Kommunfullmäktige 
l~ '(j{}; Kommunstyrelsen 

41 ledamöter 
13 ledamöter 

!)V Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www. tingsryd.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnd 
Jävsnämnd 
Revisonen 

2014-02-28 

5ledamöter 
9ledamöter 
5ledamöter 
9ledamöter 
9ledamöter 
5ledamöter 
3ledamöter 
6ledamöter 

Utöver detta så finns politisk representation i följande organ: 

3(6) 

. Korröstifteken 3 ledamöter 
Stiftelsen Kurreho 3 ledamöter 
Räddningstjänst Östra Kronoberg 3 ledamöter 
Överförmyndare l ledarmot 
Kommunalförbundet Södra Småland 2 ledamöter 
Kommunalförbundetför missbrukarvård och barn- och ungdomsvård liedarmot 
Sparbanksstiftelsen Kronan l ledarmot 
Almundaryds sparbanksstiftelse 4 ledamöter 
Älmebodas Sparbanksstiftelse 20 ledamöter 
Kommuner i Sydost 2 ledamöter 
Nämndemän vid Växjö Tingsrätt 6 ledamöter 
Vägråd Almundaryds församling 3 ledamöter 
Vägråd Södra Sandsjö församling 3 ledamöter 
Vägråd Urshults församling 3 ledamöter 
Vägråd Älmeboda församling 3 ledamöter 
Vägråd Linneryds församling 3 ledamöter 
Vägråd Tingsås församling 3 ledamöter 
Vägråd Väckelsångs församling 3 ledamöter 
Gode män med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor 3 ledamöter 
Gode män med sakkunskap avseende tätortsförhållanden 3 ledamöter 

Tingsryds kommuns nämndsorganisation 
Representation i de olika nämnderna idag 

KF 4l.ledamöter samt 

KS 13 

KSAU 5 

Valnämnd 5 

Jävsnämnd 3 

Samhällsbyggnadsnämnden 9 

Socialnämnden 9 

28 ersättare 

13 

5 

5 

3 

9 

9 

~ 
,~ Barn och utbildningsnämnden 9 · 

f:?7 /..t. 
<::::::> l..xJ/ Kultur och fritidsnämnden 5 

9 
5 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Revisionen 
Överförmyndare 

6 
l 

2014-02-28 

o 
l 

4(6) 

Kultur och fritidsnämnden har under innevarande mandatperiod förändrat sin interna 
organisation i hög grad. I budgeten 2011 fanns det 21,1 arsarbetare. Vaktmästama och 
Kaskad har avvecklats från Kultur och fritidsförvaltningen. Idag består Kultur och fri
tidsnämnden av 8,3 årsarbetare (Gemensam administration- 2,5personer, Bibliotek och 
kultur- 8,0 personer samt Fritidsgårdsverksamhet- 2,5 personer) 

Då biblioteksverksamheten idag i flera fall är lokaliserad till skolans lokaler och då 
bibliotekens barnverksamheter är en stor del av biblioteket så är det naturligt att sam
manföra denna verksamhet till Barn och utbildningsnämnden. 

Frågeställningar att betänka att biblioteksverksamheten flyttas över till barn och utbild
ningsnämnden, fritidsgårdsverksamheten flyttas över till barn och utbildningsnämnden 
och att övrig verksamhet läggs till ett utskott under kommunstyrelsen 

Frågor att ta ställning till 
• Antalet ersättare i kommunfullmäktige 
• Ska kommunen ha utskott i stället för nämnder 
• Vilka nämnder/utskott ska kommunen ha 
• Antalledarnöter i kommunstyrelsen 
• Antalledarnöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Antalledarnöter i Samhällsbyggnadsnämnden 
• Antalledamöter i Socialnämnden 
• Antalledarnöter i Barn och utbildningsnämnden 
• Antalledamöter i Kultur och fritidsnämnden 
• Antalledarnöter i Valnämnden 

• 
• 
• 

Antalledarnöter i Jävsnämnden 
Överförmyndare/nämnd 
Antal ersättare i kommunstyrelsen 

• 
• 
• 

Antal ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Antal ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
Antal ersättare i Socialnämnden 
Antal ersättare i Barn och utbildningsnämnden 
Antal ersättare i Kultur och fritidsnämnden 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd. 

telefon 
0477 441 00 {vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2014-02-28 

• Antal ersättare i Valnämnden 
• Antal ersättare i Jävsnämnden 
• Antal ersättare i Överfårmyndamämnden 
• Offentliga sammanträden KS/nämnder 

Kostnader för politisk verksamhet 2010-2012 

Nettokostnad för politisk verksamhet, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Till politisk verksamhet räknas nämnd- och 
styrelseverksamhet, stöd till politiska partier, övriga politiska 
verksam h 

Nettokostnad nämnd- och 
kr/inv 

5(6) 

Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommu
nens nämnder och styrelse dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen 
inklusive arvoderingen av kommunens förtroendevalda. De 
kostnader/intäkter som hö 

Varuproducerande kommuner, genom

kr/inv 

Nettokostnad för revision, dividerat med antal invånare totalt 
31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttoin
täkt. Avser både förtroendemannarevision och anlitande av 

~ '} {) revisionskonsult. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskaps-
V :__> D LJ) sammandrag. 

snitt 

l 
i Alla . . rikssnitt . . 
i Varuproducerande kommuner, genom
i snitt 

nitt 52 54 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon f ax e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
362 22 Tingsryd 
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l Nettokostnad stöd till politiska partier, kr/inv l Alla kommuner, rikssnitt l 441 461 461 
·--·-----········--·-·····---····--·-···-·--·····-·-·-·-···-·····-··----·-······--····-··-··-··-··-···-·--··--[··-··--·---······-···---·-·-··-············-···-·--··-·-·--·······-··-··-·---·-··---·····--·-·-·-·····---····-··· l 

Nettokostnad för stöd till politiska partier, dividerat med 
antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses brutto
kostnad minus bruttointäkt. Avser både direkt stöd i form av 
bidrag och indirekt stöd till exempel subventionerade lokaler. 
Avser samtlig 

V~ruproducerande kommuner, genom- 1 ! --r··--····-·-j 
~r}l_t_l___ ------------------ -----------------+---_!1_L_ __ 41i_ _ __ .1._4_! 

l 
l l l 

.JS!.()_r1()~~_rg_~-~!!L9.E'!_f!()_rJ:l.~!l]!!_________ ______ ___ _4~ __ ; ____ .... 4.~ i ________ ;J!._! 

f 

... f'.!Y~!~------------------------------J ___ ~_j___ --~j~ 
Lessebo ! 60 ! 56 65 i 

~!1~~~-~;~~:-~::::~~~~~~~=-~:~~===~~~-~~===-=r:~:~~~ir.··:~i,_~-=--~J 

I__Markary~----~----~---------_j --~--37 L __ 38 J 
.. Ii!Jg~~~---~---------------- -----··--- ___ _J _____ }_:3_!------~~_J_ ____ :3_~J 

f 
Uppvidinge · l 51 ! 51 l 51 l 

-~Y~J<!_;~-~=-==-===-~=~~=~==-===:-=-~-~===~~=c~=~§T~.:~~§~[==~~gJ 
Älmhult ! 551 48 l 54! 

l Nettokostnad övrig politisk verksamhet, kr/inv l Alla kommuner,' rikssnitt j 245 ! 2381 251 l 
'---·-·------·~----~--------~~ . --------·-'"!---,~--,-~ 

Nettokostnad för övrig politisk verksamhet, dividerat med antal l ! i ! i 
invånare totalt 31/12. Avser administration som är direkt knuten i i i ·

1
• 

till kommunens politiska ledningsfunktion som sammanträdes- l i i , 
administration vid nämnd- och styrelsemöten etc. knutna till den Varuproducerande kommuner, genom- ! ! ! i 
pol _s_r.@ __________________________________ J__Jn.L .... ~!?_L_ __ ~§~j 

Kronobergs län, genomsnitt l 226 J 218 ! 231 i 
-·---·--·-·-----·· -·---·---··--------·----···-··----·----·---·-r·---·----·--:-·--··--·-····--r···---·-·----···1 

Alvesta i 129! 141 i 140! 

r
-----·-·-·----·---·----···--------------------··-·---------·--:----------;·--·-···············-l-····----·-----···i 

Lessebo ! 340 i 350 l 382 l 

1-

1 ·-----··--·--··----·----------·---------------·--··---·--··-t··-----------i--··-······------+-····-·····------··' 
Ljungby · ! 126 i 1381 162 i 

-~ ---. - -----------------------~---,----·---, ----__......,----! 

