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Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen 

Aterrapportering från överläggning med nämndspresidierna 

Ärendebeskrivning 
l 

. . l 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde 2014-03-17 i samban<:! med 
ärende om ekonomisk månadsrapport (§45) att uppdra till ksau att bjuda in presidierna 
för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kul
tur- och fritidsnämnden för att diskutera budget 2014 samt åtgärder för att kommunens 
budget ska komma i balans. I beslutet fastlades också att resultatet av överläggningarna 
ska återrapporteras till nästa sammanträde för kommunstyrelsen. · 

Ksau har vid sammanträde 2014-03-31 (§112-§115) genomfört överläggningar med 
nämndspresidema enligt ovan. Överläggningarna ledde bl a fram till att ksau gav soci
alnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde 19 maj inkomma med handlingsplan för att nämndens 
budget ska komma i balans. 

För att nå bättre överstämmelse med dels nämndemas planerade sammanträdesdagar 
och dels närliggande ärenden avseende delårsrapport l, kompletteringsbudget 2 samt 
budgetförslag 2015 föreslås att datum för redovisning av uppdnig flyttas från kommun
styrelsens sammanträde 19 maj till arbetsutskottets sammanträde 26 maj samt kommun
styrelsens sammanträde 16 juni. 

Förslag till beslut 

att mottaga informationen kring överläggning med nämndspresidierna 

att uppdrag till nämnderna enligt ksau 2014-03-31 § 112-115 redovisas till ksau:s sam
manträde 26 maj samt till kommunstyrelsens sammanträde 16 juni. 

Tingsryd 2014-04-07 

::?:> ·~~~=----
Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.s~ 
www.tingsryd.se · 2



r:.:J Tingsryds 
/'\~~kommun 1 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-03-17 

Ks § 45 Dnr 2014/132 042 

Ekonomisk månadsrapport 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar ekonomisk månadsrapport baserad 
på de prognoser nämnderna gör för årsbudget. Socialnämnden anger en 
årsprognos som pekar mot ett underskott motsvarande 9 miljoner kr. Övriga 
nämnder prognosticerar ett nollresultat, men beslutet gällande 
kompletteringsbudget l kan påverka den prognosen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport per den 28 februari 2014 

Inge Strandberg (M) yrkar att kommunstyrelsen 

8 

uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att bjuda in presidierna för 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att diskutera budget 2014 samt åtgärder för 
att kommunens budget ska komma i balans, samt 

att resultatet av överläggningarna åtenapporteras till nästa sammanträde för 
kommunstyrelsen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att bjuda in presidierna för 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för att diskutera budget 2014 samt åtgärder för 
att kommunens budget ska komma i balans, 

att resultatet av överläggningarna åtenapporteras till nästa sammanträde for 
kommunstyrelsen, samt 

att den ekonomiska månadsrapporten framöver går ut elektroniskt till 
kommunstyrelsen under den sista arbetsdagen innan sammanträde. 

Exp: 
Socialnämnden 
Barn-och utbildningsnämnden 

2014-03-20 3
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Ks § 45 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 

2014-03-17 

Dnr 2014/132 042 

Utdragsbestylliiulcfe 
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Bilaga Ks § 45 2014-03-17 

Månadsrapporter och årsprognos per 28 februari 2014 

Sammanfattning Avvikelse mot budget, mkr 
Prognos Prognos 

Förvaltning helår 2014 helår 2014 Förändring 
per februari per föreg mån prognos 

Kommunledningsförvaltning 0,0 
Samhällsbyggnadsförvaltning skattefinansierad 0,0 
Kultur- och fritidsförvaltning · 0,0 
Barn- och utbildningsförvaltning 0,0 
Socialförvaltning -9,0 

Summa förvaltningar 

VA-verksamhet, resultat 
Renhållning, resultat 

Budgeterat resultat innan KB1: 
Resultatprognos Delc"irsrapport 1·: 

Investeringsbudget innan KB1: 
Utfall investeringsbudget 2014-02-28: 
Utfall investeringsbudget 2014-02-28: 

Befolkningsutveckling 

Förändring 1 jan - 11 mars 
.förändring 1 nov- 11 mars 

övrigt 2014: 

Förbättrad skatteprognos februari 

Tingsryd 2014-03-14 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

-9,0 

0,0 
0,0 

6,5 mkr 
mkr 

.153,7 mkr 
10,8 mkr 

7% 

-11 
4 

ca 2,7 mkr 
2,7 mkr· 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

-9,0 

o,o -9,0 

12 145 (12 156) 
12 145 (12 141) 

0,0 
0,0 

Sid 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
7 

8 
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Ekonomisk månadsrapport 

Kommunledningsförvaltning 
Februari 2014 

Månad nr 2 

Riktpkt% 16,7% 

Budget KBrrB Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Ti9igare progn 

KF 2014 2014 2014 t o m 28/2 % prognos awikelse awikelse 

Specifikation 

Gemensamt 3 262 936 4198 655 . 16 4198 o 
Kansliavdelning 8 735 92 8 827 1167 13 8 827 o 
Ekonomiavdelning 4 915 110 5 025 964 19 5025 o 
Personalavdelning 9 601 153 9754 1159 12 9754 o 
Informationsavdelning 5 368 60 5428 906 17 5428 o 

Nettokostnad 31 881 1 351 33 232 4 850 15 33 232 o 
varav 
överförinyndarverksamhet 1 279 12 1 291 332 26 1 491 -200 

information, reklam och annonser 1 728 44 1 772 334 19 1772 o 
IT- drift 637 o 637 59 9 637 o 

Kommentar 

Utfall period 
Det totala utfallet efter februari uppgår till15 procent av budgeten, d.v.s. 2 procentenheter lägre än riktpunkten på 17 procent. Motsvarande period 
förra året var budgetförbrukningen 17 procent. 

. o 
'O 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

Högre utfall än riktpunkten redovisas för ekonomiavdelningen och anledningen till det är att avdelningens arbete åt utomstående under årets två första 
månader ännu inte fakturerats: Överlag ligger förvaltningens verksamheter på förväntade nivåer och några större avvikelser förekommer inte. 
Noterbart är att personalavdelningen fortsatt har låga kostnader för personalbefrämjande åtgärder och omplaceringar vilket bidrartill atthålla nere 
förvaltningens totala budgetförbrukning. 

.,., 

Kommentar årsprognos 
Prognosen för KLF är ett resultat i balans mot budget. Det finns emellertid en viss osäkerhet för några av verksamheterna, bland annat 
Överförmynderiet som med stor s armolikhet är underfinansierat (bedömning ca 200 tkr). Ett antal central uppdrag och projekt ska dessutom 
genomföras under året och det är i dagsläget svårt att bedöma den ekonomiska hållbarheten i respektive uppdrag/projekt. Det finns fortsatt 
marginaler i personalavdelningens budget i och med att kostnaderna för personalbefrärnj ande åtgärder ligger lågt men det kan förändras snabbt vid 
en eventuell ökning av antalet ärenden; därav läggs även prognosavvikelsen på O för personalavdelningen. 

Jämförelse förra prognosen 
Ingenjämförelse tillgänglig då månadsrapporten för februari är årets första. 

Övrigt 

1 

6



\9 . 

~ . l@I,ingscyd§ Ekonomisk månadsrapport 
. OD1Dl.Ull. 

