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- Vid sammanträdet ska ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen underteckna 
årsredovisningar. Om någon av ledamöterna inte är med vid mötet, var vänlig kontakta 
kommunsela-eterare Jörgen Wijk för att boka tid för signatur av handlingarna vid annat 
tillfålle. Senaste tid för att underteckna är i det fallet fredag den 13 mars . 
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Mikael Jeansson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
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Ärende nr 3 

Besök vid 
Vägvalet, Strömgatan 7 



Ärende nr 4 

Utvärdering av 
kommunens interna kontroll 

Inbjudna är även ordföranden, 
förvaltningschefer och verkställande 
direktörer i nämnder och bolag. 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 66 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2014 

2013/520 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av 
kommunens interna kontroll2014". 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom rapportens förbättringsåtgärder 
för intern kontrollprocessen, se nedan. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 
till kommunens revisorer. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 
kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporteras till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. 
Utvärderingen är gjord utifrån de granskningsrapporter som lämnats in till 
kommunledningsförvaltningen samt utifrån kansliets erfarenheter av 
processen med intern kontroll. 

Följande förbättringsåtgärder föreslås: 

• Ytterligare informationsinsatser bör göras till de personer som utsetts 
till granskare av nämnder/styrelsers egna kontrollmål för att tydliggöra 
vad uppdraget innebär. En åtgärd kan vara att sammankalla dessa till ett 
informationsmöte på samma sätt som sker för de granskare som utsetts 
till att granska det (de) kommunövergripande kontrollmålet (målen). 

• TUF AB:s kontaktperson för intern kontroll kallas till 
samordningsgruppens möten då intern kontroll ska behandlas. 

l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 66 forts. 2013/520 007 

• Diskussion om det (de) kommunövergripande kontrollmålet (målen) för 
påföljande år bör påbörjas i centrala chefsgruppen (CCG) i augusti 
månad och beslut i kommunstyrelsen bör tas senast i oktober månad. 

• Samtliga nämnder/styrelser bör använda den framtagna mallen för 
granskningsrapport vid rapporteringen till kommunstyrelsen för att få 
ett likvärdigt underlag och därmed få en bättre samlad utvärdering. 

• Betydligt fler riskbilder hos de flesta nämnder/styrelser bör inför varje 
år genomgå en risk- och väsentlighetsanalys. 

• De åtgärder som varje nämnd/styrelse tar upp i sin åtgärdsplan bör föras 
in i målstyrningssystemet Stratsys. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering av kornmunens interna kontroll2014 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunlednings· 
förvaltningen 2015-02-23 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

Dnr. 2013/520 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2014 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

l. Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av kommunens in
terna kontroll 20 14". 

2. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till kom
munens revisorer. 

Ärende 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer~ 

Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. Utvärdering
en är gjord utifi.·ån de granskningsrapporter som lämnats in till kommunledningsförvalt
ningen samt utifrån kansliets erfarenheter av processen med intern kontroll. 

KOMMUNKANSLIET 

411Z1--
Torbjörn Ahlgren 
säkerhetssamordnare 
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postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 
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förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2015-02-23 

RAPPORT 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2014 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndemas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
systern för intem kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Reglementet säger vidare att alla nämnder/styrelser inför varje kalenderår ska fastställa 
en handlingsplan för sin interna kontroll samt följa upp kontrollen i en granskningsrap
pmi. Det är dessa uppföljande granskningsrapporter :fi:ån nämnder/styrelser som ligger 
till grund för denna utvärderingsrappmi. 

Arbetet med intern kontroll 2014 

Arbetet med intern kontroll2014 påbörjades redan under hösten 2013 med risk och vä
sentlighetsanalyser. Samtliga nämnder och styrelser har sedan beslutat om en hand
lingsplan för intern kontroll innan utgången av januari månad 2014. Meningen är att 
granskningama sedan utförs under perioden februari t.o.m. november, d.v.s. c:a l O må
nader. Så har också skett förutom i några fall där nämnden/styrelsen av olika anledning
ar inte fått in rappmi från granskaren förrän ett stycke in på år 2015. 

När granskningarna är klara ska varje nämnd/styrelse redovisa resultatet i den ovan 
nämnda granskningsrapporten. Rappmien bör lämpligen redovisas med hjälp av en 
framtagen mall för ändamålet och ska innehålla en åtgärdsplan samt en självuppskatt
ning över hur arbetet med intern kontroll fungerat. Åtgärdsplanen ska innehålla de åt
gärder som nämnden/styrelsen ska vidta med anledning av granskningsresultatet Alla 
nämnder/styrelser har dessväne inte använt mallen för granskningsrapport och dälmed 
varken redovisat en åtgärdsplan eller gjmi någon självuppskattning av arbetet. 

A v sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 
upptagna granskningama som respektive nämnd/styrelse har genomfört samt hur många 
som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att 5 st. (16. %) av utdelade gransk
ningsuppdrag av olika anledningar inte har blivit genomförda. Det framgår också hur 
många åtgärder som upptagits i åtgärdsplanerna med anledning av granskningsresulta
ten samt varje nämnd/styrelses samlade bedömning över hur arbetet med intem kontroll 
har fungerat under år 2013. Bedömningen sker utifrån skalan svag - tillfredsställande -
god. 
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Nämnd/styrelse Genomfdrda Uteblivna Åtgärder till Bedömning av 
granskningar granskningar åtgärdsplan arbetet 2013 

Kommunstyrelsen 4 o 3 Tillfredsställande 
Socialnämnden 5 o 5 Tillfredsställande 
Barn- och utbildningsnämnden 3 o - -
Samhällsbyggnadsnämnden 4 l 8 Tillfredsställande 
Kultur- och fritidsnämnden 2 o - -
Stiftelsen Kommunhus 2 l 3 God 
Tingsrydsbostäder AB 2 l 3 God 
Tingsryds Energi AB 3 o o -
TUFAB l 2 - -

Summa: 26 5 

Kommunövergripande kontrollmål 

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemen
sammakontrollmål. För år 2014 granskades kontrollmålet "Kommunens användning av 
sociala medier följer gällande riktlinjer". Granskning har utförts på alla nämnder/sty
relser. 

Granskningen visade att det av kommunens nämnder och styrelsers förvaltningar endast 
är kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och i viss mån 
samhällsbyggnadsförvaltningen som använder sociala medier. Inga förtroendevalda 
använder sociala medier i sitt arbete i nämnden/styrelsen. Många anställda och förtroen
devalda på samtliga nämnder och styrelser känner till att det finns riktlinjer för använd
ning av sociala medier men att betydligt fårre känner till vad riktlinjerna säger. Ingen 
granskare har vid stickprovskqntroller på kommunens sociala medier funnit något som 
strider mot de gällande riktlinjema. 

Åtgärdsbehov som :fi:amkommit i granskningen är att tydliggöra ansvaret för sociala 
medier, både för kommunledningsförvaltningen och för kommunen i stort samt fast
ställa regler för registrering och gallring av inlägg på sociala medier. Dessa åtgärder har 
tagits med i kommunstyrelsens åtgärdsplan. Andra nämnder/styrelser har påpekat vikten 
av att informera anställda om riktlinjema men även ta fram en egen intem policy för 
användningen av sociala medier. Några har särskilt påpekat vikten av information vid 
introduktion av nyanställda. 

Utvärdering 

Från nämnder och styrelsers utvärdering kan följande noteras: 

• Att förbättra informationen till de kontrollanter som får uppdraget att genomföra in
tern kontroll. 

• Inkomna rapporter från granskarna av 2014 års kontrollmål har i några fall även 
detta år inte inkommit inom utsatt tid trots tydliga skriftliga instruktioner till re
spektive granskare. 

y 
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• Risk- och väsentlighetsanalysen inför upprättandet av handlingsplanen kan bli bre
dare och bättre. I huvudsak användes resultaten från föregående års analys (inför 
2013 års handlingsplan) till att välja kontrollmål för handlingsplanen 2014. 

• Diskussion om åtgärder utifrån respektive granskares åtgärdsförslag bör komma 
igång tidigare, helst i samband med att rapporten lämnas in till nämnd/styrelse. 

Ytterligare erfarenheter från hur arbetet med intern kontroll för 2014 har fungerat: 

• Beslutet om det kommungemensamma kontrollmålet togs alldeles för sent även in
för 2014 års interna kontroll. Målet borde ha varit beslutat innan nämnder/styrelser 
ska göra sin risk- och väsentlighetsbedömning och handlingsplan, d.v.s. helst senast 
i oktober månad. 

o Av kontrollmålen som skulle ha genomförts under 2014 har 5 st. inte blivit genom
förda. I ett fall (samhälls byggnadsnämnden) var kontrollmålet likartat med det som 
kommunstyrelsen tagit som ett kommungemensamt mål för 2015. Nämnden har 
därför inte varit påstridig om att få kontrollen genomförd under 2014. I TUFAB:s 
fall har de två egna kontrollmålen inte genomfötis. De utsedda kontrollansvariga 
har helt enkelt inte fått uppdragen att genomföra kontrollen. Detta beror huvudsak
ligen på missförstånd och dålig kommunikation mellan samordningsansvarig för in
tern kontroll, samordningsgruppen och TUF AB. 

• Flera nämnder/styrelser har inte använt den gemensamma mallen för den gransk
ningsrappoti som nämnden/styrelsen är skyldig att redovisa till kommunstyrelsen. 
Detta innebär att deras utvärderingsrappolier inte har ett fullständigt underlag när 
det gäller nämnder och styrelsers självuppskattning av internkontrollarbetet samt att 
en åtgärdsplan saknas. Åtgärder med anledning av internkontrollens resultat har 
emellertid i dessa fall beslutats direkt i nämnd/styrelseprotokollet. I TEAB:s fall har 
granskningen inte resulterat i några anmärkningar och styrelsen har därför inte an
sett att en åtgärdsplan är nödvändig. 

Av de nämnder/styrelser som har gjort en samlad bedömning över det gångna årets in
ternkontrollarbete har tre ansett att arbetet varit tillfredsställande och två av dem har gett 
omdömet god. Vid en samlad bedömning över hela kommunens internkontrollarbete 
under år 2014 får man nog säga att arbetet inte varit problemfritt. Ä ven under detta år 
har granskningar uteblivit eller kommit in för sent samt att beslut om kommunövergri
pande fl1-ål tagits för sent. Totalt sett har det alltså inte skett någon förbättringjämfört 
med föregående år. Den samlade bedömningen kan därför i vart fall inte bli bättre än 
tillfredsställande. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av 2014 års interna kontroll: 
- Tillfredsställande 

Åtgärdsplan 

I nämnden/styrelsens granskningsrapport ska en åtgärdsplan redovisas som ska visa på 
vilka åtgärder man är beredd att vidta med anledning av de eventuella brister som 
gransirningarna har visat. För att den interna kontrollen ska vara meningsfull är det vik-
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tigt att dessa åtgärder verkligen blir genomförda enligt den tidsplan som anges i åt
gärdsplanen. För att underlätta för nämnden/styrelsen att hålla koll på att åtgärderna blir 
genomförda föreslås att åtgärderna i åtgärdsplanen förs in i målstyrningssystemet Strat
sys. 

Förbättringsåtgärder för intern kontrollprocessen 

• Ytterligare informationsinsatser bör göras till de personer som utsetts till granskare 
av nämnder/styrelsers egna kontrollmål för att tydliggöra vad uppdraget innebär. En 
åtgärd kan vara att sammankalla dessa till ett informationsmöte på samma sätt som 
sker för de granskare som utsetts till att granska det (de) kommunövergripande 
kontrollmålet (målen). 

• TUF AB :s kontaktperson för intern kontroll kallas till samordningsgruppens möten 
då intern kontroll ska behandlas. 

• Diskussion om det (de) kommunövergripande kontrollmålet (målen) för påföljande 
år bör påbörjas i centrala ·chefsgruppen (CCG) i augusti månad och beslut i kom
munstyrelsen bör tas senast i oktober månad. 

• Samtliga nämnder/styrelser bör använda den framtagna mallen för granskningsrap
pmi vid rapporteringen till kommunstyrelsen för att få ett likvärdigt underlag och 
därmed få en bättre samlad utvärdering. 

• Betydligt fler riskbilder hos de flesta nämnder/styrelser bör inför varje år genomgå 
en risk- och väsentlighetsanalys. 

• De åtgärder som vmje nämnd/styrelse tar upp i sin åtgärdsplan bör föras in i mål
styrningssystemet Stratsys. 

KOMMUNKANSLIET 

----·~)1 A l-4/,f! --·· .:.:. ___ --!c~< (j '-i' F v 
Torbjöin Ahlgren 
säkerhetssamordnare 
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~kommun 

Kommunstyrelsen 

lJusterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL lO 

2015-02-09 

§ 34 

Granskningsrapport for 2014 års interna kontroll 

2013/520 007 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner granskningsrapport gällande intern 

kontroll 2014 for kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att de åtgärdsförslag som rör 

kommunala fordon och som presenteras i granskningsrapporten, 

redan hanteras i utredningen av motionen angående leasade bilar. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna 
årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i en granskriingsrapport. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den 
interna kontroll som utförts på kommunledningsforvaltningen. 

I granskningsrapporten ingår åtgärdsförslag gällande ansvar for fordon och 

framtagande av kommungemensamma rutiner for vid olycksfall för 

personbilar. 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 

utredning kring frågan om. kommunen bör leasa eller äga bilar. 

Arbetsutskottet noterar att de åtgärdsförslag som presenteras i 

granskningsrapporten redan hanteras i utredningen av motionen. 

Beslutsunderlag 

Granskningsrapport gällande intern kontroll2014 för kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 2015-01-26 
.. .-.;. 

: Utdragsbestyrkande . .. . 

2015-02-12 ~ 
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2015-02-09 

§ 34 forts. 2013/520 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3 8, 2015-02-02 

Beslutet skickas till: 

säkerhetssamordnare Torbj öm Ahlgren 

l Utdragsbestyrfunrile 
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l!)Tingsryds 
\ 

kommun 
Kommunlednings-

förvaltningen Beslutad 2015-02-xx 

Intern kontroll år 2014 .. Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr l: "Kommunens användning av sociala medel följer gällande 
riktlinjer." 

Resultat/bedömning: 
Tingsryds kommun har Riktlinjer för social dokumentation inom yrkesrollen, som är 
fastställd av CCG 2011-06-11. Skolomas och kommunens facebooksidor är aktiva och 
följer till stora delar riktlinjema. Ingen av kommunens nämnder använder sociala me
dier. Facebook används aktivt för information till medborgama, men inte twitter eller 
blogg. Det finns missvisande information på hemsidan som återupprepas. Det kan vara 
svåti att hitta och förstå informationen som ges och den är delvis felaktig och inaktuell. 
De intervjuade personema känner till att det finns riktlinjer men inte alla vet vad som 
står i riktlinjema. Det är en enighet runt att qet är den allmänna tjänstegarantin som·gäl
ler även för sociala medier; 

Det finns delade meningar om vem som är. huvudansvarig för sociala medier i kommu
nen, kommunstyrelsen eller kommunchefen. Det finns en osäkerhet om det är kommun
chefen som är utsedd tjänsteman i KLF eller om det är informationschefen, men ingen 
säger sig veta att det finns något skriftligt dokument på detta. 

Informationschefen har uppdraget att regelbundet granska sociala medier, men endast i 
KLF eftersom varje förvaltning ska granska sig själva och ta bort inlägg som strider mot 
riktlinjemasamt meddela personen att dennes meddelande tagits bort. Det finns inga 
lokala rutiner för detta i KLF eller för registrering och gallring av kommunala ärenden 
annat än de riktlinjer som kommunen har. 

Atgärds(örslag: 
Riktlinjerna följs delvis i praktiken men vem som är ansvarig bör säkerställas och do
kumenteras på alla nivåer. Lokala rutiner bör skrivas i de förvaltningar som använder 
facebook och fastställas i förvaltningens dokumenteringshandlingsplan och där bör det 
enligt ko111..munens riktlinjer framgå hur registrering och gallring av i11Jägg som bedöms 
som kommunala ärenden hanteras . 

.. · · "''besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

tE!Iefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

y 
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Kommunstyrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Dataförlust av större väsentlig data." 

ROV -poäng: 6 

Resul fat/bedömning: 
Gransimingen av riskerna för "dataförlust i stöne mängd" visar att vi, vid ingången av 
2015, har ett väl utbyggt system med god infrastruktur. 

Granskarens bedömning är att vi, med hänsyn till avsatt budget, i dagsläget har en god
tagbar säkerhet. Vill man uppnå större säkerhet är detta möjligt genom att tillskjuta me
del. En avvägning måste hela tiden göras för att få kostnadseffektivitet i verksamheten. 

Haverier och annan påverkan i systemen får mycket stora konsekvenser för i stort sett 
all kommunal verksamhet varför fortsatt hög ambition är viktig. Miniminivå på beman
ning av !T-avdelningen är viktig att inte underskrida, då detta påverkar avdelningens 
förmåga att ·hantera den löpande driften. 

Atgärds(örslag: 
Inga åtgärdsförslag har lämnats. 

• Kontrollmål nr. 3: "Otillåten myndighetsutövning inom överförmyndarens 
verksamhetsområde." 

ROV-poäng: 7,5 

Resultat/bedömning: . 
Granskarens bedömning är att överförmyndarverksamheten vinnlägger sig om att fat
tade beslut ska vara väl genomtänkta och underbyggda. De beslut som är kontrollerade 
är konekt beslutade i enlighet med upprättad delegationsordning, antagen 20130531. 
Bedömningen efter genomförd kontroll av myndighetsutövningen inom överförmynda
rens verksamhetsmmåde är att det sker på ett oklanderligt sätt i enlighet med lagar och 
förordningar, och kan lämnas utan anmärlming. 

Atgärds(örslag: 
Inga åtgärdsförslag har lämnats. 

• Kontrollmål nr. 4: "Försäkringar- felaktigheter som begränsar försäk
ringsskyddet." 

ROV -poäng: 8 

Resultat/bedömning: 
Kommunen är försäkrad via Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Försäkringen täck
er det mesta av kommunens egendom och innefattar även ansvarsförsäkring. Kommu-
nens'fastigheter finns i. en lista som upprättas på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

·Kommunens fordon är försäkrade i TryggHansa. Alla barn (0-19 år) har olycksfallsför
s k f/J· ... sä;kring:_t.folksam. En tjänstereseförsäkring(ERV) g~ller förf!P.st.älJ<;Ia, politiker, prakti-··· ~·~-~=- . "-·. ··:·;--. . . . ..... . ': . . ........ ·~·. .. :··; -~·~-"'· .': :~c_:;~;.i~ ~·./~\~:·:·: . .:: .... -:-· ···:-· -· ··: ·:; .. 
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kanter och deltagare i skolresor anordnade i skolans regi. Anställda är genom AF A för- . 
säkrade i tjänsten och för resa till och från arbetet. 

Andra försäkringar tecknas av respektive nämnd. Anticimex t ex finns inom samhälls
byggnadsnämnden (V A, renhållning och kosten). Oklart huruvida kommunens fastig
heter har dessa försäkringar. Kommunen saknar försäkringsskydd vid extrema väderför
hållanden. 

Försäkringsmäklare anlitas vid upphandling och skadeanmälningar. Mäklaren bevakar 
även frister, premier mm. Olycksfall gällande barn anmäles direkt till Folksam. 