J-~5l~k..C1r.Y9. ___ ._______________ _ ____________ _j __ ..!.1Zj.-J.~.1-I----J:.t§j 
l Tmgsryd. . , 293 1 . 346 i 339 J 

~~~~~~i~~~~-~~~--=--==-.-.--.~==-·=-.-.-.-.~=-=~-]_-.=-.1§7_1--=-·i.?.?.I~:~~~~J 
f 

Växjö ! 191 i 2141 216! 
-··~--· ··-·---·-·-·-··-··--·-·-··~·-····--·--···--·······--·-·-·---···---+·-···----··-·--·-~--···············~-·r·-·····-··-----·--1 

f Älmhult ___ l _____ 1411 __ _1il1.L .. 1.~J 

tJ!!S 7JL3 
nAA! --T-in_g_s_ry __ d_s_k_o_m_m __ u_n----b-e-so-.. k-s_a_d-re_s_s _____ te-le-~-o-n __________ f_a_x _____________ e ___ p_o_sU_h_e_m_s_i_da ________ __ 

l' 11 Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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Tmgsryds 
kommun 

Kommun lednings· 
· förvaltningen 

Josefine Isaksson 
0477 441 13 

josefine.lsaksson@tingsryd.se 

... 

2010-08-16 

Kommunfullmäktige 

Dem,okratiberedningens förslag till-fullmäktige 

Demokratiberedningen framlägger härmed sitt förslag till fu11mäktige avseende nämnds
och styrelseorganisationen för kommande mandatperiod. 

Demokratiberedningens arbete med den av fuTimäk:tige beslutade t1ppgiften att "se över 
nämnds- o ch styrelseorganisationen inför kommande mandatperio-d" har fortgått under 
perioden från 2009-09-01 till2010-0~-Ql.Demokratiberedllngen -har bestått av en re
presentant från vart och ett av de partier so:in :fu:ms representerade .i kommunfullmäktige 
i T:ingsryd.s kommun och har arbetat i enlighet med Reglementet för demolrratibered
ningen, antaget av kommunfullmäktige 200.9-08::27 § 94. 

Fö!slag till nämnds- och styrelseorganisationen inför kommande mandatperiod 

Komm.unftllmäktige 

Demokratiberedningen föreslår följande avseende kommxm:fullmäktige inför kommande 
mandatperiod.: . · 

att kom:m1m:fullmäktige även i fortsättningen s:k:a hålla s:ina möten i olika sa:rnl:ingsloka.: 
ler i konmmnen ·. 

· att komu:n:fulJmäktige även i :Erailltiden ska hålla sina möten kvällstid och samrumträ
da 11 gånger om år.et 

att föredragningar på :fulhnäktige ska vara prioriterade p ch obligatoriska vid viktigare' 
frågor. Ledarn o~ i fu11mäktige har rätt att påkalla föredragnillg i en fråga. 

att .:fu11mäk:tigeled.amötema ska ha rätt till arvode utgörande en fast summa i ersätlning 
per möte bestående i det :inläsrringsarvode som gäller i övriga nämnder men utan något 
timarvode därefter med tind.antag för att budget:fu11mäktige behandlas som idag med . 
timarvode, samt att arvoderingen till fullmäktige ta.s med i budgetarbet~t samt i a:rbetet W · medriktlinjer för arvode:9llg till förtroendevalda. . 

'5 . ~/J att ge fuThnäk:tige~ presidilun i uppdrag att g~ra en öv~rsyn a; aTh~iänhetens frågestund i 
~ 

1 
syftt! att skapamer utrymme för debatt · , . . . 

~~-~=~· att samtJi?a partier _sk~ ges utrymme att. yttra sig i ett m:ende i fuDmäktige irihån_ ordet 

/ . A Ia~as :fritt:~4J·w _ - . · . 
/l ~I"L'.f -~. . . 

. ' / -..~..: ... ~"'"~"' vnmmlln bes-öksadress telefon fax . e-posf/hemsl~a 

1(3) 

- • _ _,..-.:~.-..r..-,_ T ....... .......,........; 1 "",.,:rlfrf\finnr:::rvi-l !7:~ 

. ' 
l 
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att kommun:fulJmäktiges arbetsordning i konsekvens med detta revideras i enlighet med · 
b:ifogat förslag . 

- Kommunstyrelsen 

Demokratiberedningen föreslår följ ande avseende konimunstyrelsen :inför kommande 
mandatperiod: . 

att ko:m:ro.unsi:yrelsen ska bestå av 111edamö~er och H ersättare 

att kommunstyrelsen som idag ska spegla sammansättningen i kommun:fnllmäktige i 
stort 

att KSAU avskaffas och ersätts av enpresidiebereclrring bestående av ordförande samt 
första och. ancha vice ordförande i komrnUll.Styrelsen 

att" en rep:;resentant fÖr va1je parti i fullmäktige gei nfu:varorätt ~om observatör på kom
llilmstyrdsens sammanträden. För att vara representant måste man vara förtroendevald i 
Tingsryds_ konlm.1m, samt 

. . 
att ko:mmunStyrelsens reglemente i konsekvens med detta revideras i enlighet med bifo-
gat förslag 

Närmulsorga1'tisa:tionen 

Demokratiberedningen föreslår följ ande avseende nämndsorganisationen inför kom
mande mandatperiod: 

att Tingsryds kommw även i fortsättningen ska ha facknärrmd·er 

· att en tebri.sknämnd inrättas 

att den tekniska nä:rrmden ska ha 7 ledamöte:): 

att kommunledningsförvaltningen ges uppdrag att upprätta förslag till reglemente för 
. den tekniska näninden 

.. att ma:p. vid nästa revidering av de fasta arvodena väger in att valnämndens ordförande 
ska få ett fast arvode samt att revisorernas fa.sta arvode bör ses över och höjas utifrån 

Cl('v( den ökade belastningen · 

'!!!.>· 'JI.JJ Kommu:1wla bolag . 
. . 

~ DemokratiberedningonJlireslår fdljande-vad gäller de ko=nnala bolagon: 

~ . \~ L;rm :framöver bör övervä~a att:ha ~ppn~ bolagsstä:I;nmor för de kommunala bolage~ 
(\(' •\ ~ . 'f. . (; -~ . . . . . 

a j ä:tnst~dheten i de kommunala bolagens &tyrelser bör beqjctas -vid val av ledamöter 
samt närpartierna för!3Slår ledarp.öter · 

f ax e-post/hems ida· 
~L!.--·- .... ..J ...,,.... 

l 

l 
i 
l 
1 
1 

! 

l 
l 
l 

1 

l 
l 
l 

l 
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Medborgctre ~]) eJnokrcttiutveckling 

. Demokratiberedningen töreslår följande förslag för att fårbättra medborgarkontakten 
och utveckla den koJ?IDlma1a demokratin inför kom:oiande mandaiperiod: 

3(3) 

att medborgare i komm.lmen ska kunna lämna medborgarförslag till kommunfullmäkti
ge. Sådana förslag ska vara skriftliga. Medborgaxe som länmar förslag ska ha rätt att 
yttra sig Vid fullmäktJ:ges mottagande av förslaget viJket sker på det fulhnäktigesam
manträde under v.ilk.et förslaget länmas eller so~ infallet närmast efter· den tidpunkt då 
förslaget 1ä:runats. 

att kommunfullmäktige ska anordna :Politikercafe en gång i kvartalet där en representant 
per parti får. delta. Politlkercafe anOTdnas som info:nllella "minge1möten" där man får 
chansen att träffa och ställa frågm till de folkvalda politikem.a. · · 

att kommu:rrfn1Jmä.ktjge ska anor~a paneldebatt en gång i halvåret i syfte att y:italisera /i fullmäktiges sarn:rrumträd"!l och den kommunpolitiska debatten 

.l) 
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r.'ITingsryds 
\:!J kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477-441 21 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

2014-02-26 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning gällande kommunens politiska organisation för bolag och stif
telser 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktige 2013-08-29 § 123 så fattades beslut om att ge kommunstyrel
sen i uppdrag att genomföra en utredning rörande den politiska organisationen i kom
munen samt att beslut om eventuella förändringar i organisationen ska fatta senast vid 
kommunfullmäktiges möte i april2014. På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
10-31 § 175 genomfördes en förutsättningslös diskussion. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret handlagt ärendet efter Kommunstyrelsens beslut 2013-10-21 
§ 155 att ge kommunledningsfcirvaltningen i uppdrag att företa beslutad utredning. 

w 
(l?S ?Ji2 
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Tingsryds kommuns bolag och stiftelser 

Genom koncernbildningen blev kommunens roll som ägare tydligare då moderbolaget 
(TIKAB) blir ett forum för att hantera ägarskapet. Styrelsen i moderbolaget blir ägamas 
(kommunens) förlängda arm. Moderbolaget utgör koncernledningen och svarar får att 
samtliga bolag drivs enligt kommunens mål och riktlinjer. 

Det råder idag obalans mellan olika stiftelser och bolag bland annat i frågan om hur 
många ledarmöten som ska finnas i styrelserna. 

Nuvarande antalledamöter 

Tingsryds kommunföretag AB 
Industristiftelsen 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Stiftelsen Kommunhus 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsryds Energi AB 

5ledamöter 
5ledamöter 
5ledamöter 
?ledamöter 
?ledamöter 
5ledamöter 

Representationen från KSA U!KS i de kommunala bolagen idag( ordinarie ledarmöten) 

KSAUIKS 

TIKAB 5 varav 2 5 

TEAB 5 varav l l 

TUFAB 5 varav l 2 

Tingrydsbostäder AB. 7 varav o 2 

Frågor att ta ställning till 
• Personalunion KSAU och TIKAB 
• Antalledamöter i kommunala bolag 
• Antalledamöter i stiftelserna 
• Antal ersättare i kommunala bolag 
• Antal ersättare i stiftelserna 
• Hemställan hos kammarkollegiet om att få ändra antalledamöter och ersättare i 

stiftelsen Kommunhus 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
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Kostnader for politisk verksamhet 2010-2012 

l - ' 20~ 0 20~ rt 20t 2 i 
r------··--~~~------~-·--------···------------------..,.......=----;--··--...--~-1 

l Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv / Alla kommuner, rikssnitt ! 725 i 777 ; 776 : 
·------------------------- -- -----~ v~ruproduceraiitiei<ommuner.-9enom--;- --r·---~-------~ 

snitt 1 786 , 846 i 852 i -------- -- . -- ---- ------------·-·· - ----~------- - --·-:- ------, 
Nettokostnad for politisk verksamhet, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad 
minus bruttointäkt. Till politisk verksamhet räknas nämnd- och 
styrelseverksam het, stöd till politiska partier, övriga politiska 
verksam h 

l 
i ! l 

Kronobergs län, genomsnitt ! 721 739 [ 763 i 
-A~~-~~~--~=~-=-~=-~-=:~===-~=~r--~j1I~:~37J=-64-o] 

Lessebo J 802 ! 833 i 843 ! 

l~~~~;;J~~G~~[!~ 
Uppvidinge l 1 080 l 741 l 851 l 

i~JQ_ ___ ===~~=:... ---------l~-~~1--- §_1_~-l-- 6~5_j 
Älmhult 622 ! 707 J 768 l 

L k~~~;~~stn:~=~=:~~-~:-~ -~~:~~::~~~:~.~:t· _____ l Alla kommuner, rikssnitt . 385 i 439 i 424 ! ---------------·-----··-··--·-·-··---·--··---,-------------T------ .... ----------.. 
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommu
nens nämnder och styrelse dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12. Avser politisk verksamhet i kommunen 
inklusive arvoderingen av kommunens förtroendevalda. De 
kostnader /intäkter som hö 

l 
__ s~f~up~:~~~:~~~:mun_:::_~:=~ --j _____ il~ J.- __ 1§~ i -~~~J 
l Kronobergs län, genomsnitt l 400 i 4221 429 l 

~~!~~!;-=~=~:~==~~=:~==--==::=-+:::·;~~r=~;H--~;-;l 