Samhällsbyggnadsförvaltning - skattefinansierad vht 
Februari 2014 
Månad nr 2 
Riktpkt 16,7% 

Budget KB!TB Arsbud g Redovisat 'Förbrukat Ars- Prognos 
KF2014 2014 2014 to m 28/2 % prognos avvikelse 

skattefinansierad vht 
stabsavdelningen 8 367 87 8454 1 367 16% 8454 o 
Gatuavdelningen 12 073 173 12246 2 014 16% 12246 o 
Plan- och mlijöavdelningen 2 731 97 2 828 544 19% . 2 828 o 
Fastighetsavdelningen 11 737 o 11 737 2508 21% 11737 o 
Fastighetsförvaltning (K&S) -52 o -52 265 -52 o 
Kostavdelningen (K&S) o o o -406 o o 
städavdelningen (K&S) o o o 103 o o 

\Nettokostnad 34 856 357 35213 6 395 18% 35212 o 

varav: 
Ga.tor och vägar 8232 14 8 246 318 4% 8 246 o 
Parker och lekplatser 2 505 18 2523 438 17% 2 523 o 
Idrotts- och badplatser 349 o 349 57 16% 349 o 
Skogsdrift ·875 o -875 -153 18% -875 o 
Fastighetsdrift (K&S) -3 733 o -3 733 -590 16% -3 733 o 
Fastighetsunderhåll (K&S) 3 681 o 3 681 697 19% 3 681 o 
Kaskad 4 222 o 4222 789 19% 4222 o 
Nelson Garden Arena (K&S) 4 331 o 4 331 752 17% 4331 o 
Samhällsbyggnadsnämnd 550 o 550 111 20% 550 o 

(K&S) = Köp och sälj 

Kommentar 
Utfall period 
Riktpunkten för februari är 16,7 % och totalt visar förvaltningens skattefinansierade verksamheter en nettokostnad motsvarande 18,0 
% (6,4 mkr). Utfallen gentemot riktpunkten varierar mellan avdelningarna men följer i stort sett tidigare års mönster. Periodisering av 
intäkter/kostnader samt kapitalkostnader har gjorts. 

Inom stabsavdelningen följer verksamheterna riktpunkt~ n och inga större avvikelser förekommer. Gatuavdelningen ligger under 
riktpunkten och anledningen är att bidraget från Trafikverket är periodiserat över tolv månader men insatserna görs under en del av 
året. Det gynnsamma vädret har ä van gjort att vinterväghållningen inte varit omfattande, vilket kommer påverka avdelningens 
resultat positivt. Plan- och miljöavdelningen redovisar ett högt utfall av den anledningen att intäkterna under vintermånaderna är 
lägre än under övriga året. Fastighetsavdelningens resultat har påverkals av underhållsåtgärder på bostäder och eftersom även 
intäkterna från skogsverksamheten är låga ligger avdelningens nettokostnader över riktpunkten. Inom köp- och säljverksamheterna 
redovisar fastighetsförvaltningen ett mindre underskott som är hänförbart till periodens värme- och energiförbrukning, på 
underhållssidan har 0,7 mkrförbrukats (19 %). Såväl kostavdelningen soni städavdelningen har haft en normal utveckling under 
perioden. Kostavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden men då är debiteringarna för februari inte gjorda, vilket kommer 
att påverka resultatet negativt. städavdelningen redovisar ett underskott för perioden men detta kommer att justeras under våren då 
två medarbetare går i pension. 

Kommentar årsprognos 
Flera av förvaltningens verksamheter påverkas av hur vädret utvecklar sig och det finns därför en viss osäkerhetsfaktor i prognosen. 
Totalt sett.prognostiseras de skattefinansierade verksamheterna i dag ett resultat enligt budget. Prognosen är baserad på att 
förvaltningen tillgodoräknas de pengar som äskats i KB1. Om så inte är fallet kommer marsprognosen att justeras negativt 
motsvarande de medel som inte tillgodoräknas förvaltningen. l årsprognosen har hänsyn tagits till verksamheternas budgeterade 
kapitalkostnader. 

Jämförelse förra prognosen 
ln~en jämförelse tillgänglig då denna rapport är årets första. 

Övrigt 

/?/<1'7 tJi; w 
{/·~ 
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Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsförvaltning 
Februari 

Månad 2 
Riktpkt 17% 

Budgel KBfTB Arsbudg Redovisa! Ars- Prognos Tid. progn 
KF 2014 2014 2014 t o m 28/2 % prognos awikelse avvikelse 

Kultur- och frilidsnämnd 246 o 246 28 11% 246 o 
Administration/konsumentrådgivning 1 953 o 1 953 325 17% 1 953 o 
Bidrag samlingslokaler 725 o 725 337 46% 725 o 
Bidrag ungdoms- o idrottsföreningar 1420 o 1420 423 30% 1420 o 
Bidrag kullurföreningar/studieförbund 1 040 o 1 040 351 34% 1 040 o 
Biblioteksverksamhel 7 286 o 7 286 1163 16% 7286 o 
Idrottsanläggningar 2 952 o 2952 462 16% 2 952 o 
Friluftsanläggningar 637 o 637 23 4% 637. o 
Fritidsgårdsverksamhet 1700 o 1700 330 19% 1700 o 
Bidrag till KulluNerkstan 3477 o 3477 870 25% 3477 o 

SUMMA 21 436 o 21 436 4312 20% 21 436 o 

Kommentar 

Utfall period 

Den ekonomiska driftuppföljningen för februari månad visar en total forbrukning på 20 % vilket är 3 % över riktpunkten för perioden. 
Men med hänsyn taget till utbetalade roreningsbidrag för hela första halvåret blir förbrulmingen 16 %. 

Kommentar årsprognos 

Med nu kändakostnader görs bedömningen att förbrukningen ska kunnahållas inom beviljad ram. Men då 

har hänsyn inte tagits till uppräkning av bidraget till Kulturverkstan och inte heller ökade internhyror för Kulturverkstans 
lokal vid Dackeskolan. 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
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~Tingsryds 
~ko.rn.mun 
· Barn- och uibildnlngs

förvaltriingen 

Ekonomisk månadsrapport 
KSo BUN 

Månad nr 
Riktpunkt% 

Barn- och utbildningsnämnd 
Februari 

2 
16,66% 

Budget KB/T B Arsbudg Redovisat Ars- Prognos Tid prognos 
KF 2014 2014 2014 tom 28/2 % .prognos avvikelse avvikelse 

Specifikation: 
Förskola o fritidshem 59 400,0 1 305,0 60 705,0 10 753,2 17,7 60 905 -200 
Grundskola 110 367,0 1 435,0 111 802,0 17 755,7 15,9 113 892 -2 090 
Gymnasieskola 55 073,0 446,0 55 519,0 6 721,3 12,1 53 229 2 290 
Vuxenutbildning 7 377,0 183,0 7 560,0 732,9 9,7 7560 o 
Nämnd o centr administratic 6 823,0 111,0 6 934,0 1 000,7 14,4 6 934 o 

Summa vht områden 239 040,0 3 480,0 242 520,0 36 963,8 15,2 242 520 o 
Varav: 
Personalkostnader 140 466,0 3 480,0 143 946,0 24 206,6 16,8 144 646 -700 
Köp utbild grundskola 6 755,0 0,0 6 755,0 1 001,9 14,8 7 955 -1 200 
Köp utbild gymnasieskola 31 464,0 0,0 31 464,0 2 735,1 8,7 29 964 1 500 
Försälj utbild grundskola -1 485,0 0,0 -1 485,0 0,0 0,0 -1 465 -20 
Försälj utbild gymnasieskolc: -4 740,0 0,0 -4 740,0 -12,3 0,3 -5 530 790 
skolskjutsar totalt 14 500,0 0,0 14 500,0 43,3 0,3 14 500 o 
Lokaler o kost 44 212,0 0,0 44 212,0 7 736,6 17,5 44212 o 
övrigt 7 868,0 0,0 7 868,0 1 252,6 15,9 8 238 -370 

Kommentar utfall perioden 

Kommentarer totalt utfall perioden januari-februari och sammanfattning: · · 
Detta är årets första månadsuppföljning som görs på en övergripande nivå, då allt inte är inkört i redovisningen. I mars skall 
en chefsuppföljning göras som grund för ~>n detaljerad uppföljning på ansvarsnivå med helårsprognos.Redovisade kostnader 
och intäkter för perioden uppgår netto till 36,9 mkr och utfall 15,2 %. Samtliga kostnader för personal är redovisade och 
uppgick i januari till12,3 mkr och i februari till 11,9 mkr, utfall 16,8 % jämfört mot riktpunkten 
16,7 %. Tilläggsanslag i budgeten för lönekostnadsökningar 2013 med helårseffekt 2014 har erhållits med ca 3,5 mkr. 
Nämnden har i KB l äskat medel för totalt 1,3 mkr, vilket beslutas av KF i mars. 