Komrutmen har ca 70 personbilar varav huvuddelen genom leasingavtalen på 3 år. 
Personbilarna i kommunen används ojämnt. Mycket skador och tillbud på de bilar som 
används mest. Stora kostnader för skador som inte anmäls när de inträffar utan upptäcks 
när leasingavtalet går ut. Det blir även stora kostnader för övermil då det är bristfällig 
kontroll hur långt bilarna går. I bilarna ska finnas en förteckning över rutiner vid olycks
fall. 

Atgärds{örslag: 
Sammantaget kan sägas att kommunen har ett bra försäkringsskydd. Som ytterligare 
förbättringar föreslås: 
• Säkerställa att förteckningen över kommtmens fastigheter uppdateras 
• Fastsälla ansvar för denna förteckning 
• Utreda huruvida och i vilken utsträckning kommunens fastigheter omfattas av försäk
ringar som Anticimex mm 

. • Ta fram kommtmgemensamma rutiner vid olycksfall mm för personbilar 
• Utse en fordonsansvarig i kommunen 

·· ... En fördonsansvarig skulle ha ett övergripande ansvar. över samtliga fordon. Denne 
skulle kUl1rta genom samordning av rutiner, bevalaiing av avtal, besiktningar, utbildning 
i eco-driving och halkkörning mm kunna få ner försäkringskostnader och utverka ett 
bättre och mer kostnadseffektivt försäkringsskydd. 
Det får anses synnerligen viktigt att kommunen har en samlad bild av sitt fastighets
bestånd för att kunna erhålla korrekt försälaing. 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning ' Klart senast 
nr 
l Tydliggöra ansvaret för sociala medier, både för kommun- 2015-07-01 

ledningsförvaltningen och för kommunen i stort. 

l Regl~r för hur registrering och galh:ing av inlägg på sociala 2015-12-31 
medier ska fastställas i kommunledningsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan 

4 Upprätta rutiner för uppdateringav fö+1ecl,mingen över 2015-04-30 
kommunens fastigheter. ' . . . ..; - •' '- ;:;_~ .: ' . .. ' .. 

., -t..• .•.. ._:b:~ 
l. ~- .•• 
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3. Samlad bedömning av 2013 års internkontrollarbete 

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kon
troll har fungerat under 2014. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.) 

Bedömning: Tillfredsställande 

Kommentar/förbättrings behov: 

Risk- och väsentlighetsanalysen inför upprättandet av handlingsplanen kan bli bredare 
och bättre. I huvudsak användes resultaten från föregående års analys (inför 2013 års 
handlingsplan) till att välja kontrollmål för handlingsplanen 2014. 

Inkomna rapporter från granskarna av 2014 års kontrollmål har i ett par fall även denna 
gång inte inkommit inom utsatt tid trots tydliga skriftliga instruktioner till respektive 
granskare. 

Diskussion om åtgärder utifrån respektive granskares åtgärdsförslag bör komma igång 
tidigare, helst i samband med att rapporten lämnas in till kommunstyrelsen. 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-12-16 

D07-
__.,.;._-
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SN § 319 2014/16 SN 700 

Intern kontroll2014. 

Föreligger granskningsrapport med sammanställning av resultat från 
2014 åis arbete samt åtgärdsplan avseende intern kontroll. 

Följande kontrollmål har genomförts: 
Mål l: Granskning av socialförvaltningen gällande sociala medier. 
Mål 2: Personal använder kommunens egendom för privat bruk. 
Mål3: Kontrollera om det finns brister i patient
/brukardokumentation. 
Mål 4: Felaktig information: Bristande rättsäkerhet då man får fel 
information om sin rätt till stöd. 
Mål 5: Dåliga beslut till följd av "handlingar på bordet". 

Socialnämnden beslutar 

att godta åtgärdsplan enligt åtgärdsbesluivning. 

Exp: 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
Utredningssel<:reterare 

l Ul<k.,.b~(yrtamdo 
201Y-~ 12-21 

9 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 2014-12-04 

Till 
Socialnämnden 

Intern kontroll år 2014 - Granskningsrapport 

Följande kontrollmål har genomförts inom socialnämnden 2014: 

Kommunövergripande kontrollmål: 

20/Cf/ l b 5N ·"?00 

1 (1) 

Kontrollmål l: Granskning av socialförvaltningen gällande sociala medier. 

Socialnämndens egna kontrollmål: 

Kontrollmål2: Personal använder kommunens egendomför privat bruk. 

Kontrollmål 3: Kontrollera om det finns brister i patient-/brukardokumentation 

Kontrollmål4: Felaktig information: Brsitande rättsäkerhet då manfår fel information 
om sin rätt till stöd 

Kontrollmål5: Dåliga beslut tillföljd av "handlingar på bordet". 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

Att godta åtgärdsplan enligt åtgärdsbeskrivning. 

Carina Petersson 
Utredningssela'eterare 

Tingsryds kommun 
. Box 99 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 



r.lTingsryds 
\:!:) kommun 

Socialförvaltningen 
Carina Petersson 
Utredningssekreterare 
0477 443 19 
carina.petersson@tingsryd.se 

2014-12-083 

Intern kontroll år 2014 .. Granskningsrapport 

Socialnämnden 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• J(ontrollmåi nr 1: Genomfördes av administratör Emilia Johansson, 
Kommunledningsförvaltningen. 

Kontrollområde: Granskning av socialförvaltningen gällande sociala medier. 

Riskbildför rutin/arbetsmoment: Kommunens användning av sociala medier f9ljer 
inte gällande riktlinjer. 

Kontrollmoment/metod: stickprovskontroller har genomförts av webbredaktörer, 
socialchef och politiker inom socialförvaltningen/socialnämnden. 

Resultat/Bedömning: 
Bedömningen är att man inom förvaltningen är insatt i att det finns riktlinjer för 
sociala medier men att dessa skulle behöva lyftas mer om man i socialförvaltningen 
väljer att använda sig av mer sociala medier. 

1(4) 

Eftersom sociala medier inte mwänds av socialförvaltningen är bedömningen att 
intervjuade personer kätmer till riktlinjerna, men att man förmodligen har ett behov att 
lyfta dem ytterligare när det gäller privat facebookanvändning, både vad gäller 
tjänstemän och politiker. Viktigt är också att riktlinjerna ges till nyanställda. 

Socialnämndens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr 2: Genomfördes av Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius, 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kontrollområde: "Personal använder kommunens egendom för privat bruk" 

Kontrollmoment/metod: Granskning om det finns policys, regler och riktlinjer inom 
Socialnänmden som reglerar användningen av egendom för privat bruk. 



Resultat/bedömning: Det kan konstateras att ingen privat användning förekommer av 
kommunens fordon inom hemtjänsten i Tingsryd. 

Nuvarande instruktion från år 2007 är mycket omfattande och detaljerad och är i 
praktiken inte användbar för personalen i det dagliga arbetet. Instruktionen är i vissa 
väsentliga delar inte uppdaterad. Ett exempel är anvisningar gällande 
drivmedelsanvändning och i vilket försäkringsbolag kommunens fordon är försäkrade 
i. Detta ligger utanför granskningsområdet men belyser nödvändigheten av en 
uppdaterad instruktion. 

Rekommenderar att förvaltningen snarast uppdaterar och omarbetar instruktionen, 
samt att sammanfatta instruktionen i form av en checklista i enlighet vad som 
framkommit som önskemål fi:ån personalen. 

Introduktionsutbildning och kontinuerlig fmibildning bör införas för personalen. 

• I(ontrollmål nr. 3 Genomfördes av skolsköterska Ann-Marie Eriksson, Bam- och 
utbildningsförvaltningen. 

Kontrollområde: Kontrollera om det finns brister i patient-/brukardokumentation, 

Riskbildför rutin/arbetsmoment: felaktig dokumentation eller att den inte blir utförd. 

Kontrollmoment/metod: Journalgranskning samt intervjuer med legitimerad personal och 
undersköterskor. 

Resultat/bedömning: Denna gransirning visar på flera brister i dokumentationen vilket i 
förlängningen kan leda till vårdskador. En central orsak är att personalen inte är utbildad i det 
system de ska använda vilket leder till osäkerhet, utebliven dokumentation av viktiga uppgifter, 
svåröverskådlighet och sidodokumentation. Journalgranskningen visar att överkänslighet inte 
dokumenteras på ett enhetligt sätt vilket är en möjlig patientfara. sjuksköterskor och 
undersköterskor delar inte all information i journalsystemet och ibland blirviktiga uppgifter inte 
vidarebefordrade vilket t.ex. har orsakat fel i läkemedelshantering. Journalsystemet upplevs inte 
anpassat fcir verksamheten. 

Främst sjuksköterskor uppger att de har för lite tid för dokumentation. Viktiga orsaker till 
detta är dels att de behöver hantera flera olika datorsystem och dels att de har huvudansvar för 
att dokumentera vårdplaner och multiprofessionella vårdplaner. De multiprofessionella 
vårdplanerna har nyligen införts men i praktiken har nästan inga skrivits och de som finns är 
bristfälliga. En viktig anledning till detta är att det redan finns för lite tid för dokumentation, 
och att sicriva en multiprofessionell vårdplan kräver en stor tidsinsats. Dessutom salmas ofta 
praktiska möjligheter att dokumentera ostört för både sjuksköterskor och undersköterskor. 

Förslag till åtgärder 
o Vid upphandling av journalsystem bör man låta användare från samtliga personalkategorier 
vara involverade och få ge synpunkter innan inköp. 

o Utbilda all personal innan ett nytt journalsystem tas i bruk 



o Det bör finnas ostörda arbetsplatser får dokumentation. 

o Ge möjlighet till sjuksköterskor att lägga mer tid på dokumentation får att hinna skriva 
multiprofessionella vårdplaner. 

• J(ontrollmål nr. 4: Genomfördes av Jennie Nilsson, överförmyndarhandläggare 

Kontrollområde: Felaktig information: Bristande rättsäker het, då man får fel 
information om sin rätt till stöd. 

Riskbildför rutin/arbetsmoment: Bristande rättsäkerhet, då manfår fel information 
om sin rätt till stöd. 

Kontrollmoment/metod: Görs genom slumpmässigt urval och granskning av webinfo. 

Resultat/bedömning: Se granskningsrapport 

• J(ontrollmål nr. 5 Genomfördes av Kenth Andersson, avdelningschef fritid. 

Kontrollområde: Nämndsarbete 

Riskbildför rutin/arbetsmoment: Dåliga beslut till följd av "handlingar på bordet". 

Kontrollmoment/metod: Två slumpmässiga kontroller ska genomföras för att 
kontrollera deadline för inlämning för ärenden till beredningen följs. 

Resultat/bedömning: Granskningen visar att av 16 ärenden i september saknades 5 
tjänsteskrivelser vid utskick till beredningen och 3 vid själva beredningsmötet Inför 
utskick till beredningen i oktober salrnades 4 tjänsteskrivelser av 24. Vid själva 
beredningen var handlingama kompletta. 

Det kån konstateras att det blivit en klar förbättringjämfört med situationen då 
beslutet togs om intern kontroll i detta hänseende. 

Förslag till åtgärder: 
att för berörda påtala viieten av att handlingar inlämnats i tid för säkerställande av en 
så korrekt ärendebehandling som möjligt. 



2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärdsbeskrivning Klart senast 
Nr 
l Se åtgärdsförslag ovan Kontinuerligt 
2 Se åtgärdsförslag ovan Ornarbeta 

instruktion 
senast 

2015-04-30 
3 Undertecknad har återkopplat till Marie Carlsson Jensen, 

avdelningschef HSL som kommer att ha vidare diskussioner 
laing föreslagna åtgärder. 

4 Se granskningsrappmi Förbättra 
informationen 
om rätten att 

överklaga 
senast 

2015-04-30 
5 Se åtgärdsförslag ovan Är genomfört 

3. Samlad bedömning av 2014 års internkontrollarbete 

Den samlade bedömningen av 2014 års internkontrollarbete anses vara tillfredsställande då 
samtliga kontrollmål är genomförda. 

Kommentar/förbättrings behov: 

Att förbättra informationen till de kontrollanter som får uppdraget att genomföra intern 
kontroll. 
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'{ ·. kommun 
~ Barn- och utbildningsnämnden 2014-12-17 

Justerande 

BUN § 131 Dnr 2013/160 610 

Granskningsrapporter 2014, Intern kontroll 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-12-17, BUN § 162, att 
2014 års granskningsområden skulle vara säkerheten inom 
skolskjutsverksamheten och om alla elever som är folkbokförda i 
Tingsryds kommun uppfyller skolplikten. 

I enlighet med handlingsplanen for år 2014 har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvaltningen utfört 
granskningen av barn- och utbildningsnämndens granskningsområden 
och inkommit med var sin rapport. 

MBL-information har ägt rum den 11 december 2014. 

Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar sakfel i 
Socialförvaltningens granskningsrapport, som antecknas av 
administratör Liselott Kanvret och planeringsledare Mats Ingolf. 
Nämnden vill att rapporten revideras innan den överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna granskningsrapport 2014, intern kontroll, avseende elev 
som råkar ut för olycka i samband med skolskjuts, 

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se till så att 
Socialförvaltningens granskningsrapport revideras utifrån framkomna 
sakfel, 

att godkänna reviderad granskningsrapport 2014, intern kontroll, 
gällande rutiner för skolgång for elever som flyttar från kommunen 
och rutiner för arbetet med ungdomar som inte kommer till skolan, 

att överlämna granskningsrapporterna för 2014, intern kontroll bilaga 
2, till kommunstyrelsen samt 

Utdragsbestyrkande 

;(Dl L-{ -12-22 e, c;; 
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'{ l!J. Tingsryds 
.#' · kommun 

bilaga 2 BUN § 131 2014-12-17 

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anna Arvidsson 
0477 442 30 

anna.arvidsson@tingsryd.se 

2014-11-05 

Till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Intern kontroll år 2014. Granskning av Barn- och utbildnings
nämnden avseende elev råkar ut för olycka i samband med 
skolskjuts · 

Uppdraget 

Uppdraget har inneburit att se över i vilken utsträckning elever råkar ut för olyckor i 
samband med på-/avstigning i samband med skolskjuts. Undersöka huruvida barn-och 
utbildn:ingsnärnnden följer gällande skolskjutspolicy samt organiserar väntan på skol
buss på trafiksäkert sätt. 

Genomförande 

Intervjuat Yvonne Martinsson, skolskjutsplanerare, och Mats Ingolf, planeringsledare. 

Gått igenom flödesschema vid olycka, tillbud samt skolskjutspolicy och avsnitt gällande 
trafiksäkerhet och samordna andra transporter i "Skolskjutshandboken- Trygga, säkra 
och kostnadseffektiva elevresor" (SKL 2014). 

Gått igenom förvaltningens hisplan och de laispla~er som flnns i rektorsområdena. 

Resultat l Bedömning 

Gällande akuta åtgärder vid en olycka flnns "Flödesschema vid olycka och tillbud". 
Denna har tagits fram av Länstraflken. Den flnns ute hos alla chaufförer. När en olycka 
eller tillbud inträffat sicriver chauffören en rapport till Länstrafikens Traflkledning. Tra
flldedningen matar in uppgifterna i sitt verksamhetssystem. Olyckor/tillbud sker sällan. 
Kommunen för själv ingen statistik. Rapport kan på begäran fås från Länstraflken. 

För den strategiska planeringen finns en skolskjutspolicy, fastställd av barn- och utbild
ningsnämnden 2009-09-23, reviderad 2012-11-21. Här stadgas bl a att genomgång av 
ordnings- och säkerhetsregler samt utrymningsövning anordnas regelbundet för berörda 
elever varje läsår. 

Bussvalcter, dvs lärare _och annan personal, :fipns vid alla skolor. Verksamheten är sche

malagd och väl föranlcrad~ , fl . . · cW 
Tingsryds kommun · besö SadreSs ' · telefon . fax e-post/hemsida 

1(2) 

Box 88 Torggatan 10 0477 441 00 (vx) 0477 441 77 samhallsbyggnad@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd · www.tingsryd.se 



Tingsryds kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-11-05 2(2) 

Reflexvästar delas ut av Länstrafiken till barn som stiger på/av skolskjutsen ute vid en 
större väg. Dessutom delas reflexer ut regelbundet till alla elever. 

Förvaltningens centrala krisplan fastställs av barn- och utbildningsnämnden. Mats In
golf sitter även med i kommunens säkerhets grupp. I varje rektors ansvarsområde ingår 
det att ta fram en lokallaisplan. Det ska även f:tnnas lokala POSOM -grupper. Dessa · 
planer ska uppdateras .en gång/år. Ny personal ska informeras. · 

Vid olyckor kontaktas rektor av chauffören. Rektor kontaktar sedan i första hand 
Yvonne Martinsson vid tillbud och mindre olyckor. Vid större olyckor kontkatas ofta 
skolchef direkt av rektor. · 

Barn- och utbildningsnämnden har bra och utförliga rutiner för att förebygga olyck
or/tillbud och även för att hantera desamma när något inträffar. Det f:tnns en hög medve
tenhet om viieten av förebyggande arbete. Väntan på skolskjuts organiseras på ett trafik
säkert sätt genom bussvakter. 

Förslag på förbättringsåtgärder: 
• Dokumentera interna rutiner vid olycka/tillbud, dvs kontalet mellan skolskjuts-

samordnare, skolchef, rektor m fl 
• Utbilda och mer involvera Medborgakontoret i verksamheten 
• Begära in olycksstatistik från Länstrafiken 
• Ökad kostnadseffektivitet bör eftersträvas genom att samordna transporter med i 

första hand Socialnämnden 

Det ska påpekas att i Tingsryds kommun åker 60% av alla elever skolskjuts. I övriga 
Sveriges kommuner är genomsnittssiffran 30%. Tingsryds kommun har därför höga 
leostander för slcolskjutsverksamheten. 

Från l oktober 2014 görs tjänsten som skolskjutssamordnare om till en tjänst att sam
ordna alla samhällsbetalda transporter i kommunen. Tjänsten överförs då till kommun
ledningsförvaltningen. Denna· förändring torde underlätta att få en ökad kostnadseffekti
vitet genom större möjligheter att samordna samtliga samhällsbetalda transporter i 
kommunen. 

I kommunen f:tnns en Trafiksamordnings grupp. Den är utsedd av kommunstyrelsen. Här 
sitter skolskjutssamordnare och landsbygdsutvecklare (KLF) samt utredningsingenjör 
och gatuchef (SBF). För att ytterligare minimera risker torde detta vara ett lämpligt fo
rum att diskutera den påbörjade nya hastighetsplanen för Tingsryds kommun. 

T~d 2014-10-13 

~"1/ftn::4/~ 
Anna Arvidsson 
Förvaltningsjurist 

Tingsryds kommun 

Box 88 
362 22 Tingsryd 

· besöksadress 

Torggatan 10 

Tingsryd 

telefon 

0477 441 00 (vx} 

f ax 
0477 313 00 

e-posUhemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 

www.tingsryd.se 
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\J (@1ingsryds 
\ · kommun 
~ . Socialförvaltningen 

Carina Petersson · 
Utredningssekreterare 
0477 44319 
carina.oetersson@tinasrvd.se 

2014-12-03 

Till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Intern kontroll år 2014. Granskning av Barn- och utbildningsu 
fÖrvaltningen gällande: rutiner för skolgång för elever som flyt
tar från kommunen och rutiner för arbetet med ungdomar som 
inte kommer till skolan. 

Uppdraget 
Uppdiaget var att granska vilka rutiner barn- och utbildningsnämnden har när det gäller 
att kontrollera skolgången får elever som flyttar från kommunen men fortfarande är 
skrivna här och att man följer dessa rutiner. 