~~~t1hlitt-~EI 
l Växj9 ___ ··---------- --·--·------· ! -~~~ J--- - 33zJ__ 323_i 
l Älmhult ' 364 i 459 ! 497 ! 

L Nettokostnad revision, kr/inv j Alla kommuner, rikssnitt l 51 / 53 1 54 / ----··----·-·---·-----·--------- -··-----------.. - -·-- -···-- --·-------, 

l
. V~ruproducerande kommuner, genom- j i i : 

Nettokostnad för revision, dividerat med antal invånare totalt 
31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttoin· 
täkt. Avser både förtroendemannarevision och anlitande av 
revisionskonsul t. Avser samttig regi. Källa: SCB:s Räkenskaps
sammandrag. 

snitt : 55 l 56 l 59 ! r-------·--............... -----·--·---.. ·--.. --.. -- ........ ... -... -.. -----·------·--·--·--........... _ .. ___ ... _ .. _·---·--

l_fSr.9~.~~er(:!S lä~·-9~~~-~~!:li!L ... ···-------t- E..?_j__ - ~4j_ -~~J 
l Alvesta l 53 ! 55 l 58 l 
;-------~--·---··--·--···-------··-··-·-··--··--- ···------·-·-·--! -----------·i-----····-·-·:--·-·-·--1 
i Lessebo : 62 i 69 ! 64 f 

[~~::~-:~-~~ :-~~=~~~:-==:~-:~~:~::=::~=~=:·~!E0:~:~rc~:]rl 
i Tingsryd l 51 J 63 J 61 l 

l=:~:~~~:::~=:~>~:~- ---~~ .. ~-~~~~:=·-=:.'=~~~I.[:-~~-:_;~1~--~-}:J 
' . 63 ! 39 ! 49 i : Älmhult 
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l Nettokostnad stöd till politiska partier, krlinv l Ålla kommuner, rikssnitt . 44 ; ___ j§_J___ 46 l 
------·-··-·----- -----. -- - --- -----· -- ------r~~upracl"iicerai1Cfe-l<ammlliier.-ien-om~----~----~-r 

44 

: 