Prognos helår 

Sammanfattande prognos helår 2014 
En genomgång av verksamhetsområdena har gjorts och förvaltningen har gjort en prognos för helåret 2014. 
I februari lyfter förvaltningen fram följande väsentliga områden som utgångspunkt för helårsprognosen: 

* Köp- och försäljning av utbildningar inom gymnasieskolan och grundskolan beräknas resultera i en positiv 
budgetavvikelse på ca l till 1,1 mkr. Prognoserna baserar sig på en detaljerad genomgång av elever i de olika 
skolformerna med antaganden om utveckling 2014 och framöver. Givetvis finns en osäkerhet främst när det gäller elevval 
både inom grundskolan och gymnasieskolan. · 

* Mycket stora behov av riktade resurser till barn- och elever i behov av särskilt stöd och för att öka måluppfyllelsen. 
Omfördelningar och förstärkningar behöver ske inom förvaltningens totala budget. Delbeslut har redan tagits beträffande . 
förstärkt riktad resurs inom grundskolan, samt särskilda insatser för elever i åk 9 som riskerar att inte bli behöriga för 
gymnasieskolan. Ytterligare ställningstaganden och beslut kommer att äga rum inom den närmaste tiden. 

Förvaltningens totala bedömning utifrån februari månad och med beaktande av ovan redovisade områden är att nämnden 
kommer att redovisa en budget i balans och att nämndens ekonomiska mål kommer att uppfyllas. · 

Jämförelse förra prognosen 

· Ingen prognos har upprättats för januari månad enligt riktlin j ema. 

övrigt 
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~ 
~Tingsryds 
~ kommun 

Gemensamt (ansv 51) 

Individ- och familjeoms (ansv 511) 

varav 
missbruksvård (vht 75) 

barn- och ungdomsvård (vht 76) 

försörjningsstöd (vht 78) 

Arsbudg 

2014 

8 248 

26 539 

2 983 

10 393 

7 979 

Ekonomisk månadsfapport 
2014 
Socialnämnden 
Fe b 
Månad nr 2 
Riktpkt% 16,7% 

Redovisat Linjär Ars- Prognos Prognos 

t o m 28/2 % prognos prognos awikelse % 

1404 17,0% 8426 .a 248 o O% 

4 827 18,2% 28 964 29 539 -3 000 -11%. 

428 14,4%. 2 570 3 483 -500 -17% 

1 710 16,5% 10 259 11 693 -1 300 -13% 

1818 22,8% 10909 9979 -2 000 -25% 

Bokslut 

2013. 

7 837 

27 795 

3 092 

11 423 

8 567 

Äldreomsorg (ansv 512) 137 674 23 878 17,3% 143 268 140 674 -3 000 -2% 144 310 

varav 
hemtjänst (vht7213) 

äldreboende (vht 7214) 

47 486 

77 629 

9108 19,2% 

13 431 17,3% 

54 650 48 530 -1 044 -2% 

80 585 79 585 -1 956 -3% 

Funktionshinderomsorg (ansv 513) 

varav 

63 575 10772 16,9% 64 634 65 075 -1 500 -2% 61 364 

personlig assistans (vht 712) 

boende (vht 711 + 721) 

13457 

28 320 

11171 

2 580 19,.2% 15 478 14 757 -1 300 -10% 13 445 

4 898 17,3% 29 387 28 620 -300 -1% 26 349 

daglig verksamh~t (vht 713 + 7261) 

stödboende/boendestöd (vht 7262 + 727) 

1 612 14,4% 9 671 10 811 300 3% 9 518 

5:i49 972 18,5% 5 831 5449 -200 -4% 6 465 

Hälso- och sjukvård (ansv 514) 

varav 

28 909 4 692 16,2% 28152 30409 -1 500 -5% 30 515 

sjuksköterskor (vht 722) 

paramedicin (vht 728) 

Nettokostnad 

17304 

9429 

264 945· 

3 074 17,8% 18442 18 804 -1 500 -9% 19 656 

1 410 15,0% 8 460 9 429 o O% 9 260 

45 574 17,2% 273 444 273 945 -9 000 -3% 271 821 

F""""··= .. _., -== . ·.- --·· ·= l Utfall period J 

Förbrukningen ligger redan nu 0,5 procentenheter över budgeten, vilket är mycket högt med tanke p'å att 
1
·;,!i 

sommarens vikariekostnader också ska inrymmas. Bokslut 2013 överstiger nu gällande budget med 6,9 mkr. Det är 
ytterligare en indikator som visar att .budgeten är otillräcklig om inte besparingsåtgärder vidtas. 
Prognos helår j 
IFO 1 
Missbruksvård: Med·de placeringar vi vet idag som är pågående enligt plan så uppgår kostnaderna precis till 
budget, men av erfarenhet vet vi att situationen kan ändras snabbt och något placeringsärende ytterligare under 
hösten får man nog räkna med. 
Institutionsvård Barn och unga: Utifrån de placeringar som är pågående idag och som de är planerade så 
överskrids budgeten, sedan kan det tillkomma akuta placeringar. Viss ersättning från staten kan b;;Jlansera 
utgifterna något. 
Försörjningsstöd: Trenden fortsätter med ökat försörjningsstöd, antalet nybesök ligger stadigt på 
10-15 per månad. Många ärenden avslutas, antal aktuella ärenden minskar något och fortfarande stor andel unga 
vuxna, ca 25 %. 
ÄO 
l hemtjänsten grundas resursför~elningen numera utförd tid (provisorium), vilket borde täcka tid även för tillsyner 
och omvårdnad samt sjukvårdsinsatser som tidigare modell med beviljad tid inte beaktade. Hur det egentligen är 
får vi svar på först när ett nytt komplett system fÖr utförd tid är sjösatt senare i år. Enskilda komplicerade ärenden 
både vad gäller omsorg och sjukv~rd ger ökat behov av personal och ökade kostnader som leder till 
budgetunderskott. Flera äldreboenden måste anpassa sin personal till den fasta budget som de tilldelats, vilket tar 
tid, men ska ta ner kostnaderna under året. 

vänd· 

l 
l 
l 
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FO 
Två nya assistansärenden tillkommit i år. Ett med enbart LSS-timmar dvs·kommunal kostnad. Ärendet startade 1/3 
med vaken natt och dygnet-runt-bemanning. Hur länge insatserna blir så omfattande är återstår att se. 1 mkr är 
budgeterat, men det räcker inte. Ett annat nytt ärende med LS~-timmar har tillkommit. Utredning inväntas från FK, 
så om det blir assistansersättning att få återst_år att se. För övrigt ligger socialpsyk-iatrin högt i förhållande till 
budget, vilket förhoppningsvis kan hämtas in under året. 
HSl 
Personalkostnad<7rna för sjuksköterskor ligger högt. Här behövs sannolikt ytterligare anpassning till budgeten. 

i 
i 

l 
l 
l' 

;_ _______ .._ _______ ,_..__ _______ . ____ ,. ___________________ ~-----·----------~--------·--···----·-------'·-·------·--l 
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~· 
~T:ingsryds 
\:.!!9 kommun 