Uppdraget var också att granska rutiner för hur man arbetar med de ungdomar som inte 
kommer till skolan utan är frånvarande under längre perioder samt hur man samverkar 
med socialförvaltningen. 

Genomförande 
Intervjuer har genomförts med Katrin Karlsson, verksamhetschef för elevhälsan, skol
kuratorerna Yvonne Nilsson, Anette Sjöberg och Therese Bergstrand, skolskjutssam
ordnare Yvonne Martinsson samt administratör Elisabeth Strand. Granskning har ge
nomförts av barn- och utbildningsförvaltningens hemsida samt intranät. Intervju har 
också genomförts med socialsekreterare Carola Rasmussen som arbetar inom individ
och familjeomsorgen på socialförvaltningen. 

Resultat/Bedömning 
V ad gäller rutiner för hur man arbetar med ungdomar som inte kommer till skolan säger 
VerksamhetschefKatrin Karlsson att det i dagsläget inte finns några upparbetade rutiner 
för hela barn- och utbildningsförvaltningen. Hon berättar dock att det pågår ett arbete 
kring den här frågan och framför allt vad gäller elevernas frånvaro i skolan. 

Kurator Annetie Sjöberg berättar att man håller på att upprätta Rutiner för att uppmärk
samma, utreda och åtgärda frånvaron i skolan. Denna rutin är dock inte klar men har 
skickats ut på remiss till personer somjobbar inom elevhälsan. Därefter ska rutinen fast
ställas på centrala elevhälsan. 

Y v.onne Nilsson arbetar som kurator på W asaskolan och säger att det finns ~tt "närvaro
systern" som heter "Skola 24" där undervisande lärare fyller i närvaron på eleverna 
varje dag. Mentom kontrollerar frånvaron kontinuerligt och samtalar alltid med eleven 
när de märker att frånvaron regelbundet återkommer. Kontakt tas.då också nied elevhäl
san för ytterligare åtgärder. Eleven får en skriftlig varning om frånvaron fortsätter. Visar 
det sig att eleven har· ogiltig frånvaro mer än fyra timmar under 30 dagar fördelat på 
flera tillfållen skickar kuratom in ett underlag till CSN på elevens frånvaro enligt policy 
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kring elevs frånvaro med anledning av ändrade regler från CSN från 12-01-01 som 
finns i dokumentet "Skolans bok". 

From december månad skall även elevhälsopersonalen gå in l g/mån för att se den to
tala frånvaron. 

Kurator Therese Bergstrand berättar att man håller på att applicera ett arbetssätt kring 
rutinerna för att kontrollera elevernas skolgång på högstadiet. Syftet med detta är i 
första hand att främja närvaron på skolan samt förebygga frånvaro. Detta har man bör- . 
jat med från och med i höst. I nuläget finns inga nedskrivna rutiner som är implemente
rade. Mentom har ansvaret för att kontrollera närvaron för eleverna i skolan. Men det 
finns också en närvarogrupp som representeras av kurator, specialpedagog, studieväg
ledare, skolsköterska och fritidsledare som gör en extra kontroll varje dag klockan 9.00 
efter elevernas första lektion. Om det är ogiltig frånvaro agerar man med detsamma 
genom att ringa hem till eleven. Då kan man få reda på om de har glömt att anmäla 
frånvaro, om de har kommit för sent till skolan eller inte kommit alls. · 

En gång i månaden skriver man ut rapporter om hur närvaron för eleverna i skolan ser 
ut. Om eleven har hö g frånvaro kallas man till ett elevhälsomöte tillsammans med rek
tor, skolsköterska, kurator, studievägledare och fritidsledare. Skolk är, enligt Therese, 
en "rätt vanlig" ströfrånvaro. Det främsta syftet med detta arbete är att främja närvaron 
på skolan och förebygga frånvaro. 

I intervju med Yvonne Martinsson och administratör Elisabeth Strand framkommer att 
det finns blankett såväl på www.tingsryd.se som på kommunens intranätet om Ansökan 
om skol- färskoleplats i Tingsryds kommun. Denna blankett sk;a fyllas i av vårdnadsha
vare och skickas till Tingsryds kommun om elev vill, byta skola från till exempel Växjö 
till Tingsryd. Detta ska sedan godkännas av rektor. 

Vidare säger de att det är rektom på det rektorsområde där eleven uteblivit som har hu
vudansvaret för att ta reda på vad eleven finns. Det finns en rutin som Elisa,beth Strand 
använder sig av som heter Rutinför mottagning och avlämnande av skolpliktig elev i 
grundskolan. Denna rutin är inte daterad och undertecknad har inte heller kunnat hitta 
den på hemsidan. 

Enligt de som tillfrågats har man inte mycket samverkan med socialförvaltningen i 
dessa frågor och det verkar inte heller finnas några rutiner för detta. 

I intervju med socialsekreterare Carola Rasmussen berättar hon att man inom individ
och familjeomsorgen har skrivit ett dokument stöd vid anmälan till socialtjänsten, date
rat 2013-10-24. Samtliga rektorer och elevhälsan har också fått muntlig information om 
detta dokument. · 

Rasmussen berättar också att socialförvaltningen tillsammans med kulturverkstaden och 
skolanhar ett samverkansprojekt där representanter från dessa träffas var fjortonde dag. 

, ... _Dessutom har cheferna för skola och socialtjänst uppföljningsmöte två gånger per ter
min där man diskuterar barn som man känner oro kring. 
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Förslag till åtgärder: 

att revidera rutinenför mottagning och avlämnande av skolpliktig elev i grundskolan 
?ch därefter lägga ut den på hemsidan 

att fårdigställa rutin om skolfrånvaro 
,_, . . 

. t' 
att lägga ut dokumentet stöd vid anmälan till socialtjänsten så det blir känt av de pro-
fessioner som är berörda av detta. 

Tingsryd 2014-12-02 

c fL 
etersspnPV 

Utredningssekreterare 
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Justerande 

C Hl-f 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§224 Dnr: 2013 1125 205 

Intern kontroll2014 

BESLUTSUNDERLAG 
Förslag till granskningsrapport för intern kontroll2014 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll20 14-11-24, § 230. 

ÄRENDE 

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2014 haft fyra kontrollobjekt inoin sin 
verksamhet: 

• Utomstående på kommunala anläggningar 
• Stölder på samhällsbyggnadsförvaltningens anläggningar 
• Hot - otrygghet på arbetsplatsen 
• Kommunens användning av sociala medier- kommunövergripande 

kontrollmål 

Rapporter från samtliga kontrollansvariga har kommit in. Dessa har 
sammanställts i en granslmingsrapport, som också innehåller en åtgärdsplan 
med tidssatta åtgärder, en samlad bedömning av 2014 års kontrollarbete och 
kommentarer/förbättringsbehov. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna gransirningsrapport för intern kontroll 2014 samt 

att översända densamma till kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerande 

§ 224 forts 

BESLUT 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2014 samt 

att översända densamma till kommunstyrelsen 

Exp 
Kommunstyrelsen 
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Dm: 2013 1125 205 Beslutad SBN 2014-12-09, § 224 

Intern kontroll år 2014- Granskningsrapport 

Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr l: "Kommunens användning av social medier" 

Resultat/bedömning: 
Riktlinjer för sociala medier är inte väl kända på förvaltningen. Det finns ett FaceBook-konto 
och ett Twitter-konto på förvaltningen. Granskarens bedömning är att riktlinjerna verkar 
följas trots att kännedomen om dessa är bristfållig. 

Atgärdsförslag: 
Granskaren föreslår inga särskilda åtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämndens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Utomstående personer vistas på kommunal anläggning, VA-verk, 
återvinningsanläggningar, kontor osv" 

ROV-poäng: 8 

Resultat/bedömning: 
Gällande dricksvattenförsörjningen har en säkerhetskonsult upprättat dokument med 
åtgärdsförslag för att säkra dricksvattnet från sabotage och dylikt. När grindarna är öppna till 
VA-verken finns det risk att personer, t ex barn, kan ta sig in och ramla ner i bassänger inom 
området. 

Kontoret på Torggatan l O är numera låst, vilket gör att det inte längre är något problem med 
utomstående personer. 

Arbetskontoret har sedan slutet av september 2014 en låst grind med passagesystem. Detta 
torde eliminera problemet. 

Återvinningscentralen (Å VC) i Elsemåla har efter ombyggnation medelstängsel och larm 
betydligt fårre inbrottsförsök, då även vissa stöldbegärliga produkter inte längre är 
tillgängliga. 



Å VC i Ryd har problem med inbrottsförsök. Här finns idag inte något säkerhetsskåp för 
förvaring av miljöfarligt avfall. Å VC i Väckelsång och Rävemåla har slutna säkerhetsskåp 
och här finns inga problem gällande intrångsförsök 

Reningsverken har ibland problem med inbrott. Vissa är försedda med inbrottslarm. 
stöldförsök har ofta handlat om diesel och dylilet och inte sabotage och skadegörelse 

Atgärdsförslag: 

• Utreda risken för att person kan ramla ner i bassänger inom området. 
• Bygga igen fönstret på återvinningscentralen i Ryd. 
• Utreda om samtliga reningsverk bör utrustas med inbrottslmm. 

• Kontrollmål nr. 3: "Stöld på SBF-anläggning" 

ROV-poäng: 12 

Resultat/bedömning: 
Kontrollen har begränsats till arbetskontoret, som har en stor mängd stöldbegärliga 
inventarier. 

Den samlade bedömningen är att här finns en förbättringspotential . Det vore bra att ha en 
fötieckning på inventarier/utrustning över en viss nivå. Det ska finnas en ansvarig för 
ajourföring av fötieckningen. Fasta platser skulle underlätta upptäckten av stölder och svinn. 

Atgärdsförslag: 
Förvaltningen bör upprätta en skriftlig rutin för inventariehanteringen 

e Kontrollmål nr. 4: "Ständiga hot sker. Ger otrygghet på arbetet" 

ROV-poäng: 8 

Resultat/bedömning: 
Under perioden l januari 2012 till maj 2014 har sju arbetsskador och sju tillbud anmälts. Tre 
tillbud, men ingen arbetsskada, har rö1i hot om våld. 

Förutom hot och våld förekommer utskällningar, fördömande och nedvärderande språkbruk 
mot personalen. Förvaltningen har både myndighetsutövning och tjänster och service till 
kommuninnevånarna och kommer på så sätt ofta och på olika sätt i kontakt med 
kommuninnevånarna. Chefen avlastar när personalen känner utsatthet. 

Atgärdsförslag: 
För att nå kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter är förslaget till förbättringar följande: 



o Upprätta skriftliga riktlinjer och rutiner vad gäller både det förebyggande arbetet och 
vilka åtgärder som ska vidtas vid våld eller hot om våld 

o Rutinerna och riktlinjerna ska finnas lättillgängliga, t ex på intranätet, för chefer och 
medarbetare 

• I samband med riskinventeringen fötieckna de risker för våld och hot om våld som 
finns, bedöma om risken är allvarlig eller ej, utse vem som är ansvarig får att åtgärda, 
dokumentera planerade åtgärder, göra en tidplan för åtgärden och följa upp 

Fortsätta det goda förebyggande arbetet mot hot om våld i arbetslivet och att vara vaksam på 
den otrygghet som kan skapas av de återkommande utskällningarna och nedvärderande 
språkbruk som personalen får ta emot. 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärdsbeskrivning Klart senast 
Nr 
l Användningen av sociala medier kommer att öka. Det 2015-03-31 

kommer att bli naturligt för anställda att även använda dessa 
i tjänsten. Ta upp kommunens riktlinjer vid introduktion av 
nyanställda och kontinuerligt vid arbetsplatsträffar 

2 Utreda risken för att person kan ramla ner i bassänger inom 2015-09-30 
området 
Sätta galler för fönster på Å VC i Ryd för att förhindra 
inbrott. 
Utreda om samtliga reningsverk bör utrustas med 
inbrottslarm 

3 Upprätta en förteckning på arbetskontoret över 2015-09-30 
stöldbegärliga inventarier 
Utse en ansvarig person för ajourföring av fötieckningen 

4 Upprätta skriftliga riktlinjer och rutiner, som når upp till 2015-06-30 
kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, för det 
förebyggande arbetet 
Sicriva ner och värdera de risker om våld eller hot om våld 
som identifieras vid årliga riskinventeringar 

3. Samlad bedömning av 2014 års internkontrollarbete 

Här anges nämndens självuppskattning av arbetet med intern kontroll under 2014. 
Välj mellan: l. Svag, 2. Till(redsställande eller 3. Stark 



Kommentar/förbättringsbehov: 
Kommunövergripande mål: "Kommunens användning av social medier"- Med tanke på att 
användningen av sociala medier ökar torde det vara viktigt att a upp kommunens riktlinjer vid 
introduktion av nyanställda och kontinuerligt vid arbetsplatsträffar bland alla 
personalkategorier. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål. "Ständiga hot sker. Ger otrygghet på arbetet"- Hot och hot 
om våld sker inom hela kommunen. Även utskällningar, fördömande och nedvärderande 
språkbruk mot personalen torde förekomma i de flesta verksamheter. För att uppfylla 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter borde en kommunövergripande handlingsplan med rutiner 
med riktlinjer tas fram. I denna ska också stå vem som är ansvarig för åtgärderna. Idag finns 
"Handlingsprogram vid hot och våld, kommunledningsförvaltningen". Här har en 
kartläggning av tänkbara hot- och våldssituationer gjorts på kommunledningsförvaltningen. 
Denna gjordes och nedte ades 2012. Detta finns tillgängligt på intranätet. 

Enligt uppdrag 
Anna Arvidsson 
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§ 49 Dnr 2014.060.02/07 

Granskningsrapport avseende intern kontroll av om kommunens 
användning av sociala medier foljer gällande riktlinjer 

6 (8) 

Föreligger granskningsrapport daterad 2014-11-27 avseende användningen 
av sociala medier på Tingsryds energi AB. 
A v rapporten framgår att granskningen, som omfattat både anställda och 
förtroendevalda, inte har föranlett några anmärkningar. 

Verkställande direktören kornmenterar granskningsrapporten. 

Styrelsen beslutar 

att granskningsrapporten avseende användning av sociala medier 
ej föranleder några ytterligare åtgärder. 
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Kultur- och fritids
förvaltningen 

SaraWijk 
0477 442 71 

sara.wijk@tingsryd.se 

Intern kontroll år 2014 

2014-11-27 

Tingsryds Energi AB samt · · 
bolagets styrelse 

· Om kommunens användning av sociala medier följer gällande riktlinjer 

Uppdrag .·;· 
Det kommunövergripande kontrollmålet i den interna kontrollen är för 2014 Öm kain
munens anställda samt förtroendevalda i både nämnder, bol&g och styrelser 

använder sociala medier i sin yrkesroll/ sitt förtroendeuppdrag 

har kännedom om Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier 

följer de gällande riktlinjerna 

Min förvaltning har fått uppdraget att granska Tingsryds Energi AB (TEAB) ~.amt dess 
styrelse. 

Genomförande 
Granskning har skett genom 

kmia intervjuer med två anställda och två förtroendevalda 

genom sökningar och genomgång av inlägg på två väl etablerade sociala medier, 
Twitter och Facebook 

fråga om det finns några dokumenterade sociala medier rörande TEAB eller dess 
styrelse inlämnad till kommunens informatör 

Resultat 

Det har framkommit att TEAB inte använder några former av sociala medier i sin kom
munikation med varandra internt eller externt. Personalen har kännedom om att det 
finns riktlinjer kring Sociala medier men kanske inte vad de innehåller specifikt då det 
inte är aktuellt. 
I styrelsen finns det politiker som använder både Facebook och Twitter i olika omfatt
ning. Det varierar hur tydligt det är att kontoinnehavarana är politiskt förtroendevalda i 
Tingsryds kommun. Eftersom kontoinnehavaren genom inställningar kan välja vad som 
görs offentligt och vad som är tillgängligt bara för vänner, följare eller grupper är det 
omöjligt att kontrollera allt material. Det finns inlägg/tweets som berör deras politiska 
uppdrag som helhet menjag har inte funnit inlägg som i sakfrågor specifikt rör TEAB. 

postadress 
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Intervjuade förtroendevalda hade i olika grad kunskap om dess innehåll men kände båda 
till riktlinjerna. En av de intervjuade framhöll svårigheterna i att bedöma vad gränserna 
går för privat och offentligt och valde att hålla allt öppet för alla på sitt konto. Förtroen
devalda kan även via sitt parti ha policys och riktlinjer att följa vid aktivitet på sociala 
medier. 

Sammanfattning och Reflektioner 
Jag har här redogjort omfattningen för bolagets och styrelsens användning av sociala 
medier och om de följer riktlinjerna. I min kontroll har jag inte funnit något att anmärka 
på. 

En1igt uppdrag 

Sara Wijk 
Bibliotekarie 
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§ 40 Dm 2014.060.02/05 

Granskningsrapport avseende intern kontroll av försäkringsskydd 
samt av rutiner vid sotning av biopanna 

Föreligger granskningsrapporter avseende försäkringsskydd och 
rutiner vid sotning av biopann.a 

Försäkringsskydd 
I föreliggande granskningsrapport upprättad 2014-10-24 bedöms att 
Teab har erforderliga försäkringar och rimliga försäkringsbelopp. 

sotning av biopanna 
I granskningsrapport upprättad 2014-11-13 redovisas att skriftliga rutiner 
för arbetets genomförande och erforderlig skyddsutrustning finns. De 
synpunkter som framkommer är att skyddshjälm vid behov skall användas, 
att lyftanordningar med tillhörande länkar skall kontrolleras regelbundet, 
samt att ett byte av handmanövrerad travers bör övervägas. Eventuella 
tillbud skall rapporteras till chef/arbetsledning i syfte att förebygga nya tillbud. 

Verkställande direktören kommenterar granskningsrapp orterna. 

Styrelsen beslutar 

att granskningsrapporter avseende försäkringsskydd och rutiner vid 
sotning av biopanna ej föranleder några ytterligare åtgärder. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunlednings
förvaltningen 

Ola Johansson 
0477 441 27 

ola.johansson@lingsryd.se 

Intern kontroll försäkringsskydd 

2014-10-24 

Uppdraget bestod i att kontrollera att Tingsryds Energi har ett bra försäkringsskydd och 
tillräckligt stora försäkringsbelopp. Även kundavtalens formuleringar gällande ersätt
ning för skada har granskats. 

Undersökning har genomforts genom att granska försäkringsbrev och kundavtal samt 
genom samtal med Alf Henriksson. 

Försäkring är tecknad hos Trygg-Hansa och omfattar egendomsförsäkring, extrakost
nadsförsäkring, merkostnadskostnadsförsäkring, ansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring 
för ren förmögenhetsskada, VD- och styrelseansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring 
för rörelse, förmögenhetsbrottsförsäkring, släpvagn och hjullastare. Motorfordonen är 
försäkrade hos länsförsäkring. 

Vid tecknande och förlängning av avtal går man igenom försäkringsbeloppen och juste
rar dem vid behov. 