44 

! 

~~~~~~~l~:~ef~~ts:~d3~i~~~~~~~k~:t~~~~~tnd~~i~~~:~ ~~~to- r·---·--------.------------------------ ··~.'·~-------.,:_,--------, .. ~.!_,r-----·--·::.,',!_1 
kostnad minus bruttointäkt. Avser både direkt stöd i form av 
bidrag och indirekt stöd till exempel subventionerade lokaler. 
Avser samttig i Kronobergs län, genomsnitt l 441 45 i 47 ! 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (o {!)Tmgsryds 
-/ · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-24 

Justeran e 

Au§ 58 Dnr 2013/521 190 

Svar på remiss om budgetering av överförmyndares verksamhet 

Överförmyndare Bo Arvidsson redogör för de underskott som flera år har 
uppstått i överförmyndarverksamheten. För 2013 föreligger ett underskott 
med 700 000 kr. Kanslichef Garo Lorfalk anger i ett remissvar att 
överförmyndarverksamhetens omfattning har ökat stadigt under ett antal år, 
både vad gäller antal ärenden och svårighetsgraden i ärendena. Detta leder till 
ökad arvodering för gode män och förvaltare. Kanslichefens uppfattning är att 
arvodesbudgeten hos överförmyndare är underdimensionerad. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse kanslichef Garo Lorfalk, 2014-02-03, inkl. bilagor 
Skrivelse överfötmyndare Bo Arvidsson, 2013-12-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att ställa sig bakom kanslichefens skrivelse, 

att föreslå kommunstyrelsen att beakta frågeställning om budgetering av 
överförmyndares verksamhet i budgetarbetet för 2015, 

att föreslå kornmunstyrelsen att uppdra åt överförmyndaren att utforma 
riktlinjer för arvodering av gode män och förvaltare, samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå överförmyndaren att utreda 
överförmyndarens möjligheter att samverka med andra kommuner. 
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(o bilaga Ks Au § 58 

~ (!jTingsryds 
·J!{· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd.se · 

2014-02-24 

2014-02-03 

Dnr 2013/521 190 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande budgetering av överförmyndarens verksamhet 

l Jndertecknad fick den 7 januari 2014 översänt en remiss innehållande skrivelse den l 7 
december 2013 från överförmyndaren Bo Arvidsson, rubricerad Budgetering av kom
munens överförmyndarverksamhet. 

Undertedmad överlämnar härmed följande yttrande . 

. Inledning 
Undetieclmad har gått genom budget och utfall för åren 2009-2013. Granskningen har 
skett fi:amför allt av budgetposten avseende "arbetskraftkostnader" och närmare bestämt 
kostnadema för arvoden till gode män och förvaltare. Anledning till att just denna post 
valts är att det traditionellt utgör den enskilt största utgiftsposten i överförmyndarens 
verksamhet. Dessutom gäller att arvodena till gode män en lagreglerad verksamhet vii~ 
ket gör att ställföreträdarna har rätt till arvode för det uppdrag de utför oaktat om detta 
är tillräckligt budgeterat eller inte. En gransirning och analys av just denna aktivitet 
inom överfötmyndarverksamheten är därför av särskilt intresse utifrån överfölmynda
rens skrivelse. 

Den rättsliga regleringen 
Av 12 kap. 16 §föräldrabalken (1949:381) framgår att förordnade fötmyndare, gode 
män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de ut
gifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode 
och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer 
dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör 
den enskilde. 

Huvudregeln är att arvode och ersättning för utgifter, inklusive de avgifter och skatter 
som utgår på dem, betalas med den ensldldes medel i den mån hans eller hennes beräk
nade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller hans eller hennes tillgångar (minus 
skulder) under samn1a år överstiger två gånger prisbasbeloppet Kostnaden för arvode 
kan överförmyndaren inte påverka då ställföreträdarena har rätt till ett skäligt arvode för 
det uppdrag de utf(ir. 

Generellt om överförmyndarverksamheten 
Den rättsliga regleringen utgår, som ovan sagt, från att huvudmannen (dvs. den som har 
god man eller förvaltare) själv ska stå för ställföreträdarens arvode. Om huvudmannens 
inlcomst understiger 2,65 basbelopp under uppdragsåret eller att värdet av tillgångarna 
understiger 2 basbelopp ska kommunen stå för arvodet. Antalet ärenden hos överför-

1(5) 
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myndaren kan öka eller minska i stor omfattning. Det är även nästintill omöjligt att be
döma hur många ärenden som kommer att falla under kommunens ansvar arvodesmäss
igt. Allt detta kombinerat gör att det är mycket svårt att prognosticera omfattningen av 
kommunala arvodesutbetalningar under ett budgetår. Dätmed uppstår även svårigheter i 
att budgetera denna utgiftspost. 

Generellt kan dock sägas att antalet ärenden hos överförmyndaren ökar. Tendensen vi
sar också att typen av ärenden som ökar rör unga personer med olika typer av diagnoser 
samt personer som lever i "samhällets utkanter", dvs. personer utan fast bostad, social 
problematik etc. Dessa personer har oftast ingen egen inkomst, varför antalet kommu
nala utbetalningar av ställföreträdararvoden ökar. Ä ven komplexiteten i ärendena ökar; 
det handlar inte längre i samma utsträckning om äldre personer som har ordnade förhål
landen, men som kan vara i behov av hjälp från en god man för att man inte längre ~da
rar av att sköta sin ekonomi t. ex. Istället handlar det om personer med komplex proble
matik, vilket kräver omfattande insatser av ställföreträdaren. Ä ven detta leder till att 
uppdragen blir "dyrare", då mycket arbete läggs ner av ställföreträdaren, varvid arvo-
desnivån också blir högre. · 

Arvoderingen av ställföreträdai·e m.m. 
Vid gransirning av arvodesutbetalningar under aktuella år kan noteras att antalet utbe
talningar av arvoden till ställföreträdare har legat långt över vad som har budgeterats. 
Under dessa år ses ett klart och tydligt mönster i att utgiftspastema rörande arvoden 
ökar år för år. Denna tendens kan skönjas redan från år 2006, dock var det fråga om 
relativt små avvikelser 2006-2008, även om 2008 avvek mer markant från tidigare. Det 
är först år 2009 som differensen mellan budget och utfall blivit så pass påtaglig att detta 
rimligen fordrat att en översyn av överförmyndarens budgetering. Undertecknad kan 
dock inte finna att någon genomgripande översyn gj otis, utifrån hur budgeterna har sett 
ut mellan 2009 och 2013. Visserligen har ytterligare medel fördelats till arvodena i bud
get, men det har legat långt under det verldiga utfallet under samtliga år. Undertecknad 
har härvid- med vissa angivna undantag- inte tagit hänsyn till arvoden som utbetalas 
till gode män för ensamkommande barn (EKE-kostnader), då dessa återsöks från Mi
grationsverket och från socialtjänsten och således inte ska belasta överförmyndarens 
budget. 

Ett frågetecken som har uppstått vid analysen av arvodesutbetalningama är huruvida 
och i så fall i vilken mån arvoden som är kopplade till uppdrag rörande ensamkom
mande barn har bokförts som arvodesutbetalningar till "ordinarie" uppdrag. Enligt upp
gift från kommunens utvecklingsledare synes sådan bokföring ha skett i vali fall tidigare 