Ekonomisk månadsrapport 

Samhällsbyggnadsförvaltning :. taxefinansierad vht 
Februari 2014 

M~nad nr 2 
Riktpkt 16,7% 

Budget KB!TB Arsliudg 
KF 2014 2014 2014 

Vatten- och avlopp 
Intäkter -32 495 o -32495 
överfört resultat fr 2013 o -1 052 -1 052 
Personalkostnader 6668 o 6668 
Avskrivningar och räntor 9842 o g 842 
övriga kostnader 15985 o 15 985 
t..Jettokostnad o -1 052 -1 052 

Renhållning 
Intäkter -16 454 o -16 454 
överfört resultat fr 2013 o -2 917 -2 917 
Personalkostnader 26S4 o 2 694 

1\vskrivningar och räntor 1255 .o 1255 

Jvriga kostnader 12505 o 12 505 

Nettokostnad o -2 917 ·2 917 

VA-verksamhet 

Utfall period 
Verksamh.eten visar ett överskott på 600 tkr efter två månader. 
Intäkterna från såväl den rörliga som den fasta avgiften ligger 
över riktpunkten men är något lägre i förhållande till samma 
period förra året. Kostnaderna har än så länge inte tagit fart och 
de ligger därför under riktpunkten inom samtliga verksamheter. 
Kostnader och intäkter för internränta är inte medräknade i 
sammanställningen, däremot är överföring av tidigare års 
ack.umulerade resultat med. 

Kommentar årsprognos 
• rsprognosen visar en ekonomi i balans. Efter två månader har 
,ntäktsutvecklingen varit bra och intäktssidan prognosliseras 
därför att sluta på budgeterad nivå. övriga poster ser i dagsläget 
ut att hamna kring budgeterade nivåer förutsatt att inte några 
större störningar sker på va-verken eller ledningsnätet. 

Jämförelse förra prognosen 
Ingen jämförelse tillgänglig då denna månadsrapport utgör årets 
första. 

Övrigt 

Redovisat Ars- Prognos 
t o m 28/2 prognos avvikelse 

-6 083 -32 495 o 
o .-1 052 o 

1139 6 668 o 
1640 9842 o 
1 984 15 985 o 

-1 319 -1 051 o 

-2359 -16 454 o 
o -2 917 o 

568 . 2694 o 
209 1255 o 

1245 12 505 o 

7 

·337 -2 917 o 

Utfall period 
Verksamheten redovisar ett överskott på 300 tkr. 
Intäkterna ligger över riktpunkten och jämfört med samma 
period föregående år är de 0,4 mkr högre. På 
kostnadssidan ligger personalkostnaderna över 
riktpunkten medan. de övriga kostnaderna är lägre än 
budgeterat. Den låga kostnadsnivån beror bland annat på 
att verksamheten ännu inte ~öpt entreprenader i den 
omfattning som är planerad. 

Kommentar årsprognos 
Arsprognosen visar en ekonomi i balans men resultatet 
kommer sannolikt bli lägre än budgeterad nivå då åtgärder 
planeras att genomföras gällande vägen till 
återviningscentralen i Elsemåla. l det stora hela ser det 
ekonomiska läget bra ut för renhållningsavdelningen. 

Jämförelse förra prognosen 
Ingen jämförelse tillgänglig då denna månadsrapport 
utgör årets första. 

Övrigt 

12



~ 
Befolkningsstatistik 

Period/datum 

2008 (31 dec) 
2009 (31 dec) 
2010 (31 dec) 
2011 (31 dec) 
2012 (31 dec) 
2013 (31 dec) 

Medel 6 år 

2011 
31mars 2011 
30juni 2011 
30 sept. 2011 
31 dec. 2011 
2012 
31mars 2012 
30 juni 2012 
30 sept. 2012 
31 dec. 2012 
2013 
31mars 2013 
30juni2013 
30 sept 2013 
31 dec 2013 

2014 
11 mars 2014 Prel 

Per 1 november: 

Antal inv 1 nov 2007 
Antal inv 1 nov 2008 
Antal lnv 1 nov 2009 
Antal inv 1 nov 2010 
Antal inv 1 nov 2011 
Antal inv 1 nov 2012 
Antal itw 1 nov 2013 

Budgeterat 1 nov 2013 

Antal 
invånare 

12 502 
12 358 
12 231 
12 235 
12 141 
12 156 

12 191 
12 229 
12 230 
12 235 

12 210 
12 194 
~2 168 
12 141 

12 116. 
12 188 
12 146 
12 156 

12145 

12 580 
12 532 
12 396 
12 243 
12 205 
12 164 
12141 

12 089 

Ack 
förändr 
fr 1 jan Födda Döda 

~98 108- 167 
-144 85 16.5 
~127 114 . 173 

4 87 164 
~94 115 177 
15 99 178 

~74 1.01 1.71. 

~40 24 45 
-2 47 82 
-1 66 131 
4 87 164 

~25 24 63 
~46 33 75 
~67 85 140 
-94 115 177 

-25 28 53 
47 61 95 

5 81 135 
15 99 178 

-11 19 34 

-48 Budget 2009 
-136 Budget 2010 
-153 Budget 2011 

-38 Budget 2012 
-41 Budget 2013 
-23 Budget 2014 

-75 Budget 2014- beslut kf 

8 

1-Y 

Födelse- Flyttn.-
netto In Ut netto 

-59 556 594 -29 
-80 525 589 -64 
-59 550 618 -68 
-77 611 535 76 
-62 548 . 579 -31 
-79 949 855 94 

-69 623 628 -4 

-21 109 128 -19 
-35 260 227 33 
-65 467 403 64 
-77 611 535 76 

-39 130 116 14 
-42 252 246 6 
-55 418 429 -11 
-62 548 579 -31 

·-25 121 121 o 
-34 324 243 81 
-54 487 428 59 
-79 949 855 94 

-15 i.u. i. u. 4 
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'X\p filTingsryds '\' / '\!!V kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

( Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 112 Dnr 2012/385 041 

Samtal med samhällsbyggnadsnämndens presidium om 
prognos för budget 2014 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium och samhällbyggnadschefen samtalar 
med kommunstyrelsens arbetsutskott om förväntat utfall gällande budget 
2014. Nämnden prognosticerar ett underskott med 1,1 miljoner kr för 
innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 45, 2014-03-i? 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot informationen, samt 

att begära in en handlingsplan från samhällsbyggnadsnämnden med åtgärder 
för att nämndens budget ska komma i balans för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj. 

Exp: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

2014-04-01 14



'"'~ ~Tingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
'J("/ · kommun 

/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e . 

Au§ 113 Dnr 2012/385 041 

Samtal med kultur- och fritidsnämndens presidium om 
prognos för budget 2014 

Kultur- och fritidsnämndens presidium samt kultur- och fritidschefen 
samtalar med kommunstyrelsens arbetsutskott om nämndens förväntade utfall 
för budget 2014. Nämnden prognosticerar .ett underskott med 600 000 kr för 
innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 45, 2014-03-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot informationen, samt 

att begära in en handlingsplan från kultur- och fritidsnämnden med åtgärder 
för att nämndens budget ska komma i balans för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj. 

Exp: 
Kultur- och fritidsnämnden 

2014-04-01 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N" ~Tingsryds -/(ll · kommun 
~Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 114 Dnt 2012/385 041 

Samtal med barn- och utbildningsnämndens presidium om 
prognos för budget 2014 

Barn- och utbildningsnämnden och skolchefen samtalar med 
kommunstyrelsens arbetsutskott om förväntat resultatgällande budget 2014. 
Nämnden prognosticerar ett nollresultat för innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 45,2014-03-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot informationen, samt 

att begära in en månadsrapport med utökad prognos från barn- och 
utbildningsnämnden för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 
19 maj. 