Vid stopp i fjärrvärmeverken har man en merkostnadsförsäkring och en extrakostnads
försäkring med ett försäkringsbelopp på 8 300 000:- respektive 500 000:- som ska täcka 
de kostnader som uppstår för att kunna fortsätta att leverera värme. Dessa belopp räcker 
ca 3 månader vid ett totalstopp. Sett till risken och ökade premier for att höja försäk
ringsbeloppen bör dessa summor vara tillräckliga. · 

Gentemot kunder har man en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp på 
l O 000 000:-. Denna summa bör också vara tillräcklig då rena förmögenhetsskador inte 
ersätts och kunderna enligt avtal ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada 
samt att Tingsryds Energi AB ska ha agerat vårdslöst. 

Så länge inte underhåll och skötsel av anläggningar eftersätts har Tingsryds Energi AB 
ett gott försäkringsskydd med adekvata försäkringar och rimliga försäkringsbelopp. 
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Ola Johansson 
Ekonomiassistent 
Ekonomiavdelningen 

1 (1) 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommun@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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STIFTELSEN KOMMUNHUs 

Intern kontroll år 2014. Granskning av TEAB:s rutiner vid sotning av 

Bio-panna. 

Uppdraget 

Uppdraget har inneburit att granska och inventera om det finns säkra och 

dokumenterade rutiner och om rätt skyddsutrustning finns och användes då 

Teab:s egen personal sotar biopanna n. sotningen bedöms som ett riskmoment 

pga rökgaser, hög värme och fall risk. Granskningen innefattar ej den sotning 

som utföres av eldstaden inne i värmepannan. Denna sotning utföres ej av 

TEAB:s personal. 

Genomförande 

Granskningen och kontrollen genomfördes den 12/11 2014 genom intervju 

med TEAB:s drifttekniker Nisse Rönn och Andreas Mann. Gått igenom de 

praktiska rutinerna och de skriftliga instruktioner som finns för arbetets 

utförande. 

Beskrivning av arbetsmomentet/utförande 

sotningen utföres ca 5 gånger/år. Alltid 2 personer vid alla moment av 

sotningsarbetet. Vid behov finns ytterligare personal på plats i värmeverket 

( 1 som kan bistå. Pannan är i drift under sotningen. Arbetet sker på hög höjd, 

ovanpå rökgasdelen av biopannan. skyddsräcke finns. Ca 300 rökgastuber 

sotas, uppdelade på två sektioner, med hjälp av ett självgående tryckluftsdrivet 

redskap-Illern- som hanteras manuellt. Askan ramlar ner till botten av pannan, 

d~ r den askas ut till asktransportören. Ett av riskmoment i arbetet är när de två 

locken över rökgastuberna skall avlägsnas. skriftliga instruktioner finns, för att 

ställa in rätt undertryck på pannan, så att skadliga rökgaser ej tränger ut. Vid 

lyftning av tublocken finns avsedd handmanövrerad travers, max 500 kg. Ett 

annat riskmoment är när luckan i botten på pannan skall öppnas då viss risk 

föreligger att hög värme kan slå ut. Särskilt viktigt att skyddsvisir användes vid 

detta moment. Vid genomförandet av sotningsarbetet finns skyddsutrustning i 

form av flammsäkra kläder, skyddsskor som tål hög temperatur och med 

stålhätta, halvansiktsmask, handskar, hörselskydd och ansiktsvisir. 

Postadress 
Box 140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Telefon 
0477-441 00 vx. 
Direktnr. 0477-441 83 

Telefax 
0477-441 86 

E-post 
kommunhus@ tingsryd.se 

J 



KOMMUN 
~ !;!!.!~0 

Resultat/bedömning/kommentarer 

Bedömningen efter intervjuer med driftpersonal och genomgång på pannan 

och de olika riskmomenten är att bra skriftliga rutiner föreligger för att kunna 

utföra arbetet säkert. skyddsutrustningen bedöms också erfoderlig, med 

undantaget att hjälm bör användas om behov föreligger då det kan finnas risk 

att föremål kan falla ner från toppen på pannan då utaskning sker i botten på 

pannan. Vidare görs bedömningen att befintlig handmanövrerad travers och 

tillhörande länkar byts ut mot en ny med motsvarande lyftkapacitet. Ett förslag 

är att installera en eldriven lyft. Viktigt är också, och som vilket sker idag, att 

man alltid är två v~d arbetets utförande och att reservpersonal finns i 

byggnaden vid behov som kan bistå. Viktigt med regelbunden kontroll av 

lyftanordning och dess länkar. Vid eventuella tillbud skall detta rapporteras till 

chef/arbetsledning för att ändra rutiner och förebygga nya tillbud. 

Tomas Granroth 

stiftelsen Kommunhus 
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Tingsrv.ds 
bostääer Intern kontroll år 2014- Granskningsrapport 

Beslutad 2014-11-27 

Intern kontroll år 2014 - Granskningsrapport 

Ansvarig styrelse: Tingsrydsbostäder AB 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr l: "Hur kommunen använder sociala medier" 

Resultat/bedömning: 
Tingsrydsbostäder AB upplever inte att man har några större problem med att kränkande eller 
på annat sätt oriktiga eller olämpliga uppgifter cirkulerat på sociala medier om verksamheten, 
om enskilda tjänstemän eller om hyresgästerna. Det har inte framkommit att personalen 
använt privata konton i sin yrkesroll. Det har heller inte förekommit problem på 
förtroenderriannasidan. 

Atgärdsförslag: 
VD Peråke Janen fick av styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på policy för användning 
av. sociala medier. 

Tingsrydsbostäder AB -styrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Myndighetsbesiktningar och förordningar" 

ROV -poäng: 9 

Resultat/bedömning: 
• Snarast utreda oklarheter i förvaltningsavtalet 
• Ta fram en policy gällande beredskapsnivåer för reservelverk 
• Ta fram en policy gällande nivåer för brandskydd 
• Implementera policies hos personalen 
• Publicera policies på hemsidan 

Atgärdsförslag: 
Tingsrydsbostäders styrelse beslutade följande; 

Att utreda oklarheterna i förvaltningsavtalet 
Att kommunicera alla policys till samtliga anställda 
Att överlåta framtagandet av policy gällande nivåer för brandskydd och 
beredskapsnivåer för reservelvm·k till säkerhetssamordnare på Tingsryds kommun 



Intern kontroll år 2014 - Granskningsrapport 

Beslutad 2014-11-27 

• Kontrollmål nr. 3: "!T-säkerhet" 

ROV-poäng: 12 

DelUla kontroll har ej utförts under 2014 och har flyttats får att utföras under 2015. 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärds beskrivning Klart senast 
Nr 
l Upprätta förslag på policy användning sociala medier 
2 Utreda oklarheter i förvaltningsavtalet 
2 Kommuniceras 1alla policys till samtliga anställda 

3. Samlad bedömning av 2014 års internkontrollarbete 

Här anges nämndens/styrelsens självuppskattning av arbetet med intern kontroll under 2014. 
Välj mellan: l. Svag, 2. Tillfredsställande eller 3. Stark 

styrelsen beslutade att självuppskattningen av den interna kontrollen bedöms som stark. 

Kommentar/fOrbättrings behov: 
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Beslutad 2014-11-27 

Intern kontroll år 2014 - Granskningsrapport 

Ansvarig styrelse: stiftelsen kommunhus 

1. Resultat från granskningen 

Kommunövergripande kontrollmål 

• Kontrollmål nr l: "Hur kommunen använder sociala medier" 

Resultat/bedömning: 
stiftelsen kommunhus upplever inte att man har några stöne problem med att kränkande eller 
på annat sätt oriktiga eller olämpliga uppgifter cirkulerat på sociala medier om verksamheten, 
om enskilda tjänstemän eller om hyresgästerna. Det har inte framkommit att personalen 
använt privata konton i sin yrkesroll. Det har heller inte förekommit problem på 
förtroendemannasidan. 

Atgärdsförslag: 
VD Peråke Janen fick av styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på policy för användning 
av sociala medier. 

stiftelsen kommunhus - styrelsens egna kontrollmål 

• Kontrollmål nr. 2: "Myndighetsbesiktningar och förordningar" 

ROV -poäng: 9 

Resultat/bedömning: 
Stiftelsen kommunhus har god kännedom om gällande regelverk och policies. Efterlevnaden 
får anses som bra. Medvetenheten är hög om det omfattande och många gånger komplicerade 
regelverket 

Atgärdsförslag: 
Stiftelsen kommunhus bör förankra policies hos all personal. För att öka tillgängligheten både 
för personal och allmänhet, bör dessa läggas ut på hemsidan. Företaget bör även göra en 
inventering av befintliga skyddstum samt undersöka humvida dessa ska besiktigas. För att 
upprätthålla den höga nivån är det viktigt att förvissa sig om att regelverket är aktuellt t.e.x 
genom att abonnera skrifter inom olika rättsområden. 



KJ MMUN 
HUS 

Intern kontroll år 2014- Granskningsrapport 

Beslutad 2014-11-27 

• Kontrollmål nr. 3: "!T-säkerhet" 

ROV -poäng: 12 

Denna kontroll har ej utfölis under 2014 och har flyttats för att utföras under 2015. 

2. Åtgärdsplan 

Kontrollmål Åtgärdsbeskrivning Klart senast 
Nr 
l Upprätta förslag på policy användning sociala medier 
2 Sprida policies hos all personal 
2 Inventera skyddsrum 

3. Samlad bedömning av 2014 års internkontrollarbete 

Här anges nämndens/styrelsens självuppskattning av arbetet med intern kontroll under 2014. 
Välj mellan: l. Svag, 2. Tillfredsställande eller 3. Stark 

styrelsen beslutade att självuppskattningen av den interna kontrollen bedöms som stark. 

Kommentar/förbättringsbehov: 



~Tingsryds 
\:.!;1 kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-12-03 

Justerande 

Kof § 143 Dnr 2013/90 800 

Redovisning av intern kontroll2014. 

Den interna kontrollen 2014 för kultur- och fritidsnämndens del omfattar 
kontanthanteringen inom nämndens verksamhetsområde. Denna kontroll 
har genomförts av samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg. 

Beslutsunderlag 

Rapp mi från samhälls byggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg, 20 14-10-31. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna granskningsrappmien avseende kontanthantering inom 
nämndens verksamhetsområde och lägga denna till handlingama samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att aktualisera frågan om att fastställa 
kommungemensamma rutiner för kontanthantering, 

att i det fmisatta arbetet beakta de i rapporten redovisade synpunkterna. 

Exp. 
Caisa Leo-Mahnberg 
Torbjöm Ahlgren 

Utdragsbestyrkande 

6 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2014-09-17 

Justerande 

i ) J~ 

Kof § 116 Dnr 2013/90 800 

Granskningsrapport intern kontroll2014 

I den interna kontrollen för år 2014 ingår som ett kornmunövergripande 
kontrollmål en granskning av användningen av sociala medier. 
Granskningen inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har 
genomförts av renhållningschef Annika Johansson. 

Beslutsunderlag 

Intern kontroll år 2014. Granskning av kultur- och fritidsnämnden 
gällande användningen av sociala medier. Renhållningschef Annika 
Johansson, 2014-07-0 l. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna redovisad granskningsrapport enligt ovan samt 

att vidtaga i rapporten föreslagna åtgärder. 

Exp. 
Annika Johansson 
Torbjörn Ahlgren 

Utdragsbestyrkande 

20/LI-!O-/)/ ~o~~ 
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Ärende nr 6 

Årsredovisning 2014 för stiftelsen för 
Tingsryds socialnämnds samfond 



l - ~Tingsryds 
lP ~kommun 
/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 69 

Årsredovisning 2014 för stiftelsen för Tingsryds socialnämnds samfond 

2015/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för stiftelsen Tingsryds 
Socialnämnds samfond 2014 samt överlämnar den till revisorerna för 
granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning för stiftelsen 
för Tingsryds socialnämnds samfond. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för stiftelsen för Tingsryds socialnämnds 
samfond. 

l Utdragsbestyrkande 



Bilaga Ks Au § 69 2015-03-02 

Stiftelsen för Tingsryds Socialnämnds samfond 

829502-5707 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 



Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Redovisningen omfattar 

- förvaltningsberättelse 

-resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 

2 

3 

4 

5 



Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Förvaltningsberättelse 2014 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds Socialnämnds samfond bildades genom permutation av ett 
antal mindre fonder; beslut i kammarkollegiet 1982-12-30. 

A v den årliga avkastningen skall minst l/l 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 bosarta inom 
kommunen och som icke kan erhålla hjälp från samhället eller 
anhöriga 

• traktering och trivselbefrämjande åtgärder på kommunens servicehus 
för äldre 

Under året har 4 l 00:- delats ut som julpeng till behövande från 
Tingsryds Socialnämnds samfond. 

Resultat och ställning 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och 
ställning 2014-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansräkning. 

2 
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stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

RESULTATRÄKNING (kr) 

Intäkter 

Ränteintäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Tillsynsavgift myndigheter 
Övriga främmande tjänster 

Summa kostnader 

Redovisat resultat 

3 

2014 2013 

2 059 4 336 

2 059 - 4336 

-200 -200 
-500 -500 

-700 -700 

1359 3 636 



stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

BALANSRÄKNING (kr) 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

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 avkastning 
Beviljade anslag 
Summa 
Arets resultat 

4 

2014 

538 253 

538 253 

533 716 
3 178 
l 359 

538 253 

538 253 

Bundet eget kapital 
2014-12-31 

533 352 
364 

533 716 

2013 

540 994 

540 994 

533 352 
4 006 
3 636 

540 994 

540 994 

Fritt eget kapital 
2014-12-31 

4006 

3 272 
-4100 
3178 
1359 



stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Tingsryd den mars 2015 

Underskrifter 

Mikael Jeansson Patrick Ståhlgren · 

Barbro Svensson Anette Weidenmark 

Tomas Blomster Cecilia Cato 

Åke Gummesson Kenneth Görtz 

LeonJensen 

V år revisionsberättelse har avgivits den mars 2015 

Yvonne Lundin 
Auktoriserad revisor 

Sven-Erik Svensson 

Börje Johansson 

Mats Pehrson 

PeterKoch 

Anna Johansson 

GöranMård 

Lennart Fohlin 

ÅkeNyberg 

Kerstin Petersson 

Birgit Larsson 



Ärende nr 7 

Kompletteringsbudget 1:2015 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 70 

Kompletteringsbudget l 2015 

2015/129 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

EkonomichefDaniel Gustafsson föredrar utkast till kompletteringsbudget l 
(KB l) 2015. 

Beslutsunderlag 

KB l 2015 

Yttrande över äskande i KB l 2015, ekonomichef Daniel Gustafsson 2015-
03-02 

w 
l Utdragsbestyrkande 



Bilaga Ks Au § 70 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

2015-03-02 

Kompletteringsbudget 1 

Till KS 2015-03-16 

2015 



INNEHALLsFÖRTECKNING 
till KB 1:2015 

Sid 

Sammanställning ärenden resultatbudget..... . . . . . . . . . . . . 1 
Sammanställning ärenden investeringsbudget........... 2 

Resultatbudget.................................................... 3 
Kassaflödesbud get................................................ 3 
Driftbudget........................................................... 4 
lnvesteringsbudget....... .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 5 

Bilagor 



KB 1 2015 ~sammanställning resultatbudget, tkr 

Budgeterat resultat 2015 

skatteprognos och skatteväxling: 
Ökat invånarantal jfr budget +89 pers 

Nedreviderad skatteprognos SKL hösUvinter 

Skatteväxllng -39 öre inkl utjämning 

Kostnader som övertas av Region Kronoberg: 

Länstrafiken 

Medlemsavgift RFSS 
Tillfälliga Intäkter skatteväxllng: 

Eget kapital RFSS 

Eget kapital Länstrafiken 

Summa skatteprognos och skatteväxling 

varav lillf~/llga fnlilkler 

Budgeterat resultat KB 1 

Befarat underskott nämnder 

Äskanden nämnder 

l Överföring av över- och underskott 

Kommunstyrelsen/KLF (+1 913 tkr) 
Samhällsbyggnadsnämnd (+1 000 tkr) 

städmaskiner 
Kultur- och fritidsförvaltning (+506tkr) 

Bidrag Wemboö 
Beva«nlngsaniäggnlng Trojavalien Ryd 

Barn- och utbildningsnämnd (+564 tkr) 
Socialnämnd (-12 628 tkr) 

l Summa över- och undersl<ott 

l Nya äskanden 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Arvodering nämndpresldle, KF§ 42 141218 

Socialnämnd 
Tjänstemannaberedskap 

!Summa äskanden 

l Övrigt· ej resultatpåverkande 

Överföring resultat taxafln verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållning 
Resultatutjämning taxafln verksamhet 

l Flnansering Inom budget 

Budgeterat resultat 2015 

Resultat i %av skatter o utjämning 

Resultat I<F-mål 2% skatter·o utjämning, mkr 
Oiff. mot 2%, mkr 

3 737 

l 

300 

246 
140 

l 

100 

350 

l 

l 

2 297 

4 440 

-2 906 

-9 927 

7756 

699 

1 059 

2 678 

3 799 

6 096 

Äskande 

o 
-300 

-386 

o 
o 

-686 

-100 

-350 

-460 

3 076 
2 395 

-5 471 

4960 

0,7% 

13 304 
-8 344 

0,3% 

1534 

-1472 

3 737 

KSAU 

6 096 

o 

o 

6096 

0,9% 

13 304 
-7 208 

KS 

6 096 

o 

o 

.. 

6 096 

0,9% 

13 304 
-7208 

KF 

6 096 

o 

o 

6 096 

0,9% 

13 304 
-7 208 

Inledande 

enkel 

prognos 

6 096 

6 095 

0,9% 

13 304 
·-7 208 

? 