och det har heller inte gått att reda upp omfattningen av denna bokföring. Möjligen kan 
detta relateras till att det var först 2011 som särredovisning för kostnader i "ordinarie" 
verksamhet kontra EKE-kostnader bötjade ske. Det kan alltså handla om att det glömts 
bo1i att sänedovisa EKE-kostnaderna och att dessa istället redovisats som "ordinarie" 
kostnader. Detta kan ge ett missvisande resultat vad gäller hur stora arvodeskostnaderna 
har varit i den ordinarie verksamheten. Det innebär också att återsökta belopp i EKE
verksamheten blivit lägre i det att underlaget för återsökningen inte stämmer, vilket yt
terligare bygger på underskottet i verksamheten. 

Vid samtal med överförmyndarhandläggaren bekräftas att denna felredovisning har 
skett även under senare tid. Uppgifter framkommer också att EKE-kostnaderna har re
dovisats på olika sätt och att det därför är mycket svårt att följa redovisningen bakåt i 
tiden och få ett helhetsgrepp om den. 
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En viktig uppgift i detta sammanhang för överförmyndarverksamheten är att säkerställa 
att redovisningen av EKE-kostnaderna sker på ett sådant sätt att verksamheten inte går 
miste om intäkter som den annars skulle få. Detta skulle även ge en mer rättvisande bild 
av utfallet vad gäller "ordinarie" arvoden. Det finns idag en rutin i kontoplanen vad av
ser konteringen för EKE-verksamheten. Hur denna har fungerat bör följas upp då even
tuella brister då kan rättas till. I detta sammanhang kan också nämnas att fr.o.m. 2014 
finns ett avtal mellan överförmyndaren och Individ- och familjeomsorgen (IFO) innebä
rande att IFO finansierar 12% av en tjänst hos överförmyndaren för det administrativa 
arbete som sker i EKE-verksamheten. Detta arbete är normalt sett inte återsökbart, då. 
återsökningen endast avser utbetalda .~rvoden. 

Under verksamhetsåret 2013 har överförmyndaren "stramat upp" arvoderingen till ställ
företrädare. Antalet ärenden har ökat från 249 till275 stycken, medan kostnadema för 
arvoderingen minskat något. Detta har varit ett led i en översyn av överförmyndarens 
hela verksamhet. El. a. har då upptäckts att ställföreträdare i vissa fall har arvoderats för 
~tgärder som normalt sett inte ingår i dessas uppdrag eller att arvodesnivåema har varit 
onormalt höga. 

Översynen av arvoderingen har resulterat i att denna nu är mera i linje med vad som kan 
anses skäligt enligt 12 kap. 16 §föräldrabalken. Detta är ett arbete som bör ske kontinu
erligt. Idag finns inte några lokala riktlinjer för hur arvoderingen ska ske. Dock finns 
generella rekommendationer från SKL gällande ersättning till ställföreträdare. Över
förmyndaren bör därför anta riktlinjer för hur arvoderingen ska ske, för att arbetet med 
arvoderingen ska tydliggöras ytterligare och som ett led i ambitionen att arvodena ska 
bli så korrekta som möjligt. 

Det man bör ha i åtanke i detta sammanhang är att ett "nmmalärende" kostar ca l O 000 
kr per år i arvoden exldusive andra ersättningar som utgår till ställföreträdaren. Detta 
innebär i praktiken att även om arvoderingen ses över och "stramas upp" så innebär ett 
ökat antal ärenden också ökade utgifter. Som ovan nämnts så har antalet ärenden i över
föimyndarverksamheten tenderat till att öka de senaste åren, samt även ökat i komplexi
tet. Detta innebär högre kostnader generellt, men kan även innebära högre kostnader per 
uppdrag (se även statistik nedan). 

Utöver översynen av arvoderingen har överförmyndaren under 2013 även sett över be
hovsbedö;tnllingen av framför allt nya godmanskap och förvaltarskap (ansökningar om 
och arimälningar om behov av ställföreträdare). Detta utifrån målsättningen att endast de 
som verkligen är i behov av god man eller förvaltare, enligt föräldrabalkens bestämmel
ser, bör få det. Vid genomgång av befintliga ärenden har det nämligen visat sig att det 
kan ifi·ågasättas om del ställföreträdarskap verkligen borde ha anordnats. Det är visserli
gen tingsrätten som förordnar ställföreträdare i de allra flesta fall (förutom tillfålliga 
godmanskap samt EKE-godmanskap, vilka överförmyndaren själv anordnar), men över
förmyndaren har en mycket viktig roll som saldcunnig instans, vilken tillstyrker eller 
avstyrker ett ställföreträdarskap. 

Grundregeln enligt föräldrabalkens bestämn1elser är att ställföreträdare ska förordnas 
endast om behov finns och det inte går att lösa på annat, mindre ingripande sätt. Färre 
antal ställföreträdarskap innebär givetvis lägre kostnader. Detta får självfallet inte på 
något sätt åsidosätta rättssäkerheten i verksamheten eller att reella behov av ställföreträ
darskap avsiktligt förbises till förmån för ekonomin. 
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Generellt angående överförmyndarens budgetering 
Utifrån granskningen av antalet ärenden per år och hur överfö1myndarens verksamhet 
har sett ut i övrigt kan en del slutsatser dras. Trenden är att antalet ärenden ökar. Detta 
behöver givetvis inte innebära att antalet kommunala utbetalningar av arvoden sker i 
motsvarande mån. Tittar man dock på utfallet i budget synes detta ändå vara en korrekt 
slutsats. Utifrån statistik från överförmyndarens verksamhetssystem fi·amgår att netto
ökningen av ärenden, dvs. antal startade ärendenjämfört med antal avslutade ärenden 
(EKB undantaget) mellan åren 2009 och 2013 ligger i snitt omkring 16 stycken per år. 

Ser man till antalet årsräkningar under sarruna period så kan konstateras att antalet års
rälmingar ökat med ca 30% under hela perioden. Undersanuna period har budget för 
arvoden minskat(!) med ca 12% på totalen. Här hax även EKE-kostnaderna tälmats 
nied, då dessa bö1jade särredovisas först 2011, vilket gör att det inte går att renodla sta
tistiken för enbart "ordinarie" verksamhet. statistiken blir något missvisande då minsk
ningen av budget alltså torde vara ännu högre än vad som redovisas. Siffi·oma fördelar 
sig enligt följande: 

Antal årsräkningar 2009: 150 
Antal årsräkningar 2013: ca 195 (preliminärt, då årsrälming för 2013 ges in under 2014) 
Budget arvoden 2009: 448 tkr 
Budget arvoden 2013: 3 97 tkr 

Idag har överförmyndaren totalt 266 aktiva ärenden plus 16 stycken som är under upp
byggnad (under utredning eller klara för avgörande i tingsrätt) vilket ger en total ären
destock om 282 ärenden. 

Enligt Jan Wallgren1 ska man rälma 2 700 kr x antal ärenden för att få fram en rimlig 
budget för arvoden. För att ge en mer rättvisande bild ingår endast aktiva ärenden i kal
kylen. 2 700 kr x 266 ärenden= 718 200. Rimlig budget för arvoden torde således ligga 
kring 718 th. Detta signalerar att överförmyndaren idag är underbudgeterad vad gäller 
arvoden. Budgeten behöver således en genomgripande översyn och reglering. 

Det finns ytterligare aktiviteter i överförmyndarens verksamhet som kan, eller kan 
komma att, tynga dess budget; utbildning av gode män. Enligt en utredning, vilken för
väntas leda tilllagstiftning som träder i kraft l juli 2014 ska varje kornmun utbilda sina 
gode män, vilket sannolikt medför kostnader för material, lokal, fika, personalkostnad 
osv. (SOU 2013 :27). Ä ven om det inte blir lagstadgat fim1s det ett behov av att utbilda 