Exp: 
Barn- och utbildningsnämnden 

2014-04-01 

7 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 ev~ (!jTingsryds .1\/ · kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott · 2014-03-31 1!;/ 

Justeran e 

Au§ 115 Dnr 2012/385 041 

Samtal med socialnämndens presidium om prognos för 
budget 2014 

Socialnämndens presidium och chef- för individ och familjeomsorgen 
samtalar med kommunstyrelsens arbetsutskott om förväntat resultat gällande 
budget 2014. Socialnämnden prognosticerat; ett underskott med 9 miljoner kr 
för innevarande år. 

Beslutsunderlag 
Kornmunstyrelsen § 45, 2014-03-17 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot informationen, samt 

att till kommunstyrelsen begära in en analys av hur underskottsprognosen för 
budget 2014 under loppet av några dagar försämrades med 3 miljoner kr, 

att begära in en handlingsplan från social~ämnden med åtgärder för att 
nämndens budget ska komma i balans för behandling vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj, samt 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för och 
möjligheten till anställningsstopp för såväl socialnämnden som övriga delar 
av kommunkoncemen. 

Exp: 
Socialnämnden 
Kommunchef Laila Jeppsson 

2014-04-01 
17



Ärende nr 21 

Handlingsplan för 
attraktivitetsprojekt gällande 
företagsutveckling 

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 ~Tingsryds 
\:.!)kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-07 ,:1/ 

~ 

Justeran e 

Au§ 13-8 Dnr 2011/430 009, 2014/156 149 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande företagsutveckling 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att Tingsryds kommun 
medfinansierar kartläggningar av företag i kommunen, vilka genomförs av 
Teknikcentrum/IUC Kronoberg AB. Enligt förslaget finansieras 
kartläggningarna till hälften av det nämnda företaget och resterande summa 
delas lika mellan Tingsryds kommun och det kartlagda företaget. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för företagsutveckling genom TBN 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan för företagsutveckling genom TBN enligt 
protokollsbilaga, samt 

att kostnader för denna tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetsprogrammet 

19



Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Ärende: 
Diariem: 

Förslag till beslut: 

bilaga Ks Au § 138 2014-04-07 /) (l l 
tX-O 1 o.z

1 
;a 

2014-03-25 

Till KSAU 

Handlingsplan: Företagsutveckling genom TBN. 

Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen "Företags
utveckling genom TBN". 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

1(2) 

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 20



Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund och syfte: 

2014-03-25 2(2) 

Företagsutveckling genom TBN 

År 2030 har kommunen en god näringslivs
miljö, med hög sysselsättningsgrad, många fö
retag och entreprenörer. Den välutvecklade be
söksnäringen är under ständig tillväxt 

Kommunen ska vara en aktiv part i utveck
lingsfi:ågor och regionala satsningar 
Tingsryds kommun ska värna om den bredd av 
företag och näringsgrenar som finns. 

Teknikcentrum/ID C Kronoberg AB ska utföra en kartläggning på 50 industriföretag i 
Kmnobergs län. Syftet med kartläggningen är att inhämta aktuell information direkt från 
dessa företag för att kunna analysera och presentera slutsatser över vilka gemensamrna 
behov som förekommer, samt vilka möjligheter och utmaningar företagen och närings
livet står inför. TBN står för Tillväxt i Befintligt Näringsliv och syftar att förbereda fö
retagen på framtida tillväxt, samtidigt som kunskapen om regionens näringsliv ökar. 

I kartläggningen ingår: 
• Kvalitativt data med stöd av kvantitativ data och genomföra analyser 
• Sammanställa och samordna behov 
• Ge beslutfattare kompletterande/bättre stöd utifrån inhämtad information 
• Jämföra med övriga Sverige 
• Koppla stöd och aktiviteter till behoven i insatser mot företagen 
• TBN - beprövad metod som säkerställer ovan 

Genom projektet får vi större kunskap om näringslivet i kommunen och bidrar till reg
ional utveckling. Planen är att cirka tio företag i kommunen ska få möjlighet att vara 
med. Modellen är i första han anpassad till industriföretag, m~n inga företag utestängs 
utan alla företag i kommunen erbjuds en plats. Företaget, IUC och Näringslivsutveckla
ren kornmer sedan gemensamt överens o vilka företag som kan passa i projektet. 
En effekt av att ett företag har gått igenom en kartläggning är att chanserna för att de 
ska få stöd i fonn av exempelvis innovationscheckar ökar, vilket i sin tur ger bättre till
växt. 

Tidsplan: 
Kartläggningarna genomförs under 2014. 

Förslag till beslut: 
Att för varje företag i Tingsryds kommun som ansluter sig bidra med 25 % (2000 kr) av 
kostnaden. Övrig kostnad står företaget själv för (25 %) och IUC/RFSS (50%). 
Cirka tio företag beräknas vilja delta och total budget blir då 20000 kr. 

~tv 
~----~------~~~~------~~--------~--------------~--~--------

' Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-posUhemsida 
Box 88 · Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 21



Ärende nr 22 

Handlingsplan för 
attraktivitetsprojekt gällande 
guidebok Åsnen 

22



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL "- (!jT:mgsryds )'r· · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-07 

Justeran e 

Au§ 139 Dm 2011/430 009, 2014/162 149 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande guidebok Åsnen 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att en guidebok tas fram 
över Åsnenområdet som en del av det attraktivitetshöjande arbetet Enligt 
förslaget tas boken fram tillsammans med Alvesta och Växjö kommuner och 
medför en kostnad för Tingsryds kommun med l 00 000 kr fördelat på två år. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för guidebok Åsnen 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan gällande framtagande av guidebok för Åsnen enligt 
protokollsbilaga vilken medför en kostnad med 50 000 kr för 2014, samt 

att dessa kostnader tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetsprogrammet 

3 
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Bilaga Ks Au § 139 2014.,-04-07 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Ärende: 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2014-03-25 

Till KSAU 

Handlings plan: Guidebok Åsnen 

!tf/ 

1(2) 

Attuppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen" Guidebok Ås-
nen". 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box 88. 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 24



/ Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund och syfte: 

2014-03-25 2(2) 

Guidebok Åsnen 

År 2030 [ .. ] är den välutvecklade besöksnä
ringen under ständig tillväxt. 

· Finns ett brett utbud av affårer och service i 
hela kommunen som tillgodoser det mesta av 
medborgarnas behov. 

Kommunen ska arbeta for att stärka geogra
fiska varumärken såsom Åsnenornrådet och ut
vandrarbygden. 

I samband med projektet Destination Åsnen har frågan om en gemensam tryckt guide
bok över Åsnenornrådet diskuterats av de tre inblandade kommunerna. Detta resulterade 
i en gemensam projektansökan för LONA-rnedel som innebär en medfinansiering på 
50%. Under förutsättning att projektmedlen beviljas av Länsstyrelsen ligger kostnaden 
for koimnunen på 100.000 kr fördelad på två år (2014 och 2015). Tingsryds kornmun 
kommer att stå som projektägare. 

Tidsplan: 
Projektet påbö1jas under 2014_och avslutas till sommarsäsongen 2015. 

Förslag till beslut: 
Att kommunen bekostar Tingsryds del av ansökan med 50000 kr for 2014. 