1 



KB 1 2015- sammanställning investeringsbudget1 tkr 

Investeringar utöver Örnen Äskande 

Fasistä/Id investeringsbudget 

Fastställt Investeringstak (utöver Örnen) 
Diff mot Investeringstak (utöver örnen) 

l överföring av över- och underskott l. 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Byte av trafikskyltar 50 
Kök Väckelsängs skola 1137 
Kök Korrö 1205 
Tak brandstatlon Tingsryd 475 
Tak brandst1!tlon Linneryd 119 
Ombyggnad brandstation Rävemåla 258 
säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 300 
Vatten och avlopp Fridafors 313 
Kväverening reningsverk Tingsryd 527 4 384 

Barn- och utbildningsnämnd 
Lokalanpassning Krokodilens förskola 137 137 

!Nya äskanden l 
Inga nya äskanden 

Totalt tillägg KB1 4621 

Totalt inkl KB1 27191 

Fastställt investeringstak {utöver Örnen) 23300 

Dlff mat Investeringstak = utrymme -3 891 

Örnen 

Paslslä//d Investeringsbudget 
Äldreboende Kvarteret örnen 

Summa 

Överföring av överskott fr 2014 
Äldreboende Kvarteret örnen 17 017 

Totalt Örnen inkl KB1 

TOTAL INVESTERINGSBUDGET 

2015 2016 

22 670 18 648 

23 300 18 000 
630 -648 

50 
1137 
1205 

475 
119 
258 
300 
313 
527 4 384 

137 137 

4 521 o 

27191 18 648 

23'300 18 000 

-3 891 -648 

35 200 
35200 o 

.17 017 
52 217 o 

79 408 18 648 

2017 

30010 

30000 
-10 

o 

30.010 

30 000 

-10 

o 

o 

30 010 

2018 

29 960 

30 000 
40 

o 

29 960 

30 000 

40 

o 

o 

29 960 

101 288 

101 300 

12 

101 300 

-4 509 

2 



REsULTATBUDGET (tkr) 

KF 2015 KB 1 KB2 KB3 TB Arsbudget 
Verksamhetens Intäkter 169 848 3 737 173 585 
Verksamhetens kostnader -799 905 8 455 -791 450 
Avskrivningar -30 387 -30 387 

Verksamhetens nettokostnader -660 444 12192 o o o ·648 252 

skatteintäkter 461 351 -8 212 453 139 
Generella statsbidrag och utjämning 202 240 -181 202 059 
Finansiella Intäkter 2 700 2 700 
Finansiella kostnader -3 550 -3 550 
Resultat före extraordinära poster 2297 3 799 o o o 6096 

Jämförelsestörande poster o 

Arets resultat 2 297 3799 o o o 6096 

KAssAFLÖDESANALYS BUDGET (tkr) 
KF 2015 KB 1 KB2 KB3 TB Arsbudget 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 2 297 3 799 6 096 
Justeringar för poster som Inte Ingår l kassaflödet o 
Avskrivningar 30 387 o 30 387 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar o o 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 32 684 3 799 o o o 36 483 

Kassaflöde från för!jndrlngar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar o o 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder -1 100 -3 900 -5000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31584 ·101 o o o 31483 

Investeringsverksamheten 
Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -57 870 -21 538 -79 408 
Förvärv av aktier och andelar o o 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar o o 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57 870 ·21 538 o o o ·79 408 

Finansieringsverksamheten 
Minskning/ökning av långfristiga fordringar o o 
Ökning/minskning av långfristiga fåneskulder 25 000 25 000 50 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 000 25 000 o o o 50 000 

Arets kassaflöde -1 286 3 361 o o o 2075 

Likvida medel vid årets början 38 300 38 300 
Likvida medel vid årets slut 37 014 3 361 o o o 40 375 
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DRIFTBUDGET 2015 (tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nlimnder 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Kultur- och fritidsförvaltning 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 
Resultatutjäming taxafln verksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
KS allmänna förfogandemedel 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan 
Örnenpott-för tillfälliga anslag KS 
örne.npott - attraktivitet KS 
Örnenpott - Internhyra SN halvår 
örnenpott - flyttkostnad SN örnen 
örnenpott - ev kostnad skatteväxling 
örnenpott - KS förf centrala !T-system 
Ater Eget kapital RFSS (skatteväxling) 
Ater Eget kapital Länstrafiken (skatteväxling) 
Driftbidrag travsällskapet 
Utvec~llngspott KSAU 
Lediga lokaler ·centralt konto 
Löneökningar 2014 (12 mån) 2015 (9 mån) 
Penslonsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 

NETIOKOSTNAD 

Skatteintäkter 
skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

• TB = tilläggsbeslut t ex utfördelning löneökningsmedel 

Budget 2015 
Fullmäktige 

-10 463 

-31 841 

-13 964 

-56 268 

-36 225 
-22 105 

-242 503 . 
-269 009 
-569 842 

-818 
-76 

o 
o 
o 

-627 004 

-200 
-2 500 

o 
-1 500 
-4 500 
-1 000 

-500 
-1 370 

. -916 
-300 
-500 

-21 688 
-12 500 
40 121 
4 300 

-30 387 

-660 444 

663 591 

2700 
-3 550 

-850 

2297 

KB1 KB2 KB3 TB* 

8455 

8 455 o o o 

o o o o 

3076 
2 395 

-5 471 

8455 o o o 

1 059 
2 678 

12192 o o o 

-8 393 

o o o o 

3 799 o o o 

Arsbudget 
2015 

-2 008 

-31 841 

-13 964 

-47 813 

-36 225 
-22 105 

-242 503 
-269 009 
-569 842 

-818 
-76 

3 076 
2 395 

-5 471 

-618 549 

-200 
-2 500 

o 
-1 500 
-4500 
-1 000 

-500 
-1 370 
1-059 
2 678 
-916 
-300 
-500 

-21 688 
-12 500 
40 121 
4 300 

-30 387 

-648 252 

655198 

2 700 
-3 550 

.-850 

6096 
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INVESTERINGSBUDGET 2015 (tkr) 

Budget Äskad överföring Askad KB1 Ändring Andring Arsbudget 
2015 från 2014 2015 ksau ks 2015 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Gatuavdelningen 
Snöredskap (sandspridare, snöblad) 150 150 
Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100 
Utbyte av transportbil 250 250 
Badplatser 200 200 
Byte av trafikskyltar efter hastighetsöversyn 650 50 700 
Arbetsredskap för röjning, klippning mm 150 150 
Truck 150 150 
Trafikåtgärder Torggatan 200 200 

!Summa Gatuavdelningen 1 850 50 o o o 1 900 

Fastighetsavdelningen 
IAidreboende .kv. Ornen 35 200 17 017 52 217 
Undercentral Dackeskolan 100 100 
Kök Väckelsängs skola 1137 1137 
Kök Korrö 1 205 1 205 
Tak brandstation Tingsryd 475 475 
Tak brandstation Linneryd 119 119 
Ombyg~mad brandstatlon Rävsmåla 258 258 

!Summa Fastlghetsavd.lnkl kv. Ornen 35 300 20 211 o o o 55 511 

!Summa Fastlghetsavd. exkl kv. Ornen 100 3194 o o o 3 294 

Renhållningsavdelningen 
Ryds återvinningscentral (markarbete mm) 160 160 

!Summa Renhållning 160 o o o o 160 

VA-avdelningen 
Förnyelse av ledningsnät 800 800 
Verk 6 300 6 300 
Pumpstationer 1 300 1 300 
Fordon 400 400 
Säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 300 300 
Vatten och avlopp Fridafors 313 313 
Kväverening reningsverk Tingsryd 527 527 
l SummaVatten och Avlopp 8 800 1140 o o o 9 940 

KS - Kommunledningsförvaltningen 
Kommunstyrelsens f?rfogande för Investeringar 1 500 1 500 
Inköp datorer 900 900 
!T-plattform 100 100 
Ekonomi- och PA-/Lönesystem 2 000 2 000 
Lagringsutökning 200 . 200 
Brandvägg 150 150 
Förnyelse nätverk 600 600 
Kommunstyrelsens förfogandemedelidrotten 1 5 300 5 300 

!Summa Kommunledningsförvaltningen 10 750 . o o o o 10 750 

Kultur- och fritidsförvaltning 
o o 

!Summa Kultur- och fritidsförvaltning o o o o o o 
Barn- och utbildningsnämnd 
Ers/förnyelse pedagogisk utrustning l Inventarier 750 750 
Lokalanpassning Krokodilens förskola 137 137 

!Summa Barn- och utbildningsnämnd 750 137 o o o 887 

Socialnämnd 
Vårdsängar 260 260 
!Summa Socialnämnd 260 o o o o 260 

Investeringsbidrag 
o o 

!Summa Investeringsbldrag o o o o o o 
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INVESTERINGSBUDGET 2015 (tkr) 

Budget Askad överföring Askad KB1 Andring Andring Arsbudget 
2015 från 2014 2015 ksau ks 2015 

Sammanställning totalt hela kommunen 
Summa 

Skattefin. verksamhet Ink! kv. Ornen 48 910 20 398 o o o 69 308 

Skattefln. verksamhet exkl kv. Örnen 13 710 3 381 o o o 17 091 

Taxefin. verksamhat 8 960 1140 o o o 10 100 

Totalt lnkl kv. Ornen 57 870 21 538 o o o 79 408 

Totalt exkl kv. örnen 22670 4 521 o o o 27191 

J Investeringstak 23 300! 23 300l 

lDiff 6301 ·3 8911 
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~TingScyds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL · 9 (39) 

2015-02-24 BILAGA 1 

Justerande 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 28 Dm: 20 15 0219 204 

Kompletteringsbudget l 2015 del 3 - överföring av överskott 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om att del av 
fdrvaltningens överskott överförs till 2015. 

Närvarande avdelningschefer: 
Renhållningschef Annika Johansson, VA-chef Bengt Johansson, och 
fastighetschef Stefan Johansson. 

Beskrivning av äre~det 

Samhällsbyggnadsfdrvaltningens skattefinansierade verksamhet redovisar ett 
överskott på l,O.mkr. Att föra över hela överskottet till år 2015 skulle 
naturligtvis ' 1ara att föredra om man ser till underhållsbehovet inom 
förvaltningen men är inte aktuellt i förhållande till kommunens ekonomiska 
situa-tion. I skenet av arbetet med hållbar ekonomi önskar fdrvaltningen 
behålla 300 tkr av överskottet för att kunna fortsätta effektiviseringsarbetet 
inom Städavdelningen. Pengarna kommer att användas till att köpa in större 
städmaskiner för att år ~016 fullt ut nå upp till belslutade rationaliseringar. · 

Beslutsunderlag 

Sl<rivelse från samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 2015-01-29 
Överskottshantering SBF 2015 
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~ T.iru!sryds 
~kommun 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

Samhällsbyggnadsnämnden 2015~02-24 

Justerande 

§ 28 forts 

Nämnden beslut sim skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark 
Sarnhälisbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 

10 (39) 
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BILAGA2 
ÖVER-/UNDERSKOTTSHANTERING 
KB 1:2015 

Förvaltning: Kultur- och fritidsförvalt.ningen 

RESULTAT 2014 

(tkr) 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnader 

Kommentar: 

Budget2014 

1541 
24448 

22907 

Utfall2014 

1385 
23786 

22401 

Avvikelse 

-156 
662 

506 

Resultatet innehåller både minusposter och plusposter inom de olika verksamheterna men totalt sett 
redovisas ett överskott for nämndens verksamhet under år 2014. 

JUSTERAT RESUL TAT 

Resultat enligt ovan 

Tillkommer opåverkbara överskott: 
41 Samlingslokaler. Bidrag till Vemboö Bygdegårdsförening. Belopp 
beviljat i budget men åtgärd ej verkställd. 246' 

44. Idrottsanläggningar. Beställt arbete med bevattningsanläggningen 
vid Trojavallen, Ryd har av olika anledningar inte kunnat genomföras av 
företaget under året. 140' 

JUSTERAT RESULTAT 

Kommentar: 

506 

120 . 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15, § 186, att bevilja Vemboö Bygdegårdsforening bidrag med 
246' kr trots att Boverket avslagit ansökan om statligt bidrag for byggnation av avloppsanordning. 
Beloppet är överrört till kultur- och fritidsnämndens budget 2014. Då åtgärden inte vidtagits under år 
2014 bör beloppet tillfåras nämndens budget år 2015. 

Den beslutade åtgärden för att säkerställa vattentillgången för bevattningsanläggningen vid Tröjavallen 
i Ryd är nödvändig. Tyvärr kunde arbetet inte genomföras under 2014 men detta måste ske infår 
sommaren 2015. 
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HANTERING AV BUDGET 2015 

Det uppkomna överskottet föreslås få disponeras enligt följande: 

l. 41. Samlingslokaler. Investeringsbidrag till Vemboö Bygdegårdsforening for utbetalning år 
2015 under forutsättning att b~slutade åtgärder vidtages. 246' 

2. 44. Idrottsanläggningar. Markarbete vid Trojavallen, Ryd avseende komplettering av 
bevattningsanläggning. 140' 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Stefan Johansson 
Kultur- och fritidschef 

Kenth Andersson 
A vd chef fritid 

. 6 



Modul över-/underskottshantering 2014 (Budget 2015) 

l Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Modul l Åtgärd/veriQlamhet l mkr 
1 l Samlingslokaler l 0,246 

Beskrivning av åtgärd/ver~amhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15, § 186, att bevilja Vemboö Bygdegårdsfårening bidrag med 
246' kr trots att Boverket avslagit ansökan om statligt bidrag får byggnation av avloppsanordning. 
Beloppet är överfort till kultur- och fritidsnämndens budget 2014. Då åtgärden inte vidtagits under år 
2014 bör beloppet tillfåras nämndens budget år 2015. 

Så påverkas verlQlamhetens mål, kvalitet och omfattning 

Den av föreningen planerade årgärden är nödvändig får den fortsatta verksamheten vid 
föreningens anläggning vid Kärrasand. 

Så påverims arbetsmiljön för personalen 

-

Övrigt 
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Modul över-/underskottshantering 2014 (Budget 2015) 

l Förvaltning: Kultur- ~ch fritidsf6rvaltningen 

Modul l Åtgärd/verksamhet _l mkr 
2 l Idrottsanläggningar. Trojavallen, Ryd l 0,140 

Beskrivning av åtgärd/verksamhet 

En komplettering av bevattningsanläggningen vid Trojavallen, Ryd innebärande att 
vattentillgången säkras genom att vatten kan hämtas från Hönshylte:fjorden. 

Så påverkas verlu;amhetens mål, kvalitet och omfattning 

Oerhört viktigt får att undvika kapitalförstöring av planema pga torka. 

Så påverkas arbetsmiljön för personalen 

-

Övrigt 

Arbetet beställdes under år 2014 men arbetet kunde av olika anledningar inte genomföras 
under året. 
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TIN GSRYDS. KOlYJl\t.IUN SAl\tiTvw"\ftRÄDESPROTOKOLL 

·Socialnämnden 

• .,f~ 

2o1s-o2"02 BILAGA 3 

SN § 33 

Bokslut 2014 ,. 

2015/35 SN042 

Socialnlhnndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner bokslutet för 2014 och överlämnar 

det till ko:tntnunfulhnäk_tige och he~~älle~ i KB l :20.15 att 
underskottet i driftbudgeten itite överförs til120 15. 

2; Pal'agrafenjusteras omedelbru.t. 

Beskrivning av ärendet 
Socialchef; avdelningschefer och ekonom presenterar 
vetksamhetsberättelset samt socialnämndens bokslut 2014. Bokslutet 
visar ettunderskott på 12,5 miljoner kr?nor. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2014 

Ptotolcoll skickas till: 

Socialchef 
Avdelningschefer 
Ekonom 

· Elconomiåvdelningen 
Ko:tntnunfullmälctige 

' ' 

... 

', 
·' ·~ l 
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ÖVER-/UNDERSKOTTSHANTERING 
KB 1:2015 

Förvaltning: SOCIALNÄMNDEN 

RESUL TAT 2014 

(tkr) Budget2014 

Intäkter -64,8 

Kostnader 334,0 

Nettokostnader 269,2 

Kommentar: 

Utfall2014 Avvikelse 

-78.4 +13,6 

360,1 -26,1 

281,7 "12,5 

Avvikelsen på intäktssidan beror på olika statliga ersättningar från t ex Migrationsverket I de flesta 
fall finns en koppling till kostnadssidan. För övrigt är det personalkostnader och vårdköp som orsakat 
budgetunderskottet. 

JUSTERAT RESUL TAT 

Resultat enligt ovan 

Avgår opåverkbara underskott: 
71 LSS-insatser t ex personlig assistans 
72 SaL-insatser t ex äldreomsorg och socialpsykiatri 
75 Missbrukarvård 
76 Barn- och ungdomsvård 
78 Försörjningsstöd 

Tillkommer opåverkbara överskott: 
7 4 Färdljänst 
84 Arbetsmarknadsåtgärder 

JUSTERAT RESULTAT 

Kommentar: 
Lagstyrda verksamheter är svåra att påverka. 

HANTERING AV BUDGET 2015 

Här hänvisas till utredningen "hållbar ekonomi". 

-12,5 

+3,6 
+6,4 
+1,9 
+0,8 
+0,5 

o 
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fÖRSLAG TILL BESLUT 

Socialnämnden föreslås besluta 
att godkänna bokslutet för 2014 och överlämna det till kommunfullmäktige och hemställa i KB 1 :2015 
att underskottet i driftbudgeten inte överförs till 2015. 

Socialförvaltningen 

Förvaltningschef Ekonom 

11 



~fingsryds 
\:!:) kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (39) 

2015-02-24 BILAGA 

Juste1'ande 

l 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 27 Dm: 2015 0219 204 

Kompletteringsbudget l 2015 del 2- extra ramanslag 

Samhälls byggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om extra 
ramanslag i kompletteringsbudget l för år 2015 enligt redogörelse nedan. 

Närvarande avdelningschefer: 
Renhållningschef Annika Johansson, V A-chef Bengt Johansson, och 
fastighetschef Stefan Johansson. 

Besln·ivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 42 att samhällsbyggnads
fål'Valtningen skulle få ett tillskott av budgetmedel om l 00 tkr med anledning 
·av ändrade arvodering för ordförande, l :e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i samhälls byggnadsnämnden. Beslutet saknar finansieringsdel och 
samhällsbyggnadsförvaltningen anhåller därför om l 00 tkr för att verkställa 
beslutet. 

Beslutsunderlag 

Kopia protokoll KF 2014-2-18, § 42 
Skdvelse från samhällsbyggnadskamrer Ca isa Leo-Malmberg 2015-01-29 

12 



~fingscyds 
\!:)kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

§ 27 forts 

SANUdANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-02-24 

Nämnden beslut sh:a skickas till 

Justerande . ,. 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef J onas Weidenmark 
Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 

8 (39) 
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l!JThigstyds .. · liommun 
,Samtillll1;lbyg~natl~_flil'1/altnln_9.~n 

C11lsn Lco~Mnlmbo\;g 
' .:0477~44-225 

pl\isa.fe'il~muln'b~l',g@lir\gsryd.~e 

FÖ.i'Vaitni~tgo:»~; fl,)rsi~g·Hil h,(lsJtlt 

·2QIS~ött'~9: . 
·o:iw: 2ö i -s:;oz i 9.:2o4 

SAMHÄLtSB'IGGNADS.; 
trl\MNDElf. . 

·i·' '$äm~1i\jlsbyggiu\d~n1iinndeh a_i1hAile!; h()~ k~~1'iJi1UtffuU~1\'hktige ~;ml.eX-~ 
:hiä1'Ellll~Ji:';Jag n(Ö}1l.P.let~ed'ngsql.Jtlg~l 1 .for år 2015- e\J1ll'gt:redl)göref~e 
netlan~ . · ·. ·. · .. .. · · 

Kpronnm-rt,lhJl~id!ge b~~l.utm;le'2QL4~ 12,.18: § ·4i rttt ~ati1_bttJi~byggnäds'föl~
v,t!h1lliige)l skuHe-~1'1 :et L till.skott a"V.'Imdg~ti11e'd,<$l9ti1 too il61 r11ed :ail.leitJ)fng 
,ay:ändrMe rwvodeJ•litg:fo~ tll'dföf'åtl4el l:e v.ice oJ:dfdi'lJll.d.~ cioh 2:e vlce t>t9· 
f.örapd.e j s~nh~1}sbyggtiaclsi1Uri1ii<f~n!··B(;)s.httet sål<n~~· fi~ånsi~i·lngsqet·o.Clh 
sa61hälls byggna d$fö1'v.a l tril!1geli MMHer därt'örom 1 öO"tlo; :;f.ö1• ~tt V?t'ksflitlll 
beshttet, · · · · · · · · · .. 

nc..si:«tm.•~•det•ing 

X<öpjaprqtqJ{oli i<E -~014~1~ .. 18-§'42. 