de ställföreträdare som är anlitade och framöver kommer att rekryteras så att överför
myndaren kan tillförsäha huvudmännen god kvalitet. I utredningen framkornmer det 
också att Tingsrätten ska kunna ålägga utredningsansvaret om behov av god man på 
överförmyndaren vilket kan innebära en högre arbetsbelastning. 

Det är dessutom meningen att vatje överförmyndare under 2014 ska utbilda gode män 
för ensamkommande barn enligt en utbildningsplan som SKL, Migrationsverket & So
cialstyrelsen tagit fratn. Detta kornmer i och för sig att ske i samverkan med andra 

l J an Wallgren är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och över
fölmyndarens uppdrag. Han har arbetat både som överförmyndare och handläggare och har utbildat tu
sentals gode män som flitig föreläsare över hela landet. 
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kommuner men det kommer ändå bli en kostnad som överförmyndaren idag inte är 
budgeterad för. 

5(5) 

Även vad gäller själva verksamhetskostnaderna har Jan Wallgren tagit fram ett nyckel
tal. Riktlinjen är att varje ärende kostar 2 500 h. Om man använder sig av ovan formel 
får man följande utfall: 2 500 h x 266 ärenden= 665 000. Därmed torde rimlig budget 
för verksamheten ligga på 665 tkr. Verksamhetsbudgeten för 2013 (samtliga arvoden 
och ersättningar till ställföreträdare borträknade) utgjorde 607 tkr. Även här synes över
fätmyndaren något underbudgeterad, dock inte alls i samma omfattning som vad gäller 
arvodena. 

Avslutande kommentarer 
Under år 2013 har ett aktivt arbete påbörjats inom överförmyndarverksamheten med 
målsättningen att få ner kostnaderna i verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta 
under år 2014 och framåt. Detta är dock enbart en sida av myntet vad gäller att få ord
ning på ekonomin inom verksamheten. Det står tämligen klart att verksamheten är Ull

derbudgeterad och har varit det under flera år. Detta har gått att lösa genom att det inom 
kommunledningsförvaltningen har funnits ett överskott som vmje år har kunnat använ
das till att "täppa till" det negativa resultatet samt att överförmyndarens budgetram ge
nerellt har utökats. Detta hm- dessväne inte varit tillräckligt eftersom kostnaderna i 
verksamheten har ökat mer än vad tillfötis i budgetmedeL 

En verksamhet bör kunna bära sina egna kostnader och detta förutsätter givetvis att 
budgeteringen så långt som möjligt ska avspegla de verkliga kostnadema. Denna pro
cess är välkänt svår vad gäller överförmyndarverksamheten då det, som ovan sagts, av 
olika anledningar är mycket svåti att lägga en budget för överförmyndarverksamheten. 
Det finns dock några parametrar - som redovisats ovan - som kan fungera som stöd vid 
budgeteringen av verksamheten. Som överförmyndmen påpekar i sin skrivelse, så är det 
högst önskväti framöver att kostnader vad gäller den löpande verksamheten men fram
för allt arvoderingen budgeteras på ett mer verklighetsnära sätt och gäma med överför
myndaren involverad. 

fil~ Vam·o Lm)au~ 
Kanslichef 

Bilagor: 
Jetmie Nilssons skrivelse, Överförmyndarverksamheten i Tingsryds kommun
Riktvärden, kostnader och budget, 2013-01-16 
Anna-Karin Rosengren Wistrands skrivelse, Nyckeltal för överförmyndarverksam
heter i Tingslyds kommun, 2012-03-28 
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Datum 

Nyckeltal för överförmyndarverksamheter i T:ingsryds ko~un 

För att ökajämförbarhetenmellan överförrnyndarverksarnheten·har Jan Wallgren, 
· kommunjurist och 11tbildare för överförmyndare arbetat fram lite nyckeltal 
Nyckeltalen är i sig så klart beroende av kommunens demografi men också hur 
mycket boenden får funktionshindrade och liknande som finns i' kommunen. 
Vidare inverkar såklart det fall att praxis är eller har varit på ett visst sätt. Hur 
överförmyndarverksa:rriheten är organiserad i:t:inebär också skillnader i :o.yckeltal. 

Som utgångsvärden for beräkning av nyckeltal har jag använt SCB s statistik för 
20101231- då Tingsiyds kommun hade 12 231 :invånare._Vidm_:e har jag använt vårt 
antal akter per årsskiftet 20120 l O l då vi hade 209 akter hos överförmyndaren i 
T:ingsryd. · 

. Nycketall 
Generellt kan sägas att l % av befolkningen genererar ett ärende. Detta faller ju i 
vår kommun där vi har 209 aktiva ärenden per 20120101. En anledning till detta 
är .att kommunen har flera boep_dep. för bla missbrukare, psykiskt sjuka detta gör 
att vi får överta tillsynen över godmanskap då personer tillfålligt eller per:manent 
blir skrivna här. Kommunen tar också emot ensamkommande barn. Då dessa barn 
fått uppehållstillstånd men är under 18 år får de behålla sin gode mali alternativt 
får en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd åt sig. Detta gör att vi :inom våra 
rarnar har långt fler akter avseende dessa· barn än det antal platser som vi enligt 
avtal med Migrationsverket tar emot. Dessa ärenden kräver också. mer tid då 
arvodena betalas ut månadsvis i :flera fall eller åtminstone kvartalsvis, jämför detta 
med "vanliga" uppdrag som arvoderas årsvis. 

Till dessa 209 akter har vi krillg l 00 -st gode män/förvaltare/förmyndare. Vissa av 
dessa har väldigt många uppdrag. En man har 20 st uppdrag, en k:v:i:nna har 14 och 
en annan kvinna 11 st. Sedan har vi fyra gode män som ligger kring fem akter och 
tre gode män som har kring l O akter. Det är en fara i denna utveckling om något 
skulle hända dessa gode män måste väldigt många nya gode män träda :in för -att 

· ersätta den här personen. Dessutom :finns en risk att huvudmä:mien :inte får den 
omsorg som de har rätt att kräva och i vissa fall betalar för. Några huvudmän har 
två ställföreträdare detta gäller vanligtvis förmynderskapen dvs barnförvaltningen. 

Nyckeltal 2· 

. . 
_220 akter bör· genererar en heltid. 

Där -ligger Tingsryds kotrll;llun ju gans~a rätt. Arbetstyngden på ärendena är 
_väldigt olika. Vissa hu~drnän och gode män har vi bara kontåkt med vid 
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årsräkillng medan andra huvudmän ringer bit på daglig basis. Siirskilt en 
huvudman är vi i daglig kontakt med. Ä ven de ensamkommande barnens . 
];landläggnio.g tar mycket tid då de ska rekryteras gode män, fattas beslut (detta är 
de enda förordnand~. av god man som vi gör här i övrigt Tingsrätten) sedan ska &; 
arvoderas, ansöka o:~p. SFV, uppdateras status. · 

Andra parametrar som kan påverka deuna siffra är hur välutbildade gode männen 
är, hur strikt överfö1myndaren är på att hålla telefon och besöks tider. Vidare tror , 
jag att vid ensamarbete kan detta ta längre tid då man måste söka information 

: externt i vissa situationer samt att det ibland tar längre tid innan man käuner att 
man kan ge ett välformulerat b~slut. 

Nyckeltall och 2 skulle ge en.invånarmängd på 22 000 invånare och så är ju inte 
fallet hos oss.· 

. Nyckeltal 3 

Antal ställföreträdare i relation till antalet akter bör ligga på i genomsnitt två · 
uppdrag per ställföreträdare. Detta stämmer ju bra hos oss äeVn. om detta är lite 
missvisande då flera gode män har många LJ.ppdrag. 

Detta var bara en liten sammanställning och förklaring till de siffror vi har att 
arbeta med. Det finns många fler nyckeltal sommarikan räka ut. Ex kostnader får 