(l?i? ert/ 
w Tingsryds kommun 

Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-p ost/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

25



Ärende nr 23 

Handlingsplan för 
attraktivitetsprojekt gällande 
inventering av obebodda hus 

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ l!)Tingsryds 
~ · kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-07 

Justeran e 

Au§ 140 Dnr 2011/430 009, 2014/174 149 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande inventering av 
obebodda hus 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att Tingsryds kommun 
genomför en inventering av obebodda hus i syfte att utveckla 
boendemöjligheterna i kommunen. Enligt förslaget genomförs inventeringen 
av två korttidsanställda/praktikanter i samarbete med kommunens GIS
ingenjör, LRF och de lokala utvecklingsgrupperna. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för inventering av obebodda hus 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan för inventering av obebodda hus enligt 
protokolls bilaga, 

att kostnader för dessa tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetsprogrammet, samt 

samt att en ny handlingsplan tas fram efter gjord inventering som syftar till 
ökad uthyrning och försäljning av obebodda hus. 

4 
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Bilaga Ks Au § 140 2014-04-07 

ingsryds 
o mun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Ärende: 
Diarienr: 

Förslag till beslut: 

2014-04-07 1(2) 

Till KSAU 

Handlingsplan: Inventering obebodda hus 

Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen "Inventering obe
bodda hus". 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringsli vsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 28



Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bal{grund och syfte: 

2014-04-07 2(2) 

Inventering obebodda hus 

År 2030 har kommunen genom offensiva sats
ningar en positiv befolkningsutveckling 
Har kommunen ett varierat utbud av attraktivt 
boende- såväl i tätorterna som på landsbygden 

Det finns idag ett stort antal obebodda hus runt 
om i vår kommun. Många är släktgårdar som 
sporadiskt används [ .. ] Dessa hus utgör en stor 
potential för inflyttning. 

En strategi i attraktivitetsprogrammet för utvecklingen av boendemöjligheter är att ar
beta för att få fastigheter/hus som står tomma bebodda. Ett led i detta arbete är att inven
tera och kartlägga tomma/obebodda hus i kommunen. En inventering häver god lokal
kätmedom varav det planeras samarbete med kommunens lokala utvecklingsgrupper 
samt LRF. Arbetet är tänkt att genomföras över sommaren med stöd av kOlttidsan
ställda/praktikanter och kommunens kmt/GIS-ingenjör. För vmje socken planeras två 
dagars fåltarbete och en dag materialsammanställning, sammanlagt alltså 21 arbetsda
gar. Med en introduktionsfas och utvärdering rälmas med 5 veckors arbete. Utifrån det 
framtagna underlaget kan sedan utredas om försäljning eller uthyrning kan vara möjliga 
alternativ för respektive ägare. 
Efter gjord inventering följs resultatet upp med en ny handlingsplan för vad som behö
ver göras för att få ut husen å marknad för försäljning eller uthyrning. 

Tidsplan: 
Fem veckor under sommaren 2014 

Förslag till beslut: 
Att kommunen avsätter 50000 kr till projektet för möten, korttidanställning och biler
sättning. 
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Ärende nr 24 

Handlingsplan för 
attraktivitetsprojekt gällande 
laddstolpe 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-07 

Justeran e 

Au§ 141 Dnr 2011/430 009,2014/147 531 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande laddsstolpe 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att en laddstolpe för elbilar 
installeras vid medborgarkontorets parkering som ett led i det 
attraktivitetshöj ande arbetet. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för laddstolpe till kommunens parkering 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan för installation av laddstolpe vid medborgarkontorets 
parkering enligt protokollsbilaga, samt 

att kostnader för denna tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetspro grammet. 

5 
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Bilaga Ks Au § 141 2014-04-07 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
0477 44154 

Thomas.mattsson@tingsryd.se 

2014-03-25 

Till KSAU 

c2DI'IjN7- ~J f~ 
~ 

1(2) 

Ärende: Handlingsplan: Laddstolpe till kornmunens parkering 
Diariem: 

Förslag till beslut: 
Att uppdra åt näringslivsutvecklaren att genomföra handlingsphmen " Laddstolpe till 
kommunens parkering:'. 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutveckhire 
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Handlingspla11-: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund och syfte: 

2014-03-25 2(2) 

Laddstolpe till kornmunens parkering 

Ar 2030 har kommunen väl fungerande kom
munikationer och en god infrastruktur för 
transporter, information och energi i form av 
vägar, förbindelser till järnvägsstationer och 
flygplatser, kollektivtrafik, bredband, tele
kommunikationer samt elnät. 

. I arbetet med att skapa ett attraktivt och håll
bart samhälle är[ .. ] ett miljövänligt resande 
mycket viktigt. 

Kommunen deltar sedan 2012 i projektet Greencharge Sydost med syfte att öka kun-. 
skapen kring förutsättningarna för en hållbar introduktionavelfordon & el
laddinfrastruktur i sydostregionen. En central del för att påskynda utvecklingen av detta 
arbete är att installera offentliga laddstolpar på strategiska platser i kommunen. Som ett 
första steg föreslås därför installationen av en laddstolpe på parkeringen utanför korn
munhuset Lämpligast sker installationen i samband med de förändringarna som genom
förs för medborgarkontoret Vidare föreslås genomförandet av en utredning av strate
gisk lämpliga platser för installationen av laddstolpar inom hela kommunen (främst tä
torterna). 

Tidsplan: 
En laddstolpe installeras för att vara klar i samband med att medborgarkontoret färdig
ställs. En utredning av var laddstolpar i resten av kommunen ska kunna placeras ska 
vara klar under 2014. 

Förslag till beslut: 
Att kommunen bekostar installation av en laddstolpe på kornmunens parkering. Beräk
nad kostnad för detta blir 25000 kr. 
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Ärende nr 25 

Handlingsplan för 
attraktivitetsprojekt gällande 
Tingsryds Handel 
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Au§ 142 Dnr 2011/430 009,2014/158 149 

Handlingsplan för attraktivitetsprojekt gällande Tingsryds Handel 

Näringslivsutvecklare Thomas Mattsson föreslår att Tingsryds kommun 
stöder Tingsryds handel i samband med olika aktiviteter som föreningen 
genomför för att höja attraktionen för handeln i Tingsryd. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för att stödja Tingsryds handel för att utveckla aktiviteteter 
under 2014 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan med stöd till Tingsryds handel för att utveckla 
aktiviteter under 2014 enligt protokollsbilaga, 

att kostnader för dessa tas ur de medel som är avsatta inom 
attraktivitetspro grammet, 

att 50% av beloppet betalas ut i projekttidens början och sedan 25% vid två 
tillfållen efter godkända redovisningar, samt 

att återrapportering görs till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
resultatet av handlingsplanen. 
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Bilaga Ks Au § 142 2014-04-07 

Tingsryd s 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Thomas Mattsson 
. 0477 44 154 

Thomas.mattsson@tingsryd .se 

Ärende: 

Diarienr: 

. Förslag till beslut: 

2014-04-07 

Till KSAU 

Handlingsplan: Att stödja Tingsryd Handel för att ut
veckla aktiviteter under 2014 

Att uppdra åt näi"ingslivsutvecklaren att genomföra handlingsplanen för "Att stödja 
Tingsryd Handel för att utveckla aktiviteter under 2014." 
Att kostnaden härleds till attraktivitetsprogrammet 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
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Handlingsplan: 

Visionen: 

Målprogrammet: 

Bakgrund: 

2014-04-07 

Att stödja Tingsryd Handel för att utveckla 
aktiviteter under 2014. 

2(2) 

År 2030 finns ett brett utbud av affårer och 
service i hela kommunen som tillgodoser det 
mesta av medborgamas behov. Tingsryd är en 
attraktiv handelsort 

Kmmnunen ska aktivt samarbeta med företags
föreningar och andra näringslivsorganisationer 

Tingsryd Handel har tidigare varit en del av Vi Företagare men önskar nu öka aktivite
ten genom att anangera fler aktiviteter såsom våryra, höstfest och julskyltning. Diskuss
ionerna om hur detta kan ske har aktivt diskuterats under hösten på frukostmöten m.m. 
Förutom att an·angera aktiviteter vill Tingsryd Handel vara en röst i de frågor som rör 
utvecklingen av Tingsryds tätort. Att skapa fler aktiviteter och evenemang i Tings1-yds 
tätoli är positivt för hela kommunen. Förutom att det skapas attraktiva evenemang bi
drar det till att bevakningen i media ökar vilket i sig genererar ett attraktivare samhälle. 