. r~omt)l~llll:lt)'rcls~n 
Förvåluiingsohef Jon a$ Wqide~unatk 
lh1dett~c1cn'a~t 

t({)' 

m,gsryds l~olimwn 
13m{ aa 
.~a~ 22 'rJn9.sryd 

betlöH~<.ldress . telefon fax 
Trirg~t~tan 1 o 0477 4.41 l.lo (v x) :Mn 441 77 
Tingsryd · 47 · 

e-pos't!Jiemsld.a 
san\hall.sbyggliM@,tirttJsi·y~.se · 
WWWJill~Sryd.$~ 

1r q 
l 
l 

l 
l 
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6 ~'fine:sryds 
~kommun 
Nyvalda kommunfulhntiktige 

SA~ANTRÅDESPROTOKOLL 

2014~12-18 

Nyal<f § 42 Dnr 2014/597 024 

att te_presentanter från föreni11gslivet l n te hat'l'ätt till arvoden elle1· a11dra 
ersättningar för del tagande i olika samvedcansxåd, 

att kommunstyrelsens arbetsutskott en gång va1je år under itmevarande 
mandatperiod beslutar om höjning av smnmantr!ides~ och 
förrätttlingsersättnhtgaJ.' samt arvo~en i enlighet med den föneutveolding som 
kommunens tjänstemän i Allml:lnkommunal vet1csamhet ooh 
Almdemilcerallianse11 haft åt·et innan och enligt den pmcenu~ella förde1nlng 
som fullmäktige fastställt, 

att besluta om tUiskott av budgetmedel med anledning å.v ändrad arvodel'inp; 
flir ordförande, 1 :e vice ordforande och 2:e vlce ordfö1•ande i 
samhällsbyggnadsnämnden beräknattill ca 100 000 lo:, 

att upp1•äkning av at'Voden2, 7 % finansieras av anslagna budgetmedel fi:lt• 
löneökningar i 2015 års budget. 

Exp: 
Ekonolllla"delnlngeJl 
Personalavdelningen 
Hemsidan 

48 
15 



TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 201s-o2-02 BILAGA s· 

SN § 36 

Förslag om inföJrande av tjänstemannaberedskap 

2014/196 SN 700 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnäi:nnden beslutar att införa tjänstemannaberedskap 

enligt föreliggande förslag. 

2. Finansiering av beredskapen berälmat til1350 000 h/år äskas i 
kompletteringsbudget l för 2015 

3. Einansiering efter 2015 skaingå i budgetarb~tet för 2016. . . . . .• ~ . 

Beslrrivning.av ärendet 
Balegrund 
Socialnämnden beslutade 2014-09-23 att ge förvaltningen i uppdrag 
att göra en översyn av nuvarande beredskap på IFO och ta fram förslag 
till åtgärder och tänlcbar fma.nsiering. 
Idag är det ordförande i socialnämnden som har social beredskap och· 
blir lcontalctad av SOS-alarm. 

Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp tillsattes med representanter från bam- och 
familjegruppen och vuxen/missbruk, IFO chef samt personalspecialist 
slutsatser och förslag till åtgärder 
Bedömningen från förvaltningen är att det flnns ett behov av att 
organisera om nuyarande sociala beredskap för att 
-uppfYlla krav på kompetens och levalite gentemot medborgaten 
-få en effelctivare organisation med snabbare hjälp till sökande 
-få en: hållbar arbetsmiljö för politiker, chefer och handläggare. 

Kostnad för införande av ijänstemannaberedslcap 
Totalt rälmas en ungefarlig årlig kostnad på 350 000 ler. Medel för 
finansiering saknas i beslutad internbudget föt 2015. 

· .t:• H Infö1'andet ,_'~,:~. . . · 
Föreslås att tjänstemannaberedskap införs under förutsättullig ått 

·~· 
·"'! ....... ,~ ..... 
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'JriNGSRYDS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

'. ~l 

2015~02-02 lO 

medel beviljas i KB l och att medel för fmisatt :finansiering tas fi:am i 
budgetarbetet för 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från IFO chefRagnhild Olsson, 2015~01-12 
Riskbedömning av arbetsmiljön vid förändring av verksamheten, 
2015-01-12 ' 
Protokoll enligt§ 11 MBL med Vision, 2015-01-20 
Tillägg tillriskinventering efter förhandlingen den 2015 ~O l~ 20 från 
RositaMorinoch Ylva Andersson, Vision, 2015-01-26 
Protokoll enligt§ 11 MBL med SSR, 2015-01-20 

Protokollet skickas till: 
Socialchef 
IFO chef 
Ekonom 
Ekonomiavdelning 
!(olll011tns~relsen 

Facldiga repre~entanter 

.· .. ··. ') 
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l; J .)(' l 
Soqlalf8rvå.llnlng·a·n 

Av/l o~ of IF O. Ragnhlld Ojssoil 
. "0477 -44$16 
rE)gn~l!d,oi~Sc)n@llngs_ryd;.sa 

TJ ät1Stes kr"ivels~ 

F~ksl~(j om h1föi'ahde av tjäf1stemahhaber~dskap på IFO 

lJppd•·~g<;lt 
Söo1ali1§inndeft beslntMc 20 1.4.;;09~.2-:~ ·ntt.,ge ftlrVältningoh -i lllji)drag ~lt gm·a en översyll 
av nuvamnde bcredsl~ap }J å, IF.O och .tn -fhu11 f.örslt=~g ti.ll"Mg!:i.roer o oh täill~bar fln.ansie ... 
·l'hlg. . 
.SN .§"226. '2.Q14/l96-SN 70.0 

Bnl,gt•un<l och nirtncll situation 
PolltH~ei·~et·~d.ski\p . 
ldag ~i· det (Jr\Jföran(l~ i S.öol~ll1ålhll~1~11. $"Oii1 h_ar·sooifi} betedskap Q'o}\ blit koh.t~lcta9 .~V 
S.bS~aHmn. Ordfå,raildQ.bedöml;)!' ooh dt1ger sQdnti vl.dare tqf:a.ooiål<lh~fiifö·oh~f"sont 
~edftn i sJ n h(l' fät källa in I>Opia_lsek.tetyJ:al;y föl~ \1dare bed.ömning och lia'udlägg~lillg. 

Ökat bel1o'v 
F~·äii o~h-hted vqteJ.l./.014 skMd~ ~u ~cr«fdg ~]q1ing·av 1illwhlmande an111älningar om. 
b.am somnrisstänkt.es fat'aJllå.· 0t;lt-högå hitlödet·av å.tmt«ftJi11gf\l.' f.otts~;~tt~ uocltw heJa 
höst~Jl fö~· att !culmhwm-lllid,er deo~mbel•-månad l}ied. drygt30 mup·~l.i~!t)g~\\ Om man s.er· 
t il~ den: tOtf!!a 1lllillgde11 Mconunande :fuenClen hos Båm-och fmnilje)?;l'upp.en) et VI'! föt:utotli 
amn.Wl.li.Qgar, också lägget· ti!l1 ans&lruii1gal'1 begäran om yttrf)nde, litrf;lctnipgm~·a.-v f.at:riU~ 
j~J\el111 så bl.li· 1;iet e~·d1yg_t 40% ökrui1g~itt#ört mec1 ~o~ 3, . 
E.rt ·sto·r iliatrönnlhig :;~.v amntilningar-b~J;Ycte!\·ooks~tl<.W ärend.~ som akt.ualise.ras t1t~11for 
JcoMor~tid, Sqm. ~>Nniv$ll~~!11l~ili.1\(ls ä:tt secU~tt t 1/l? ~ ~ 4 och t o n1 '6/1 -lS lnw 4 J)laoe-
l'ingq-r skett .p·å helger och kvällar. ., 

~~ . 
Av·3 kal), 6 :§ SoL A·amgå.t~ attsQ~lalnitnu~cl~tl·(lbp·tWha~.äahl\Ha s.o(!i~Jjqw· el1~1· mumt.t 
dMhm~d jäth"ftlrlig v~pi<S.alnhElt. · 
Y.u"l{mm doh hru'i1S bel10v i ·samband.t,led våld aktuaiiseras :bftn liå kV.ä1iar och ht;~lger qol1. 

· · det .«r (lijrtd.r vlktigt f,\tt d~t :f'~1s en s~oiaUoiJi' som l<an. ta.empt ~~1s!dWa utanfor l}o1Jt01's~ 
Hd, ööh aH. de ·som·f,lnsVm'ilt' för .sopjaliouren hår bred och ·getli~~Ii korrillete11s f'or·att . 
ktllll1a·ha.nte~n ;fi'ågor·~om·.l·~·~· vfjl(J pä e{J adekvatsätt (Soo.fd,l~tyre!j·m.1s. fiun.dbok .Våtd 
201 l).. . . 
Det ~l' :tt·o1igt aiJ.b.6.J• konitne~ att,bY1as \t.Uill :s/m11~gtexton:h10ln sMr fi:am.tlc\.-

Kr~v på kort1petens 
$poi~lstyrdlsf;l\1 ttyoker på'tUfg&ng1l~h~t oo)1 konwet~~1s·hos de ?O.nl·gentm,ifql' tusatsel' 
fot' bm:n O"CJl vtixn~ SQ.I11 VU!'lt titsnititMsatt fÖl' v~J(1. N'~ so~Ps .med t<'lreskl'ifter ·och 
å\ln.1ätina råd. ·gäll~;~J· :fi:nll-20 141 O öl. I~·av p~ ko111Ji$.teils g~llt;:r {hel~ l.cecljan,: frå1~ .~\1111~
låth be~1örrtnhig 1\(tJ:"edith1g1 itiSfl.t.s oo1~ "t;lppfc:iJjlll,qg, 

1 (3) 

PQl>ladr~1!!3 
' ., •· ·• ElöX. 99 

3G.2 22 'rln~sty~ 

be~öl(sadre(;s. telefon 
s: .. ·storfj~tah·92. iJ47i' 441 oceam) 
Tln~sryd. 

ff1X 
0477'1M 02 

e~postlh~IH$ld!:~ 
sociialtjansten.@t!ngsrycl.~;-e 
www!tlng\>ryd.se 
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AJ.<.tj,ieU ft&ga i länet 

2(3)' J( . 
r.J 2 

=JfJ.·&gån:om 1~nsgetl1\'lJl.Sfll1t sooJ~jotH'/be.t·edsl<~p-Ht' und.~~··tt(re.dning, slutdatum fil' in.te 
atigivet. BooiMlohefen :lJ"eva.I~nt· ll{rediiingeli o·ol} eve~ltuellfl. föi'.illag 9111 gemetisa m -betyd" 
skap .d~h~ TJngsryd kan kö111111a ·att 1tigå, I HitHit hät• VtixjÖ(sedäJ.i måuga år), Al ves ta ö.ch 
Lt!s~eöo infö1t tjtrostemannabercd~lmp ·i respekti.w konup.tu1. 

!i·betsgt+up):J 
E11. ·~:!L'b~(sgnl.PP UHs«tteswed I:epi'e~eilt~lltt\ltfi.'ån Bå.ll!· o.oh f~l~.ilje'gruppSJ!;J. o611 · 
Vu.xeJVmi$sbruk; 1FO..-o11~fsamf per·soua\~peci-alist. 01'lJPJ)e.li di~ktlterl!de Jag --o6h av
talsfQmt~'ältllingar1 olika scl}t}mamodl:}llerl 6~ell11JCJ ft'ån"an~l'a l<Ol11111ttn01'1 1'iiikm· oo]l 
fEi.t·hä .. gor, ·idlko och hur många som kulide tänkas ·it1gå i b.emdslcnpeu, 

Slt,tsnlset' "Och försJn·g till åtgiird(il' 
BeJdönm.ingen fråt1 förvaltuhigen.ät· att dt?.t .L1n11,3 e(t beho.v.av att oxgan(sera m,n: llUWF 

r$ijde soql~l~ beredsl<al) fö"!· W;t: 
- ·uppfylla ·JufiY på köm11efcns oo1J kva!He gentel110t medbo~·~aroti 
~ få !:lll eff<~ktiwu:e· o1·ganil:l.!J.fion m. ed ~nabbare hlälp till sök~nde 
~ få·en hällbå~· arbetsmiljö -föl't5olitiker, t?hefer·pch IHmclHiggåt'ö 

Aygt'äQSlliilg . 
r3eredslmpen handfäggt;~l' akuta ·tlre11den n~r·sooial~iinstöll inte :l:i!ms tlllg~riglig -och som 
inte l~!!U ·avvnJ4as till :u~stkon11u~n~le wtaag. Deu~~mhila be1'e4sk~pen hanter.ar barn 
~om far ma, v å) d i nära r~lntioit samt -rtlmt "b!3h:ov av.-värd för .versoti.el' me el missbruk. . . 

·o~·gåh.isation · , . 
PötivaHnl.ngön fo·l'~slåc aU·söolala b~redskapen ska lmndläggus·.av .socialse10'6tel'at'~. Det 
.innpl;>~L· Mt sos alarm l'Jnger dlt·ekttUl de11 ~oci~lsekr~terat~·spi~.t"lw .~ere~ska.p,eu. ... 
I söolala beredskapeu IFÖ:iugäi· niinst ·8 sbchflsekreterace från BäL'tl·och fam.iljegruppen. 
A.lt~111~i.ivt km1. be~'eclskaps~t·uppeli."litölt{ls m:ed S9ctalse}o:e.terare .:fH\n Missbr~~~~ ooh El): 

:{1i?lÖ11<l :o9l.i"<\å.1~)gi\r.~blndl11·~~~ ·14 S9cir:!l$.Ol\1'<'>.k1)'l'll'~. A1it~l6( O<;Jh Vilka sO!)) sl)fl ingå :~i_l.å· 
lyseras i risk.bedöJ.til1il1~, se hila~a L 

"Eeteä#kap~n scheinal~ggs :veqkovis och påbö1~as tors~dag·l<~--17 titl•nästJcomuj.an.de to J: s w 

~1ag td Q8.00. VM4agat1 lit' \Jcreds~å}JCil.:~·än Id 17 .öö tlll kl OS.Op _l}ffsta mo~·_gon. ~I~lger· 
·~i~ beyrc~~15aJ?0l1 f~·~r!. :&·~d ng kl. J 7 till liJål\clag mp1·go6 kl 08,00. övriga helgdag&t(rödt~ 
,clag"!Ji•) ))åbö~ias· beredskup~n:ld 17 vnrdagem innan( kl l Z koxtä"g) :qcJ1 slutadel "0.8,()0 
vMdå~.tt eft~l' helg~lngen. · 

J?<;:~·ed~kap ·i.n.t~el)tl.r i fö~·sh' ·hftt1~1!t"t.l. vari). tillgätiglig :via t~l~fou men om. ·är<md~t ·~1 kan 
=lösa.s )Jci~ telefoJl ät· 4.rställ.~ls.eti~en illl ~betspl~tset~ seu.asn,;å tlill111~r tt"ftetm.at\. ;;fått 
vetskåp· om.·än=md~i. 

Vid behov av ohefsstö<1/Jco11Stdtation el1e1· behov av meclhatidHfggal'e kontak1as.lFO-
ohef ellet Sop!alolief, · · 

Utt:n.st tl.il1g 
F.H1~·*~1d '~b.er~dska.p$V.~sl~~)~. ior"dniö.gst~Us 1hc.d :Qtlrhå~ .dator, m.ol:lilfelofort, lm·m, 15.än'1 
J11e(1 .oheofdisf0l]instl'llktioner. bianketter. 

. ',...~· 
. ,lf!•'' . ,,, .. . ·',;V.·.'· ···r 61 
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Uel'ed.Simpsm·sätt,:ring 
Dr;:~itagare i ·S.oolala-ben~ctskapen prhåller berectskap~cr~tittning e11ligl AB § 22(Allmämul 
bestä mn~else1;) 20 14 .... 10•0 l. . . 
El's!lttning föt-\ltföl'L.~rb~te uudet· betedskalfU.tges n1ed kvåH:ficet'(ld öyel•Hcl. Vid ot:bete 
:un(1er b~t·edsk~p 1.1tge$ e~'llUtfi)b)g f<ir.re.sekostn4d$1' till ocH u·år1. al'bets.im\llc;,t ~;mligfbihw~ 
tal eL 
A:rbetst1ds1age.n gä11er1 

Köstnn<l fö•· inftlhm<le n v tjänstcmnnmjbel·odslm~· 
B.e1:älo.:iing av tQhilko_sh~adcn f~r bcredslmpscrs&ltning til_hm -sooialselcJ'etcrnre i be;:ed_.. 
·skap .i! H tid 'utont kontorstid per år oo)l bel'?kuat på-~n Jl'le.dellö.LlJi~ 28' 000 -h/ n1ån bH i' 
ö'a 320. 000 la· tötalt'per lir. 
Kostp.ad för te1m1sk utmsU1)ng tillkommer ~ia 30 000 k1·/år.~prc1i1J1lnä1' pexäktiing, )T-avd 
uh·cder vklllte. 
P.dsex-:Bilrbar tlato~· +avgift 191' nppkoJ)j)lilig v~rbåmll~tssystem 22..0Q kr/mån~26 40.0 
k1'/~t· 
'll1staUåtiortsavgifl: (lft 8 000 ler 
:1t1kö1) pwbi)telef~m.150ö kr 

Totalt ~n·i.l_t~gef41'lig årli~ kpstn.åd pl\ '350:000 kr. 

Me<lel-fd.r fim\11.~iedng ~v tjå,n$t6ni.at*~be,redsk~1i på IF01 ~&knas i besl~\tM :intel'J~b~tdget 
för 2ö1 $. Sooialn!h)111den f9reslås att ä$1~~ lil~del i ·komplettedng~bttclgetl ooh att ftnm1-
sierl11g efter2pl5 ska :lngå i 'Qudgetarbetet för 2ö 16, 

lnfö:rrt~det. . 
Före~ fås ·att ijähStem(l.nn.abered~kap införs under förutsättlti;ug &lt hredel bevilj~s i KB l 
och att med d fcir f<wlsatt flnanst~dug tM ft·am i· bn4gelm'betet 'föi· 201'(5, 

}rö,•s•!'l_g tll.I JJeslut 
Sool~Iö.«m11de11 fÖt1eslå.s -~e~lUt\'l·~lt: 

btföta tjfh1st~mawmbielted~l~ap _på lttO onilgt fot'ellggando förs1ag~ . 
o(.lh att'ined~( 'fdr tlnan~iering av ber~aslcapen bel.'äki1at t_ill350 OÖO •Io·/fu.'1 äskas i k<Wi· 
pJellerhlgsbndget1 ftlr 2015 o9h nU finansiering efter 2015 ska ·hn:iå i hu~lgeta.rbetet föt· 
2016. 

Rågt:lhtld Ol~soh . 
Avd ohefitJd~viclk oc)l familjeomsorg 

. 62 
20 
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Tingsryd s 
liommun 1(2) 

Riskbedömning av arbetsmiljön vid förändring av verksamheten 

Enhet: Socialförvaltningen/IF O Datum: 150112 

Ansvarig chef: IFO:chefRagnhild Olsson .Al'betsplatsombud/ 
Elevskyddsombud Ida Johansson, Rosita 

Morln 

Planerad föräm)ring 
Beskriv.vilka änddngama är: .. 
Förslag att införa tjänsteman11abe1'edskap efter kontorstid vardagat 17~08 och helget från 
fredag Id 17 ·må Id 08 .Innebär att en socialsekreterare har beredskap en vecka i taget. Be
redskapen latmas via SOS-alann och gäller akuta ärenden som inte kan avvaktas till näst
följande vatdag. Gäller ärenden dät· b am risleetar att fal'a illa, akuta situationer i samband 
med våld i nära relation elle1' akut behov av vål'd för missbrukare. 