den operativa delen bör ligga utslaget på alla antal akter och ligga på ca 2 5 00 
kr/akt. Vidare bör arvodesdelen utan sociala avgifter ligga på utslaget på antalet 
'akter på 2 700 kr. Denna siffra bör beräknas även på de akter som ej får arvode .. 
och där huvudmannen själV betalar arvodet. Givetvis kan nyckeltalen beräknas på 

. :~a sA ;M~l;~ ~e år för jämfdrbaffiet= 

~arin Rosengren Wistrand . 
Handläggare 
Överformyndaren 
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Överförmyndarverksamheten Tingsryds kom_mun 

Riktvärden, kostnader och budget 

2013-01-16 

För att kunna göra en bedömning av verksamheten har jag använt mig av 
Jan Wallgrens nyckeltal som han har tagit .fram efter en jämförelse av olika 
överförmyndarverksamheter i landet. Jan Wallgren är kommunjurist i 
Skövde kommun och håller även i utbildningar för överförmyndare, 
tjänstemän och gode män, bland annat i samarbete med SKL. Han har 
även skrivit böcker om godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap och 
överförmyndarens verksamhet. 

Antal ärenden i överförmyndarverksamheten 
Riktvärdet för antal ärenden hos överförmyndaren i en kommun är enligt 
Wallgren att cirka l% av befolkningen genererar ett ärende. Högre värden än 
detta brukar bero på åldersstrukturen i kommunen, stora vårdinstitutioner, 
mottagning av ensamkommande barn och tryck från social1jänsten. Lägre 
värden kan bero på åldersstrukturen i kommunen eller problem att rekrytera 
ställföreträdare. I Tingsryds kommun skulle riktvärdet som nämnts ovan ge 
cirka 122 ärenden med en befolkning på 12 235 personer (2011). Ar 2011 hade 
kommunen totalt 262 ärenden. Anledningen till de högre värdena är att vi har en 
stor vårdinstitution i kommunen som tar emot miss brukare och psykiskt sjuka 
(det vanligaste yrket i kommunen är vård- och omsorgspersonal). Detta gör att 
överförmyndaren i Tingsryd får ta över tillsynen över godmanskap och 
förvaltarskap för personer som tillfålligt eller permanent blir folkbokförda i 
kommuneJ.?. när de bor på vårdboendena här. Vi har även en hög ålder på 
befolkningen i kommunen. Personer som ligger i åldrarna 65 år och äldre liggy,r 
på en högre procent i Tingsryds kommun än i resten av riket (i Tingsryds 
kommun är 18 % av befolkningen mellan 65-79 år, motsvarande siffra i riket är 
.14 %, vidare är 9% av befolkningen i Tingsryd 80 år och äldre och motsvarande 
siffra i riket är 5 %). Tingsryds kommun har även avtal med Migrationsverket 
om att ta emot ensamkommande barn (13 st. platser). 

Det ska nämnas att Wallgren räknar in förmynderskap en och de tillfålliga 
godmanskapen enligt föräldrabalken 11 kap 1-3 § § i sina värden och· i värdena 
somjag nämner för Tingsryds kommun har inte förmynderskaperi. och de 
tillfålliga godmanskapen kunnat räknas in eftersom det inte går att få korrekta 
siffror på dessa bakåt i tiden. 
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Anledningen till detta är att de flesta förmynderskap och tillfålliga godmanskap 
tidigare inte har förts in överförmyndarens ärendehanteringssystem Wärna, utan 
de ärendena har lagts in i en pärm utan att diarieföras när det kommit besked oin 
utbetalning till omyndiga'från försäkringar eller arv till överförmyndarspärrade 
konton till överförmyndaren samt när tillfålligt godmanskap anordnats. Detta 
system med myndlingarna och de tillfålliga godmanskapen har gjorts om år 
2012 och i framtiden kan konelcta siffror även på dessa ärenden redovisas då de 
numera läggs in i överförmyndarens ärendehanteringssystem Wärna. 
Eftersom även förmynderskapen och de tillfålliga godmanskapen genererar 
arbete i verksamheten ska siffran 262 ärenden i Tingsryds kommun alltså 
egentligen vara högre med de ärendena inräknade för år 20 11. 

Verl{samhetens tillväxt 
Tillväxten av antal ärenden påverkas av en åldrande befolkning och mindre 
insatser från socialtjänst och vårdinstanser efter reformer. Tillväxten är enligt 
W allgren cirka l O % per år i nmmalfallet, men kommuner som har en ung, frisk 
befolkning ligger generellt på en lägre tillväxt. Kommuner som har en äldre 
befolkning, som är sjukare och mycket ärenden med ensamkommande barn har 
å andra sidan en högre procent än l O %. Tillväxten i Tingsryds kommun har 
hittills varit ganska låg, vilket förmodligen beror på att det är mycket äldre 
huvudmän och därmed är det relativt många som avlider av hög ålder under året. 
Med tanke på att det är ärendena med yngre huvudmän som ökar i verksamheten 
kommer tillväxten av antal ärenden i kommunen sannolikt att öka totalt de 
nfumaste åren. Vidare har, somjag nämnt ovan, inte förmynderskapen och de 
tillfålliga godmanskapen registrerats i överförmyndarens 
ärendehanteringssystem, vilket innebär att man inte kan få riktigt pålitlig 
statistik bakåt i tiden, tillväxten bör därmed vara högre än vad statistiken bakåt i 
tiden visar. 

Arbetsstyrka 
Anställda på ett överförmyndarkontor klarar bara av att sköta ett visst antal 
ärenden innan arbetssituationen börjar bli överansträngd. Jan Wallgren brukar 
rälrna med 220 fu·enden per heltid. Tingsryd ligger ganska bra till med en 
heltidsanställd tjänsteman och en överförmyndare som ska arbeta 8 timmar per 
vecka om man räknar på de 262 registrerade ärenden som fanns 2011, 2012-10-
31 fanns det 211 aktiva ärenden. Anledningen till att antalet fu·enden sjönk 
mellan år 2011 och 2012 beror till stor del på att närarkivet har gåtts igenom och 
många ärenden kunde då arkiveras. 

Kostnadernas fördelning hos överförmyndaren i Tingsryds kommun 
Överförmyndarverksamhetens kostnader är fördelade efter storlek på kostnader 
för ställföreträdarna d.v.s. arvode, kostnadsersättning etc. Därefter hamnar 
kostnader för lön till tjänsteman och slutligen kostnad för ersättning till den 
politiskt tillsatta överförmyndaren och ersättare. 

Verksamheten har inte möjlighet att påverka kostnaderna för arvode eftersom de 
fördelas mellan huvudman och ko:trl11}unen utifrån föräldrabalkens regler via vårt 
verksamhetssystem. 

Tingsryds lmmmun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-443 30 
E-post: 
jennie.nilsson@tingsryd.se 

Telefax 
0477~31300 

Bankgiro 
982-4251 

Postgiro 
107020-0 

85



2013-01-16 

Huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet för sin ställföreträdare 
själv, men för det fall huvudmannen har en inkomst understigande 2,65 
basbelopp (år 2012 uppgår detta till totalt 116 600 kr) eller tillgångar 
understigande 2 basbelopp (år 2012 uppgår detta till totalt 88 000 kr) betalar 
kommunen arvodet. Ett nmmalarvode för en god man eller förvaltare som har en 
huvudman som har ett förordnande som omfattar sörja för person, bevaka rätt 
och förvalta egendom ligger på 8 000 -1 O 000 kr per år och uppdrag exkl. 
reseersättning, kostnadsersättning och arbetsgivaravgifter. 

Kostnader för verksamheten 
.A1'betsbelastningen på ärendena varierar mycket. I vissa ärenden löper 
uppdraget på bra och ställföreträdaren kan klara ut uppdraget utan några större 
kontakter med överförmyndaren. I andra ärenden är det mycket kontakter med 
ställföreträdaren och/eller huvudmannen. 
Skillnaden i kontakter kan bero på att ställföreträdaren är ny eller oerfaren, att 