Förutom att anangera aktiviteter kommer föreningen att arbeta med näringslivsutveck
lande frågor som rör handelsutvecklingen i Tingsryd. Detta kommer ske i enlighet med 
en aktivitetsplan som Tingsryds handel tar fram i samarbete med näringslivsutveckla
ren. Detta är ett arbete som tar vid där arbetet för 2013 avslutades . För 2014 kommer 
Tingsryds Handel ha två personer anställda på deltid för att genomföra aktiviteter och 
öka attraktionsia-aften hos handeln i Tingsryd. 

Aktivitetsplan: 
I aktivitetsplanen ingår bland am1at återkommande backluckeloppisar, reamånacler, Alla 
Hjärtans dag aktiviteter, Modevisning, Våryra mecllyxshopping, Rallyaktiviteter, Skör
clemarlmacl, aktiviteter i samband med Tingsryds marknad och julskyltning. Berälmad 
total kostnad för aktiviteter och anställda är 290000 Ju. 
Aktivitetsplanen stäms av efter halva ticlen samt vid en slutredovisning. Om Tingsryds 
handel genomfört aktiviteterna som ligger i planen och utvecklat sitt arbete betalas 
pengar ut. 50% av bidraget betalas ut vid handlingsplanens bö1jan och sedan 25 %efter 
vmje godkänd redovisning. När handlingsplanen är avslutad ska den föredras för KS 
AU. 

Förslag till beslut: 
Att godkämia handlingsplanen för att stödja Tingsryds Handels aktiviteter 2014 och att 
50% kostnaderna på 290000 Ju (dvs 145000 Ju) härleds till attraktivitetskontot 
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Ärende nr 26 

Utökning och anpassning av 
information till medborgare 
och turister 
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Au§ 143 Dnr 2014/157 140 

Utökning och anpassning av information till medborgare och turister 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-18 (dnr 2011/160 105) att privata 
intressenter ges möjlighet till bidrag med 20 000 kr per år för att bedriva 
informationsservice enligt kraven för auktoriserad Grön Turistbyrå. 

Turismsamordnare Karin Nilsson föreslår en förändring av den 
turistinformationsservice som enskilda näringsidkare kan ansöka om att 
bedriva samt att Tingsryds turistbyrå ansöker om status säsongsöppen Grön 
Turistbyrå. Förändringarna kommer till stånd för att öka den geografiska 
spridningen av informationsservicen och för att kraven för auktoriserad Grön 
Turistbyrå har skärpts. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse turismsamordnare Karin Nilsson, 2014-04-03 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att privata intressenter ska kunna ges bidrag med 5000 kr per år för att 
bedriva enklare turistinformationsservice enligt protokollsbilaga och att 
servicen finansieras genom budget för näringslivsenheten, 

att denna nivå av service blir en anpassad del av tidigare beslut ( dnr 20111160 
105), 

att kommunens turistbyrå ansöker om status säsongsöppen auktoriserad Grön 
Turistbyrå för att uppfylla gällande krav, samt 

att den service som huvudbiblioteket tillhandahåller inklusive 
informationsmaterial och surfdator fortgår enligt nuvarande ordning. 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Karin Nilsson 
0477 441 65 

Karin.e.nilsson@tingsryd.se 

bilaga Ks Au § 143 2014-04-07 

2014-04-03 

Till KSAU 

Angående utökning och anpassning av information till medborgare och turister 

För att kommunen ska ha en hög servicenivå av information till medborgare och turister 
är det viktigt med lättillgänglig infonnation som är anpassad efter dagens behov. 
Omvärlden förändras och det är viktigt att vi förflyttar oss i takt och anpassar oss till 
förändringar utifrån människors behov och beteendemönster. Idag flyttas inforinations
och konsumtionsflödet mer och mer till intemet och vi ser det som en självklarhet att 
information alltid ska vara tillgänglig. . 

Kmnmunens fysiska Turistbyrå drivs idag som en helårsöppen auktoriserad·Grön Tu
ristbyrå. Sedan 2010 servas den, i begränsad utsträckning, av biblioteimts personal un
der lågsäsong enl. tidigare beslut. 2013 hade turistbyrån, skattad beräkning, ca 6 000 
besökare under året. Ca 5 000 av dess besökte turistbyrån under periodenjuni -·augusti. 

I juni 2013 lanserade kommunen sin nya turistsite visittingsryd.se. Visittingsryd är till 
största delen tre-språkig och det är hög prioritet på att sidan ska hålla en hög kvalitet 
och ständigt vara aktuell, inspirerande och löpande öka utbudet för konsumtion. 

2011 fattades beslut (Dnr 2011/160 l 05) att privata intressenter ska ges möjlighet att 
ansöka om bidrag, 20 000:-/år, för att bedriva Turistbyråverksamhet i kommunen, bl.a. 
villkorat att man uppfyller kraven får auktoriserad Grön Turistbyrå. 
l sådan verksamhet finns idag, Tingsryd Resort Turistbyrå. Ytterligare intressenter har 
visat olika grad av intresse, dock kräver auktorisationen stora åtaganden. 

Från och ri:J.ed 2013 ligger huvudmannaskapet för turistbyråauktorisation på VISIT A. 
Från och med 2014 har Irraven får auktorisation höjts. Bl. a. högre krav på servicenivå 
och infonnationsförmedling samt krav på att lokalen huvudsakligen ska besta av turist
byrå verksamhet. 

För att möta dagens behov hos såväl medborgare som turister vill vi föreslå en anpass
ning och.ökning av iiifDrmationen: 

Genom att erbjuda privata intressenter en anpassad nivå av tudstinfo får vi en bättre 
geografisk spridning på information och större delaktighet i attraktivitetsarbetet 
Vid behandling av ansökan ska man ta hänsyn till ev. nuvarande verksamhet, geografisk· 
placering, besöksgenomströmning samt befintlig Turistbyråverksamhet 

Genom prioriterat arbete med visittingsryd, såväl information som konsumtion, möter vi. 
dagens efterfrågan på tillgänglighet. 

Genom anpassning av Turistbyråns auktorisation så kommunicerar vi ·en servicenivå 
som verkligheten motsvarar. 

Genom det nya medborgarkontoret får vi ytterligare en kvalitativ informations- och 
serviceplattform som kan hantera turismens frågor även under lågsäsong. 

1(3) 
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Konsekvens: 

Turistinf01mationsmängden för medborgare och turister får en ökad geografisk sprid
ning. 

Privata intressenter ges anpassade förutsättningar för att enklare kunna vara aktiva i 
arbetet med ett gott värdskap och attraktiv kommun. 

Turistbyråns service matchar såväl besökares förväntningar som VISITAs krav. 

Faktisk servicegrad mot medborgare och turister oförändrad vid besök på tUristbyrån l 
biblioteket. Fullt bemannade öppettider som tidigare juni -augusti~ 

Ökad service genom nytt Medborgarkontor. 

Den Gröna i-skylten, utanpå fastigheten på Skyttegatan 2, täcks över de tider då Turist
byrån enl. ny auktorisation är stängd. 

Förslag till beslut 

Vi föreslår: 

Att privata intressenter ska ges möjlighet att ·ansöka om bidrag för att bedriva enklare 
turistinformationsservice. Se sep. förslag till omfattning. 