Beskriv var ändrlngama ska geno:tnfötas: Änddnga1'lla ska genomforas föl' 
sboialsekreterare på IFO-avd. ' · 

Förändringens effekter 
Be'skriv vilka arbetsgrupper som påverkas av förändringen· ·. ·. ·· 

Beredskapstjänstgöring omfattar minst alla sooia1sekteterare på Bam-ooh fantiljegmppen(8 
st inkl1 :e soc sekt). Flera kan omfattas,grundkrav för beredskapen är socionom eller 
motsvarande och im1eha.v av B~lcörko1t. Som mest kan det bli 14 som ingår, inld 
sooialsekreterate'på missbrnk och ek bistånd. 

Medför förändi'lngen 1'lsk för ohälsa eller olycksfall i atbetet? Om svaret är ja, beskriv ds" 
kema: 

J a, det finns risk föl' stl·ess och oro inföl' att ha beredskapen och vad det kan 
ilmebära.Osälcerhet kan uppstå lirröt arbetsuppgifter man ej har ann.ars(bamavårcl, 
missbru.k).Stress kan öka infö.t.· att vara ensam i situationen. 

slutsatser 
Bellöver åtgärder vidtas p g a förändringar i vedcsmnheten föt att minimera rlskerna i al'" 
betsm.iljön? Om svaret ät ja, beskdv åtgärdmna samt ange när de ska vara genomförda och 
vem som ska se till att de genomföts: 

C;\Users\RenTso\AppData\Local\l\1!orosoft\W!ndows\Temporary Internet 
Fi!es\Content.Outlook\X7COFUNP\R!skbedömnlngsooiaiberedskop20150112(3),doo 
Tlngsryils lwmmttn )JesUltSndt•css Telefon Telernx · Jlanllgit•o l'osfgh•o 
Box 88 'J'orggalnti 12 0477·4i3~0 vx .. 0477·31300 982-4251 · 107020-0 
362 22 TINGSR'YD www.lingsryd.se R-post: personal@tingsryd.se 



/j: s-· 
TINGSRYDS KOMMUN 
Pet•sonalavdelningen 

Åtgårdet fö1· att minska stress i samband med beredskap: När åtgärdema ska vara 
genomförda beror på om/nät· erforderliga beslut tas i socialnämnd ooh Kf ooh att 
finansieringen löses långsiktigt. 

~Ett fätslag är att Beredskapen schemaläggs på socialselcreterare B am och familj med 
tydligt chefsstöd som möjliggöt att ringa in ytte11igare handläggare om det gäller 
vuxen/missbruk eller behov av ytterligare bamhandläggare. 
-Annat förslag ät att Beredskapen läggs ut på flera sooialselcretemre, B am- och 
fmnilj+Missbmk+Elc bistånd. 

2(2) 

-Vid ev införande av beredskap ska särskild 11beredslcapsväska" göms iordning med 
dator,telefon,lann,pänu med checldistor/instrulctionet, blanketter, IFO-chef ansvarar fåt 
beställning av dator,telefon)arm. l :e socialsela-eterare ansvarar för övrigt :Innehåll. 
-Intern utbildning ska hållas får de som ska ingå i beredskapen + presidiet s11. 
-Om be1·edslcap införs enligt förslag är det viktigt att uppföljning sedan sker tillsatmllat?-S 
med facldiga organisationel'. 

Kan föl'änddngen genomföras på något annat sätt? Hur i så fall? 
l länet pågår utredning om införande av gemensam social j o ur/ socialberedskap, då t 
TingSl·yd kan komma att ingå. Socialchefbevakar frågan, Utl·edningen är inte tidssatt. 

22 



TINGSRYDS KOMMUN 
Personalavdelningen 

Teknik Arbetsinnehåll 

Fysisk På vilket sättpåverkar På vilket sätt påvexkal' 
arbetsinnehållet oss arbetsmiljö tekniken oss f)rsiskt? :fysiskt? 

Psykisk På vilket sätt påverkar På vilket sätt påverkar 

arbetsmiljö tekniken oss psykiskt? arbetsim1ehållet oss 
psyldslct? 

Sociala På vilket sätt påverkar På vilket sätt påverkar 

arbetsmiljön telmiken oss socialt? arbetsinnehållet oss 
socialt? 

65 . 
..... 

3(2) 

Arbets o r gan isatio n 

På vilket sätt påverkar 
at·betsol'ganisationen oss 
:fysiskt? 

På vilket sätt påve1'1cru.· 
arbetsorganisationen oss 
psyldslct? 

På vilket sätt påvel'lcar 
arbetsorganisationen oss 
socialt? 

23 . 
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g. } 

Protokoll vie} förhaneiii t'! g etil § 11 'M13l. 

Plats Individ~ o oh :tamiiJeorh.s.or~~n 

Pli1ter 

Tl.h.gsJ'Yds kommun 
tlng.sry<l$ l<ommwi 
VIsion. 
Vi~lotl 

At'encle . 

Närvm'ande 

R~.~t'!hlk~ Olssqh 
lngrh;l Hultberg 
Ylva Andersson 
RositEl Morln 

Föt·sJag qtt lnföl·a social be.r~tlsl<ap 

Af.b(}tsglv;;~re't'ui fQ~$)i\g 

Kallade lnh'l11lirvar<~nde 

J=örslflg å lt ltiföra soolål bfll'eth:il\(:jj) u Mer förutsättning a. v .~~lltls!<a be~h.it o·ah fhianslerlng 
av 1<9.$tnaden fÖl' beretl,sl.<ap, TJän.sieskiM:~Is.e s~mt l'lsko: oo.h l~oh$'i)lwen~?analy$ bll~gQeå. 
~toto ko !låt. 

Mb~fst~"~ll'partens f9,rsl~gfyttrande/erlnr!lt1 

, Vlsl9n·v111 åfh:lagens·tnötE;Hll<å vart:~ ~ll M13L~lnforma~lon.enllgt §:19 eftersom· 
· $kyd~sol11butlat fnt~ clf'llxåglt l tlsl<hivanterlngen. 

Resutta~ 

Arbet$glvaran an},let' att MB.L~Infonnatlon sl<e'tt via sl<rlftlfga liandlll19ar'l t<aiiE,Jlsen, 
Avdelningschefen ooh sl<yddsbnibutl$t gör E3n 1<6mplet!erln~ anlskbedömhlngen lnnah 
li'änihderis 'samm1;1nträde. · · · 

!J)·. ·' /) -rjt,/J f!) 
( ?J~(f/JlLt/l~ ~Uitv /&IJC~t~-
R$\~iiblld Ol~son, avd~l.nln~so.hef IFO vlva Andersson, VIsion 

Tln!Jsi'Ycls l<ommun •• be:;!\l<sadress l!llilron fi!x 
·Elo):( ao ··.1\fonwatl\n1a 01!7744Ho(vx) o477 313 o o 

. 3Glt2'2 !f!nust·yd 'flngsrycl 

66 

.e..pQ"allheilll.slda .. 
twnltil\tlllln@tlnusryct.se 
www.tlngsry.d.s9 · 
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:r'lltägg iii l i'illlth~venterlugeu eftc1• flh•haucllingeil den 2015-01~~W 

Eftet'sölli lagtG~len-i.d.ag 6§ ·SoL fhlhlhlillet· 11tt·söqinln.ämndon b/Jr tillhnnda1ifl!ln soöll!l joul' eller annan 
d~rmed jiinifcirlig vcrl<samlwt ... , ät· det vJkt(glntt arbeta JMd .f!'ågau genom oil.dmlitrtl4sph~l1 som 
stut)cer·persoJi~t1ens J,ompete)1S, Om bes.! n t tns·ntt 1Dfdi'll beredskåjli ·~t' d(lt '!IV st~rsta vllct·att arbeta med 
·llitilUlde punkterför n~tmoi.ve&a stl'ess 9bh .eJ1ldln~ln av oti!lrackli&ll~t"i rlet litsutta lliget.eu bel'()dslcap· 
.jwnmf.lcl:fö rq, . . 

SJt~rast LydliggÖI'å vllkå -i pef&CJllalgt'UJlJl0it spm·~lm iugl\. i bore<\slmp, Idag fiu~ls en st91' oi'9 
från hl\ndl~ggar(} v!d ~'örsödnli1gss!"l.ld ;hl~· at.t eJJSflll111l!11Hmt~tr~ almlit bnnl~vårdlllire»de)l. :Oe 
'hol' gjort elt nkt\vt val ntt i11te nl'betR mod ·hrtt·mtvå1'dsUreudcn och upplovet~·ll.\l sto!' stl'ess.ÖV)}l' 

·dou llppkomna situ!ltionen, 

TiiJSä~tn C)l itt'botsgrnpp d!i1' s~cyddsQm ~ttd Jngll~· .o l! h d. il. tillsamman$ arbeta fl:am ,;iktl.huer o.oh 
förhållulllg&slut vld be1·eilakap. 

~ Fåi'Lydligahti.t•'övrlg 1jersonnl el'Stlllet·v1410'9i~heten 9:1Ier ~ored~lcap. 

Tldsittfa i1ppföljninge~ o oh tiUsa1immns tlttltl faokil g~ represen ta titel! uMh'dern. 

~ l S<)mb!l11d fi1ecl ett OV(mtuellt inffl.i:at1clv !lY b~J:ed~l\t\]J ~t&rfqi ring~ryd ·K9m.U\\IllS so~ c.il 
aHniktiv RIMtsplii.ts ~enrun ntt tliskutel'a C:ll'stlttu.iirgsntvatl fÖl' 'de soJil atbef:äl'·llled uel'eds1(apeir. 

Vison 

20l5-QV2.6 

YlvnAndet•ssoll· 

• l•, 

67 
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ProtokoU f9rt vid ·förhandling enligt 11 §MBL 

Tid och p lat~: 

Parter: 

N'lirv:wilil.i:l~ f ö r· 
a~·hctsgivnrpaJ·tcn: 

När.vai'.fl.JJ.d~· föl' 
~•·bcts·tågol'JJ~.l·~oil~ 

Ål'Cn<lc: 

Tis~ag 2P.jamlaf'i 2'01 5, ·td 17;00~18,3:0, scci~lt'öJ.'Valluingtm, 
·nngst'j;d · 

'finesr;yds koniJntlLi oo11 SSR 

Ragn.hild O l~:~ son> 'lt'vdehi.lngschef indhiici~. och fatillijeö111Sb1'g ooh 
Ingdd I"it11l.br:~1:g)· pei'spnalspeoiaJist · 

Dauiel HjalmMsilon> .ön~uds,l-Uai) 'S.SR v i a telefon ~Q1~:.r~~ 
Jol1ansso111 slcycklsön1bud SSR 

J~ötsl~g att Jirföl'a Rboia1 ber~dskap t.lndet'föl'utsatln:lng av poiitiska. 
be.$h1t d<lh fltransi<;~rhrg av kQi>ltWd.ön för beredskap. · · 

Avcl~)tui~gschefen irrlb!'mc1·ru: o1n :l:0~slagetatt 'införa ·so dal 
bf?tedskap, TJänste~lo'lvelse o..c'P. arbetsgi:va.re11S Hsk och 
ki:msckv~ils'~palys hm· s.ldQk~ts utmed. kallelsen Qc~·bUijgg~~ 
p,r<itököllet. 

SSR;s slcy<ldsom~ml g1;1s möjtlg}let att koi11plett~r~ ris Je~ och 
kons~lcv~n!lF1,11alyseil 'fö.te de~·26 j~ntmt:l. : 

S.SRauser nthnedm·).>etarei1 sJ ca all\'~nt1n ij ä~J.steb.H föne~<:>r f:råii 
och till:arb.etet \l lidet b~tcld~kaps:vocl~an bl a ä v. föxstlkrhig~skäL. 

S.SR yrkar at~ en platl för ill)J'lfÖljning ooh ulvätderlug.ltJl}.)rättas. 

Ai'hotsgivare.t1 sw1r~1· att vid 1Je~1t1.t uit 1ufönt soclal he~·txl~k~p 
kom1.ll.~r e11 S.M1\i1·ph1tratt 1-\pprät~~s Sf\tnt r~1UMt' fodjänst~'bH och 
bered~knpspU.rmat', 

SSR yr1wr t)å ett gtnll,diöu~ii11ägg !Mpe~aon~1.l1J.oredS.kap och 
b~tiM ·lqdig tl·ed.ug. · · · 

A~:bets&I.V$te~) avvi~ar ytlmndt;lt·QOh sVfll't'll' nt-t t!.ett~ ·fll~ ~11 
l\oll({kti;\ravt~lsfJ'åga. 

:·· 
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'nngsryds 
kommun 

Vid protokollet. 

(:Jw,f'Ntl 1tuft~ 
Ingrid Hultberg 
Personalspecialist 

agnhild Olsson 
Avdelningschef IFO 

!·.1o 
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/)( . ~'fingsryds 
#' \:!J kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (39) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2o1s-o2-24 ·BILAGA 6 

Justerande 

SAMffiALLSBYGGNADSN~EN 

§26 Dm: 2015 0219 204 

K9mpletteringsbudget 1 2015 - överföring av investeringsmedel 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om överföring 
av investeringsmedel i kompletteringsbudget l fdr år 2015 enligt 
redogörelse nedan. 

Närvarande avdelningschefer: 
Renhållningschef Annika Johansson, V A -chef Bengt Johansson, och 
fastighetschef Stefan Johansson. 

Beslrrivning av ärendet 

Det finns ett antal investeringsprojekt från det gångna året som inte har 
fårdigställts och som därför behöver tilläggs budgeteras, d.v.s. förvaltningen 
anhåller om att överföra investeringsmedel från år 2014 till2015 enligt 
sammanställning nedan. Se även bifogad överförings blankett. 

Överförf n 
Projekt Budget Förbrukat g 

51114 Byte av trafikskyltar 50 o so 
51415 Kök Väckelsängs skola 2 000 863 1137 

51418 Kök Korrö 1600 395 1205 

51419 Tak brandstatlon Tingsryd 481 6 475 

51420 Tak brandstation Llnneryd 280 161 119 

51421 Ombyggnad brandstatlon Rävemåla 260 2 258 

51510 Tillbyggnad äldreboende kv Örnen 98100 81083 17017 

51138 säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 300 o 300 

51146 Vatten och avlopp Fridafors 1000 687 313 

51149 Kväverening reningsverk Tingsryd 700 172 527 

Totalt 104 771 83 369 21401 

IUtdm!l'h'"tyrk'"'d' 
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.#' . •J!{• t. .U.~f50- J . . 
7 · · Kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (39) ~ ~· • '""R'YIIIM::l.-rvds 

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-24 

Justerande 

§ 26 forts 

Beslutsunderlag 

Skrivelse fi:ån samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 2015-01-29 
Sammanställning KB l :2015 Överföring av investeringsbudget 2014 ti112015. 

Nämnden beslut sim skiclms till 

Konununstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Malmberg 
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~ 
~Tingsryds 
~lrommun 
Samhällsbyggnadsförv~ltnlngen 

Caisa Leo-Malmberg 
0477-44225 

caisa.Jeo-mahnberg@tingsryd.se 

2015-01-29 
Dnr: 2015-0219-204 

SAMHÄLLSBYGGNADS
NÅMNDEN 

Kompletteringsbudget 12015 öveiföl'ing rtv investel'iugsmer!el 

Förvaltningens fö•·slag till beslut 

l. Samhällsbyggnadsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om 
överföring av investeringsmedel i kompletteringsbudget l för år 2015 
enligt redogörelse nedan. 

Beslcdvning av ärendet 

Det finns ett antal investeringsprojekt från det gångna året som inte hat' får
digstälits och som därfö1· behöver tilläggsbudgeteras, d.v.s. förvaltningen 
anhåller om att överfora investeringsmedel från år 2014 till 2015 enligt 
sanunanställning nedan. Se även bifogad överffirings blankett. 

Projel<t Budget Förbrukat överföring 

51114 Byte av trafikskyltar 50 o 50 

51415 t<ök Väckelsängs skola 2 000 863 1137 

51418 t<ök Korrö 1600 395 1205 

51419 Tak brandstation Tingsryd 481 6 475 
51420 Tak brandstatlon Llnneryd 280 161 119 

51421 Ombyggnad brandstation Rävemåla 260 2 258 
51510 Tillbyggnad äldreboende l<v örnen 98100 81083 17017 
51138 säkerhetsåtgärder vattenförsörjning 300 o 300 
51146 Vatten och avlopp Fridators 1000 687 313 

51149 l<väverening reningsverk Tingsryd 700 172 527 
Totalt 104 771 83 369 21401 

Beslutsunderlag 

Sammanställning KB l :2015 Överfödng h1vesteringsbudget 2014 til12015 

l (2) 

Tlngsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

40 

e-posUhemslda 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

30 
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TJNGS~YDS J(QMMON 
S;\mblillsbyggna{hifih·vnltnhigeu 

Nihtm<lons beslut slut slddc~s till 
t • •'• • • 

K:othintmsty't·elsen 
·Fö1'Wittniugscl1ef Joqus W~id~)~lnärk 
Undei.'t~ckimd · 

. 2 (2) 

41 
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K81·~2ll1.5 ÖVERFORIN.G JNVESTER,lN~SBUD~J:T-:Z014:fm 20.1-5·· 
F.ontaltning .. Sa~l:lällsbifi~_!I-~d~'@~~~i.~g_~~- . 

[ 
. . . . . 
rnvesteringspro.]ekf. . · s·urlget. Förbmkat . ö-nskad, 
och··~rl:J~e~_ummer ·21Ft4 : uri(let:2h1'4 o{fetf~ti.n9. 
{rtettoinv:esterir@ .. ·tm 201· 

. . . .. ·-·· 

Byt$·w·T.rank~RJ.fl;ar •. s-r·:l'-14 50 :o· .50. 

Tidsplan 'Orsaktill vaifötinveSterlngeh 
inte Iiafsliitfi>rts fi>r färdigSfälländ~ - . . .• 

I miestenngspro!JjeKiet l:lar'intec päborjats ))lider· . 
2Qi4 da:verksamhetenmvantai-Trafik'iteikets: lunder. 2o1.5:: 
beslut.gällande titStäiiandet 

Kommentar::. . . . _ _ _ . .. . . . . . . _ 
l satn hällsbyggnadSförvalming.ens'{n\reSteriogsbudget for 2014 finns upp!;a:get.so·tRr:fö'r utbyte-.av-trafiksf<Ylta;r,_ .Uhde6~r.20:r5·iinnsyli~::rli~re·1;550:'t1q·l:lpp'iaget:fötfo'rl:Sa'tt 
t,rfuyte. Utbytet åi'""en-fåfjd av den·översyn·.av trafikliastig tieten so in gjord~~ kommunens tätörter Under -2~1"1·0t;:h 2012. Trafikverket är ari:SVang, för en ·betydande del av 
.de·vägar i kmnmunen som berörs·i översynen. Handffrigar har darforskickats ö'verförutsällnlng o:ch beslut och ·ctarmedmväntar·f6rvaitningen verkefs .. äterkoppiing·oc;h· · 
bes!ut·rnnatråtgärder·utfors. 

. Renby.<;lringE;?n,harpaböJ:iats ·UTlder:201.4 ·ot:::h 

Kök Vackelsängs sKola, 5-1415 ZOOD· -863- 1137 stö~ de!ar,avbyggnad.sentreprenad;arberetar 
unaerb0oan:·a.'.r."2o'ts. slutf.örf...·At?rstar·ar.bete med instal!atfon, ytskikt. 

.. . och utrustninct • 

Kommentar.· . . . . 
Efter· förelaggande 0111" undei:hållsbrister be.s.ltif:a:äes att koket i.Väckeisängs.skpla ·skulfe renover-as· öcli arbetetstartades upp undei-".s!Lfteta.V 2014 röi""att1 sa liten· 
Qtsträpkning som möjligt·pävei-ka beröl"qa:verks<;mheter~.Arl?.ete:pag?r och beräknas. vara slutfört under början· av-2.0"15~ · 

.. 