uppdragen är svårare än andra och/eller att huvudmannen är orolig eller 
kontaktsökande. Ett riktmärke för kostnader för verksamheten per ärende 
berälmas av Wallgren till ca 2500 kr, det skulle innebära minst 527 500 kr för 
Tingsryds kommun år 2012, dock inte förmynderskapen och de tillfälliga 
godmanskapen inräknade, och året är inte slut. Fler uppdrag kommer att 
tillkomma som ligger i tingsrätten för beslut. I Tingsryds kommun ligger 
budgeten för verksamhetenför år 2012 på 622 000 _kr, d.v.s. om man då tänker 
att förmynderskapen och de tillfälliga godmanskapen ska läggas till på antal · 
ärenden och några ärenden tillkommer efter tingsrättens beslut är budgeten för 
verksamheten ganska väl anpassad. 

Kostnader for arvoden till ställforeträdare 
·När det gäller kostnader för arvode och kostnadsersättning till ställföreträdarna 
beräknas det att cirka 80-85% av årsräkningarna brukar ha med ett 
arvqdesyrkande. Kostnaden förarvoden brukar enligt Wallgren ligga på ca 2700 
kr per ärende eftersom han rälmar ett genomsnitt av alla ärenden, även de där 
arvode ej yrkas. I kommuner med "rika" huvudmän ger det låga 
arvodeskostnader eftersom huvudmännen då betalar arvodet själva, och 
kommuner med mindre förmögna huvudmän får en högre summa för denna 
kostnad eftersom kommunen då får betala arvodet till ställföreträdarna. 

Tingsryds kommun med hittills 211 ärenden i år bör ge ett arvode på totalt 
569 700 kr. Hittills i år har 852 000 kr inklusive sociala avgifter betalats ut i 
arvode, cirka 15 årsräkningar återstår att granska i år, det kommer även-att 
tillkomma sluträkningar som inte går att förutse på förhand (huvudmän avlider, 
uppdrag upphör etc.). Den högre siffran för kostnaden för arvode och 
kostnadsersättning till gode männen i kommunen kan förklaras med att det inte 
är särskilt många ärenden där huvudmännen själva kommer över gränsen till att 
betala arvodet själva samt att vi återigen inte kunnat räkna in förmynderskapen 
och de tillfälliga godmanskapen i statistiken. Budgeten för arvodep. och 
kostnadsersättning år 2012 uppgick ti11460 000 kr, d.v.s. långt under den 
faktiska kostnaden verksamheten har för arvoden och kostnadsersättningar. 
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Budgetutfall och framtida budget 
Föregående år har budget och utfall för överförmyndarverksamheten varit enligt 
nedan~ 

• 2009 uppgick den totala budgeten på 854 000 kr och slutade på minus 
134 400 kr 

• Ar 20 l O uppgick budgeten till 854 000 kr och utfallet blev minus 
339 400 kr. 

• Ar 2011 var den totala budgeten l 083 000 la och slutade på ett utfall om 
minus 506 600 kr. 

Anledningen till att den totala budgeten ökade från år 20 l O till år 2011 var att 
organisationen förändrades från att ha en politiskt tillsatt överförmyndare samt 
en ersättare som hade hela ansvm:et för verksamheten, till att en ij ärrsteman 
anställdes på heltid som sköter merparten av arbetet på kontoret och i 
verksamheten medan den politiskt tillsatta överförmyndaren med ersättaren i 
huvudsak har hand om politiska beslut inom verksamheten. Det innybar ökade 
lönekostnader som fick justeras i budgeten. 

Budgeten för år 2012 uppgår till totalt l 083 000 kro ch beräknas just nu att 
sluta på minus 500 000-kr, minst. Det finns inget som tyder på att kostnaderna 
för överförmyndaren kommer att gå ner konimande år, snarare bli högre med 
ökade antal ärenden i verksamheten. Ärenden tillkommer i verksamheten och de 
som har god man/förvaltare lever längre, vilket då gör att antalet ärenden 
konstant kommer att öka. Ärenden med yngre människor med olika diagnoser 
ökar även i Tingsryd, som på andra håll i landet. Kostnaderna beror i huvudsak 
på arvodena och köstnadsersättningarna till ställföreträdarna. Denna kostnad kan 
inte överförmyndaren påverka då ställföreträdarna ha!-" rätt till ett skäliif arvode 
för de uppdrag som de utför. · 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är mycket svårt att ge ·exakta 
siffror för hur mycket som budgeten behöver i tillskott inför år 2013 mot 
bakgrund av vadjag nämnt ovan om den osäkra statistiken för verksamheten 
bakåt .i tiden. Det kan dock konstateras att år 2012 kommer att sluta på ca 
500 000 kr minus, vilket år 2011 även landade på. Ar 2013 kommer troligtvis 
landa på omhing 500 000 la i underskott tillsammans med en viss ökning av 
underskottet på grund av ökade antal ärenden; om budgeten behålls som den var 
för år 2012. Budgeten för kostnader för arvode och kostnadsersättning till 
ställföreträdarna behöver korrigeras efter antalet ställföreträdm·skap och där 
tillhörande arvodeskostnader. Budgeten för själva verksamheten verkar dock 
vara ganska väl anpassad, dock utan några stöne svängrum för utbildning för 
gode män, anställda och politiskt tillsatt överförmyndare med ersättare. 

När alla ärenden numera registreras i överförmyndarens ärendehanteringssystem 
W ärna kan det framledes föras pålitlig statistik över antalet ärenden som kan ge 
en mer precis beräkning av budgeten för den delen av kostnaderna för 
verksamheten framtida år. 

Myd vänlig hälsning 

Jennie Nilsson, Överförmyndarhandläggare 
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Budgetering av kommunens överförmyndarverl{Samhet 

Efier att mitt första verksamhetsåJ: som överförmyndare snati är till ända 
konstaterar jag att vår budget för verksamhetsåret 2013 kommer att överskridas 
med cirka 700 tusen kronor. Då jag tillträdde i februari innevarande år har jag 
inte kunnat vara involverad i verksamhetens budgetering men eftersom 
underskott i samma storleksordning även uppkom för verksamhetsåret 20 12 
känns de stora avvikelserna både onödiga och frustrerande. 

Vid granskning av driftsuppföljningen för år 2013 noterar jag att arvoden till 
Gode Män och Förvaltare har budgeterats med kr 397.000 medan verkligt utfall 
blev kr 916.000 (inkl sac avg). Övriga kostnader såsom möbler, litteratur, ut
bildning, mjukvaror och datatjänster har tillhopa budgeterats med kr 9.000 (! !) 
mot verkligt utfall på kr 78.000. Dessutom finns ytterligare ca kr 50.000 av 
underskottet att finna under posten reseersättningar till våra ovannämnda 
ställföreträdare. 

Vi är i vårt arbete mycket noggranna med att följa gällande lagstiftning och 
regelverk både för utbetalning av arvoden och för beslut vad gäller nya Gode 
Män/Förvaltare. Jag har också kunnat konstatera att vi under 2013 (med totalt 
275 ärenden) har betalat h 693.967 i arvoden före sociala kostnader men 
inklusive reseersättning attjämföras med kr 716.488 för 2012 (med totalt 249 
ärenden). 

Då antal huvudmän under senare år snarare har ökat än minskat och inget tyder 
på att denna trend håller på att brytas kommer antal arvodesärenden inte att 
minska under överskådlig tid. · 

Med stöd av ovanstående är min önskan att våra kostnader både vad gäller den 
löpande verksamheten och framförallt arvoden till ställföreträdarna i framtiden 
skall budgeteras på ett mer verklighetsnära sätt och gäma med överförmyndaren 
involverad. 

Med vänlig hälsning 

/"J/ J--\ 
/~ {l 

/ 1/.~ 

~~ ~-rrw .. __... 

, o Arvidsson 
(r' 
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