Att bidrag för denna turistinfoservice ska utgå med 5 000: -per år för verksamheten och 
läggs under Näringslivsenheten, m.a.o. blir en anpassad del av tidigare beslut. 

Att kommunens turistbyrå ansöker om status säsongsöppen auktoriserad Grön Turist
byrå för att uppfylla gällande krav, dock sker ingen förändring i den service biblioteket 
tillhandahåller inkl. infonnationsmaterial och surfdator i biblioteket. 

Karin Nilsson, Turismsamordnare 
Thomas Mattsson, Näringslivsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hems ida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

41



2014-04-03 3(3) 

Förslag till omfattning av Turistservice hos privata intressenter i kommunen: 

Grundläggande broschyr- och kartmaterial för kommunen samt Småland. För intressyn
ter belägna i Åsnenområdet ska även detta material finnas tillgängligt. 
Broschyrmaterial ska presenteras på ett välordnat sätt som till exempel broschyrstälL 

Personal ska l gång per år delta på en infonnationsdag om aktiviteter och sevärdheter. 
Dagen anangeras och genomföras av kommunen. 

Det ska finnas pausmöjlighet, bänkar/stolar eller ståbord. 

Tillgång till dator med visittingsryd som startsida i webbläsare. Kostnadsfri användning 
för besökare. · 

Om det finns tekniska (infrastruktur) förutsättningar ska Wi-Fi erbjudas. 

Man ska sträva efter att erbjuda någon form av dryck /snacks ~glass 

Förutom det ekonomiska stödet skall kommunen presentera dessa serviceplatser på 
visittingsryd samt att årlig skylt/dekal, ska delas ut till de som fullföljt ovan nämnda 
krav. 
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Ärende nr 27 

Förslag till fortsättning av 
projekt för bättre stöd till gruppen 
nyanlända flyktingar genom 
förstärkning av Elevhälsan 
läsåret 2014/2015 
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Justeran e 

Au§ 150 Dnr 2014/190 133 

Förslag till fortsättning av projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända 
flyktingar genom förstärkning av Elevhälsan läsåret 2014/2015 

SkolchefYngve Rehnström och t.f. socialchef Katarina Carlzon föreslår att 
medelavsätts från kommunens flyktingkonto för att utöka enkuratorstjänst 
och en skolskötersketjänst. Syftet är att kuratorn och skolsköterskan då i 
högre grad kan ägna sig åt samtal med de nyanlända flyktingarna för att 
stödja utvecklingen i skola och sysselsättning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse skolchefYngve Rehnström och t.f. socialchef Katarina Carlzon, 
2014-04-01 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 463 000 kr från kommunens flyktingkonto för perioden 
2014-08-01-2015-07-31 till projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända 
flyktingar genom förstärkning av Elevhälsan i enlighet med protokolls bilaga. 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
skolchef 
0477-44401 
barn.utbildning@tingsryd.se 

bilaga Ks Au § 150 2014-04-07 

2014-04-03 

lCornrnlU1s~relsen 

Förslag till fortsättning av projekt för bättre stöd till 
gruppen nyanlända flyktingar genom förstärknihg av 
Elevhälsan läsåret 2014/2015 

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunstyrelsen har elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltning
en under läsåren 2010/11,2011/12, 2012/2013 och 2013/2014 fått extra resurser för stöd 
till gruppen nyanlända flyktingar. Med denna skrivelse föreslår Barn- och utbildnings
förvaltningen och Socialförvaltningen gemensamt att elevhälsan även nästa läsår, 
2014/2015, får fortsatt extra resurser för detta ändamål. 

Aktuellt 
Tingsryds kommun tar emot både asylsökande flyktingar och flyktingar som har fått 
uppehållstillstånd·: Migrationsverket placerar asylsökande på sina anläggningsboenden 
både i Konga och i Ryd. Alla kommunens skolor möter idag nyanlända elever. Antingen 
är de kommunplacerade med uppehållstillstånd eller asylsökande. W asaskolan i Tings
ryd har sedan 2008 ett lVIK-program (Individuella programmet, Internationella klassen) 
sotn i och med gymnasiereformen 2011 bytte namn till IMSPR (Introduktionsprogram, 
Språkintroduktion) där man tar emot elever som är i gymnasieålder, med annat mo
dersmål än svenska. Lärcenter tar emot vuxna nyanlända som ska läsa SFI. Dessutom 
planeras för ytterligare mottagande av ensamkommande ungdomar i ett nytt boende i 

. Ryd. Under åren ·har antalet nyanlända personer i Tingsryds kommun ökat och kommer 
att öka under kommande år. För att barnen ska få en bra start i vår svenska skola krävs 
olika åtgärder. Där fyller elevhälsan en mycket viktig funktion: 

Vissa förändringar i ansvar mellan stat och kommun har skett fr.o.m. 20 l 0-12-01. 
Kommunen har dock ett fortsatt ansvar att tillhandahålla SFI och samhällsinformation. 

· Detta betyder att kommunen fortsatt möter de nyanlända i skolan. Kommunen har fort
satt ansvar för de individer som Arbetsförmedlingen bedömer har en arbetsförmåga un
der 25 % samt för det fortsatta mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Skolan 
har även fortsatt ansvar för de barn och ungdomar som kommer med sina familjer, både 
asylsökande och de med uppehållstillstånd. 

De nyanlända har särskilda behov av stöd och hjälp för att fungera i skola och annan 
sysselsättning. Många bär med sig svåra trauman efter krigsupplevelser och flykt. 

~ tl& rvv .. 
7riJ19Siyds kommun besöksadress telefon tax e-post/hemsida 

1(2) 

Box 88 Torggatan 12 · 0477 441 00 (vx) 0477 444 09 barn.utbildning@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 
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2(2) 

Samhällets fö1måga att möta de särskilda behoven är helt avgörande för det långsiktiga 
resultatet av de nyanländas integration. 

Bedömning 
Slcolans och socialtjänstens gemensamrna bedömning är att den förstärkning som gjor
des av elevhälsans arbete genternot gruppen nyanlända flyktingar under innevarande 
och föregående läsår har haft stor betydelse för möjligheten att ge stöd och hjälp till 
denna grupp. 

Förslag på förstärkning 
För att fullgöra vårt ansvarstagande genternot gruppen nyanlända flyktingar föreslås 
följ ande förstärkning av Elevhälsans budget för läsåret 2014/2015: 

l. Utökning av kuratorstjänst med 0,4 åa (185 tkr helår inld sociala avgifter) för att 
kunna möta individer i samtal och på så sätt avlastalförstärka befintliga kurators
tjänster. 

2. Utölming av skolsköterska med 0,6 åa (278 tkr helår inkl sociala avgifter) för att 
kunna bidra med bland mmat breda utökade hälsosamtaL 

Arbetet riktar sig i första hand mot Wasaskolan, Dackeskolan, Trojaskolan samt 
Örmoskolan. 

Finansieringen, totalt 463 tkr görs via överskott på kornmunens flyktingkonto, avsatt för 
ändamålet nyanländas introduktion. 

Uppföljning/Utvärdering 
Styrning/uppföljning och utvärdering av projektet sker i den vanliga Iinjeorganisationen, 
fastställd överenskommelse 2010-01-22 om samverkan mellan Socialförvaltningen och 
Barn- och utbildningsförvaltningen med rapport till Kornnmnstyrelsen i maj 2015. 

Förslag till beslut 
Kornmunstyrelsen avsätter 463 tkr från kornmunens flyktingkonto för perioden 
2014-08-01-2015-07-31 till projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända flyktingar ge
nom förstärkning av Elevhälsan i enlighet med denna skrivelse. 

*/(J"~ 
Yngve Rehnströrn 
Skolchef 
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Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 

Katarina Carlzon 
Tf Socialchef 
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