· Ametemeä praJektet hår p~gatt~riäer20i4 

Kök Korröt 5141'8 1.'600 395. 1-za5· ocn·oJikå 'WrsiC!g': liariagifs. fram: Bygglov 
O nr;lervä:ten· zo1·s~ berakn"!svara klait mi· den 1 o:rebruarl·Qch. . . 

.. . ombyggnadeh :Ska_vata -~Tar t1J Säsongsstart . · . 
Ko~ 

.. 

Kuket"Jicr. f{otrö. hår· sedan 201 O halt ahmärktiing:fräil"Livsmedelsbll~yhehc orrt alt-lpkålerlia· ~:ir"ilnd~rdimensloner.a?e i förhalfån de ~Til·d'en verksamhetsöm oe"d~Jvs" ·Får 
att ls{ara cte·aktJta behoven askades 1. 60.0 tlsr n~1 :201'4.-. . 

... .. 

Sida1 
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l{s··1:201·5: ÖVERFÖRING'.INJ\1-ESTERtNGS·BUDGET' 20-14·tm ·201·5 
FörvaJming 

Inv.esterihfl$pr.ojekt 
o~ii projel<t_ninnmei' 
(netl:oirtv'eSf:ering) 

"S'?f!!~lJ~l?-~9~!1~~~~~~1!,1]!!9..:::!. 

Budgef ·F'ör.bittkå.t ·:: ·önsR::id: 
zo14. un.der~20!l4. .~9v.eri'onn'i;i· . 

. ':tx1I'20.15 

:OrSa.k tiJP:tanor)nvesferfngen · 
, rnte härsluffi>'rts 

··Tidsplan.'· 
.·for fä.rdigstälianc;ie · 

T:åk·Eir~indStation TfogsrY.'d, ·51419' 431 ·~ 479: ·P(o~j~Skfefåf:mte· p§bQrjat tmcfet 2014:·då fåket 1· . . :. ._ · .... 
pä · brandstatfonen i· LinBer#·prioriterades~.. - Und~rvaren 20t5_ 

Kommentar: . . . 
T~ket pa~bram:lstationen i TlrigfYd liar arider>en.längre.tiq~uppvrSät.ett hef:Yoände:!ackåge som i $rrrtiirs!<a~rv.äseri:fliQ? delar av .kenstruktio~E;:n .Oiti·'d~tlnte·~tfiärdas; 

.. 

l T~kbyt~t hår pwörjats under 2014 och' 
:T:ak.b~ndstatfon Linneryd, S142a 280· ; 16:f. -1-19': 

ko~me:ratffärdigstai{as Urid~diörj<iin av'20'1'5. · Uti~ et b0ljån av zots. 
... . . 

Konmientar.. · 
· Kon$trukflqp~n. pppVisar.stora sKa'dorunder.:·takb:efäggninge:m ocb masi:~·ätQardas. 

- ------------- ~ 

!Jn9.er-värem· 2b) q, Oitibyggnatl.brandstationRävemaiä; . . 
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KB: 1·::2015: ÖVERFÖRING INVEST:i;RIN~SBUDGET, 2014:·till20.1·5' 
Fä~l~ing. . Sa:f.nnallsbyggnadsfötvaltnlhgeli 

~-.,..--···-- ... - -.-- ~~. . ... 

[ 

rnvesteiiilgsptÖ.Jekt. Budget.· ·Förbra~. · :·önskaei: .ol:'Sak·tiil+.i.rtöiinve5terlngen· Tidsplan .. · . 
och pt·oj.eKfu:httnner . 201-4. . undiiir·20.14. ~~~If~~ng·, inte når's~iitförtS· rorf:ätdigstäil~md~ . 

. · {nefto.jnvesterlng) Jtll2015: 

tiilbyggnad äld;reboericte kv örnen; . Fard!9$3.1I;:aride av äldrel:loende:fpägär och· 
• . ·. l 98.10å :g:; 083· ':17 017. · Uhdeir 2G1S . 

515.10 . foijetba:de ti.d- och. betå.Jplåri. 
.. .. 

Krurnmema~ · 
11.tlbyggnad.eb;av ,:äJdJi,bdel'i"de ·Rvattetet Örrien:,ar-e~ Ptofekt·~om s~cker sig QVerfleraår. oet-i''fieiäknas ~rarerd(g~fällt-urider' ·~q15.,.. 

. . - ..... ... ~ 

300 
·· dff'~rter inväntas för att utbytet ska .ktinnå-
pabölj~s.. · 
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KB ;1":2015 · ÖvERFQRJNG;·J"NVESTERINGSBUOGET2014liU ·-201-5 
Förvaltning 

-Investeringsprojekt 
ocil·pfcjJe~nummer 
{rtettoinveSterlng} · · 

-

Kväverening_ renif.lQ$V6iket Tingsryd,; . 
51149' 

-

:~~häll~_x~gR;aa~örvaffniJ!~~~~'-'--· __ _ 

.Budget,- ·_ Förh~kat ·,, -ö·n:Sk:id 
2ö14 urider2014.: ö-iletfbriiig' . 

- · · · · · ·tiiti<!1s : 

. . . .. 

700 172· 52.7 

.. 

.. 

Orsak till varfor in-ireste;iing·en 
inted1ar sllnt5iiS · 

. . 

Arbet~t ·_med -ått Ji:lif.lsf<a. ey~vei:eningeti h<:1r 
pahÖJjats under~ö-14:6c.h:komm~ratt"päg&i. 
m:'dt;;r 2015 ·eDligt plart 

. . 

Tidpplan· 
· för färdigs-tällande· 

.Under:2015:. 

... . .. 
Köminentar; -· 
,A._vl6ppsrenii'1geverket i 'ftngsr.yd påverka~ av. ått'ökade k\räven:ningskräv och åtgärder maste,göras ror att mitlska:kVäveutsläppen·;_'Pi'9jekteft'~ct<ersig ö\i'er. tvåäf och 
under2015 finns"ytterlig<:;re 1 $9Q tkri investerlngsoudgete)1 för åtgärder.-. . . . 
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~Tingsryds 
\!:)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-26 BILAGA 7. 

Justerare 

~\ 

§ 5 

Bokslut 2014 
Dnr 2015/24 042 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner fårslag till nämndsberättelse 
får år 2014, bilaga 2, och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner fårslag till 
överskottshantedng, en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr, där ingen 
hemställan görs till kommunfullmäktige om ett justerat resultat, den 
slutliga positiva budgetavvikelsen är 0,5 mkr. 

3. Barn- och utbildnillgsnämnden godkänner fårslag till KB l :2015 och 
investeringsbudget, innebärande att investeringsmedel på 137 tkr 
avseende lokalanpassning av Krokodilens fårskola i Väckelsång, som till 
huvuddel inte blivit fårdigställd under år 2014, överfårs till år 2015. 

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner fårslag till redovisning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete ochjämställdhetsarbete 2014 får barn
och utbildningsfdrvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningskamrer Jan-f,[enrik Lothigius och skolchef Yngve Rehnström 
redovisar forslag till nämndsberättelse, årsredovisning, med tillhörande 
bilagor får barn- och utbildningsnämnden år 2014. 

MBL-information har ägt rum den 23 januari 2015. 

Beslutsunderlag 

l. Tjänsteskrivelse från fdrvt_tltningslcamrer Jan-Henrik Lothigius 2015-01-
23, bilaga l. 

2. Förslag till nämnds berättelse, årsredovisning, med tillhörande bilagor för 
barn- och utbildningsnämnden år 2014, bilaga 2. 

Beslutet sidekas till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KB 1:2015 ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2014 till2015 

Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 

[ 

Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad 
och projektnummer 2014 under 2014 överforing 
(nettoinvestering) till2015 

Lokalanpassning Krokodilems förskola i 150 13 137 
Väckelsäng 

Kommentar: 

Orsak till varför investeringen 
inte har slutförts 

Investeringen har ej slutförts 

Tidsplan 
för färdigställande 

2015 (Hänvisning datum SBF) 

Investeringen avseende lokalanpassning av Krokodilens förskola i Väckelsäng har till huvuddel inte blivit färdigställd under åF 2014. Anledningen är bl a en utredning 
angående brandskydd som var obligatoriskt att göra m a a lokalanpassningen. 

------------ ~-~-------------~ -

Kommentar: 

Kommentar: 
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~Tingsryds 
~kommun 

YTTRANDE 
1-: 

··BILAGA 8· ~ 
Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-03-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommunstyrelsen 

Yttrande om finansiering av äskanden i KB 1 2015 

Undertecknad har av kommunchefen fått i uppdrag att lämna yttrande avseende fmansiering av 
äskanden i KB l 2015. Yttrandet avser endast fmansieringen, d v s utgör inget ställningstagande 
till själva sakfrågorna i äskandena. 

Resultatbudget 

Utifrån den lågt budgeterade resultatnivån, fullmäktiges fmansiella mål samt befarade bud
gettinderskott hos nämndema kan konstateras att utrymme salmas för tillägg av kostnader som 
försämrar det budgeterade resultatet. 

Fullmäktige har fastställt budget för 2015 med resultat om 2,3 mkr (0,3%). De 3,8 mkr som kan 
tilläggsbudgeteras i KB l utgör i huvudsak engångsintäkter för 2015. Det möjliga budgeterade 
resultatet efter KB l uppgår därmed till 6, l mkr, vilket motsvarar 0,9% av skatteintäkter och 
uijämning. Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål uppgår til12%, vilket motsvarar ca 13,3 
mkr. Vid bedömning av utrymme bör förutom budgeterat resultat även nämndernas prognoser 
beaktas, vilket sannolikt, med beaktande av 2014 års resultat i kombination med den lågt budge
terade resultatnivån för 2015, kan komma att innebära en risk för nollresultat eller sänu·e f<?r 
2015. 

Även det pågående arbetet med Hållbar ekonomi bör beaktas. I strategisk prioritering (nr 8) 
anges att hållbar ekonomi ska prioriteras fore kostnadshöjande ambitions- och kvalitetsökningar 
i kärnverksamhet och övrig verksamhet. 

Tillgängliga förfogandemedel för finansiering inom re~ultatbudgeten (d v s med oförändrat 
budgeterat resultat) är: 

• KS förfogandemedel 16 tkr (200 tkr) 
• KSO/KC fårfogandemedel250 tkr (250 tlcr) 
• KS attraktivitetspott 1400 tkr (1500 tkr) 
• KSAU:s utvecklingspott 134 tkr (300 tkr) 
o Örnenpott (reserv få~ skatteväxling) 500 tkr 

Samtliga·poster avser utrymme fcir engångskostnader 2015. Eventuell användning av budget
anslagen försämrar kommunens verkliga resultat med motsvarande belopp. 

Nya äskanden 
• Samhällsbyggnadsnämnd- arvodering l 00 tia· 
• Socialnämnd- tjänstemannaberedskap 350 tlcr 

Båda äskandena avser ny och permanent verksamhet, d v s verksamhet, och därmed kostnader, 
som återkommer årligen även efter 2015. Denna typ av ärenden är inte tänkta att hanteras i 
kompletteringsbudget, eftersom denna endast kan hantera kostnader fcir innevarande år 2015. 
Detta innebär att finansiering saknas i budget 2016 oavsett om finansiering kan ske fcir 2015 . 
. Finansierjllg av här typen av ärenden bör dätf'cir alltid hanteras i ordinarie budgetptacess och 
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inte under löpande budgetår. ställningstagande till sakfrågan och finansieringen bör ske vid 
samma tillfålle. 

Bedömning av kostnaderna är svår att göra eftersom detaljerade kostnadskalkyler får de båda 
. äskandena salmas i handlingarna. Därmed råder viss osäkerhet kring kostnadsnivåerna, bl a 
avseende eventuellt rörliga lönekostnader får tjänstemannaberedslcapen. 

ÖVer- och underskottsärenden 
• Samhällsbyggnadsnämnd 300 tkr (städmaskiner) 
• Kultur- och fritidsfårvaltning 3 86 tkr (bidrag V emboö + bevattningsanläggning) 
• Socialnämnd- avskrivning av underskott (12 500 tkr) 

Samtliga äskanden avser, som budgetreglementet fåreskriver, engångskostnader. 

2(2) 

Kultur- och fritidsfårvaltningens äskanden avser verksamhet/kostnader som inte utfårdes som 
planerat 2014. Angående bevattningsanläggningen så kan den ses som en anläggningstillgång 
(investering) och istället behandlas på investeringsbudgeten .. 

Avskrivning av socialnämndens underskott är möjlig eftersom 2014 års balanskravsresultat var 
positivt. 

Investeringsbudget 

ÖVe1jöring av överskott 
• Samhällsbyggnadsnämnden 21 401 tkr (varav Ömen 17 017 tkr) 
• Barn- och utbildningsnämnden 137 tkr 

Samtliga äskanden avser projekt som av olika anledningar inte genomfårdes eller slutfårdes som 
planerat under 2014 och därfår behöver slutfåras under 2015 istället. Posterna bidrog till att 
2014 års investeringsbudget inte fårbrukades i sin helhet och att nyupplåningen under 2014 
dätmed blev lägre än budgeterat. 

Den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten får 2015 uppgår til157,9 mkr och budgete
rad nyupplåning är 25 mkr. En överföring av äskande överskott från 2014 om 21,5 mkr skulle 
således ge en total investeringsbudget om 79,4 mkr. 

För att finansiera den ut9kade investeringsbudgeten behöver den budgeterade nyupplåningen 
utökas från 25 till 50 mkr under 2015. Utökningen avser då planerad nyupplåning som inte be
hövde göras fåna året och som med god marginal ryms inom den av fullmäktige fastställda · 
låneramen om en totallåneskuld om maximalt 255 mkr får 2015. 

I den fastställda investeringsb].Idgeten för 2015 finns l ,5 mkr avsatta till KS fåtfogande. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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r;z;lTingsryds 
~kommun 

Kommunledningsf6rvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafSson@tingsryd.se 

YTTRANDE 

2015-03-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande om finansiering av äskanden i KB 1 2015 

1(1) 

Undertecknad har av kommunchefen fått i uppdrag att lämna yttrande avseende fmansiering av 
äskanden i KB l 2015. Yttrandet avser endast fmansieringen, d v s utgör inget ställningstagande 
till själva sakfrågorna i äskandena. 

Resultatbudget 

Utifrån den lågt budgeterade resultatnivån, fullmäktiges fmansiella mål samt befarade bud
getunderskott hos nämnderna kan konstateras att utrymme saknas för tillägg av kostnader som 
försämrar det budgeterade resultatet. 

Fullmäktige har fastställt budget för 2015 med resultat om 2,3 mkr (0,3%). De 3,8 mkr som kan 
tilläggsbudgeteras i KB l utgör i huvudsak engångsintäkter för 2015. Det möjliga budgeterade 
resultatet efter KB l uppgår därmed ti116, l mkr, vilket motsvarar 0,9% av skatteintäkter och 
utjämning. Fullmäktiges långsiktiga finansiella mål uppgår till2%, vilket motsvarar ca 13,3 
mkr. Vid bedömning av uttymme bör förutom budgeterat resultat även nämndernas prognoser 
beaktas, vilket sannolikt, med beaktande av 2014 års resultat i kombination med den lågt budge
terade resultatnivån för 2015, kan komma att innebära en risk för nollresultat eller sämre för 
2015. 

Även det pågående arbetet med Hållbar ekonomi bör beaktas. I strategisk prioritering (nr 8) 
anges att hållbar ekonomi ska prioriteras före kostnadshöjande ambitions- och kvalitetsökningar 
i kärnverksamhet och övrig verksamhet. 

Tillgängliga fölfogandemedel for finansiering inom resultatbudgeten (d v s med oförändrat 
budgeterat resultat) är: 

e KS förfogandemedell6 tkr (200 tkr) 
e KSO!KC förfogandemedel250 tkr (250 tkr) 
e KS attt·aktivitetspott 1400 tkr (1500 tkr) 
e KSAU:s utvecklingspott 134 tkr (300 tkr) 
e Örnenpott (reserv för skatteväxling) 500 tkr 

Samtliga poster avser utrymme för engångskostnader 2015. Eventuell användning av budget
anslagen försämrar kommunens verkliga resultat med motsvarande belopp. 

Nya äskanden 
• Samhällsbyggnadsnämnd- arvodering l 00 tkr 
• Socialnämnd- tjänstemannaberedskap 350 tkr 

Båda äskandena avser ny och permanent verksamhet, d v s verksamhet, och därmed kostnader, 
. som återkommer årligen även efter 2015. Denna typ av ärenden är inte tänkta att hanteras i 
kompletteringsbudget, eftersom denna endast kan hantera kostnader för innevarande år 2015. 
Detta innebär att finansiering saknas i budget 2016 oavsett om finansiering kan ske för 2015. 
Finansiering av häl' typen av ärenden bör dä1för alltid hanteras i ordinarie budgetprocess och 



inte under löpande budgetår. ställningstagande till sakfrågan och finansieringen bör ske vid 
samma tillfälle. 

Bedömning av kostnadema är svår att göra eftersom detaljerade kostnadskalkyler för de båda 
äskandena saknas i handlingama. Därmed råder viss osäkerhet kring kostnadsnivåema, bl a 
avseende eventuellt rörliga lönekostnader för tjänstemannaberedskapen. 

ÖVer- och underskottsärenden 
• Samhällsbyggnadsnämnd 300 tkr (städmaskiner) 
e Kultur- och fritidsförvaltning 386 tkr (bidrag Vemboö +bevattningsanläggning) 
e Socialnämnd- avskrivning av underskott (12 500 tkr) 

Samtliga äskanden avser, som budgetreglementet föreskriver, engångskostnader. 

Kultur- och fritidsförvaltningens äskanden avser verksamhet/kostnader som inte utfördes som 
planerat 2014. Angående bevattningsanläggningen så kan den ses som en anläggningstillgång 
(investering) och istället behandlas på investeringsbudgeten. 

2(2) 

Avskrivning av socialnämndens underskott är möjlig eftersom 2014 års balanskravsresultat var 
positivt. 

Investeringsbudget 

ÖVerföring av överskott 
e Samhällsbyggnadsnämnden 21 401 tkr (varav Ömen 17 017 tkr) 
• Barn- och utbildningsnämnden 137 tkr 

Samtliga äskanden avser projekt som av olika anledningar inte genomfördes eller slutfördes som 
planerat under 2014 och därför behöver slutföras under 2015 istället. Posterna bidrog till att 
2014 års investeringsbudget inte förbrukades i sin helhet och att nyupplåningen under 2014 
därmed blev lägre än budgeterat. 

Den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för 2015 uppgår till57,9 mkr och budgete
rad nyupplåning är 25 mkr. En överföring av äskande överskott fi·ån 2014 om 21,5 mkr skulle 
således ge en total investeringsbudget om 79,4 mkr. 

För att finansiera den utökade investeringsbudgeten behöver den budgeterade nyupplåningen 
utökas fi·ån 25 till 50 mkr under 2015. Utökningen avser då planerad nyupplåning som inte be
hövde göras föna året och som med god marignal ryms inom den av fullmäktige fastställda 
låneramen om en totallåneskuld om maximalt 255 mkr för 2015. 

I den fastställda investeringsbudgeten för 2015 finns 1,5 mkr avsatta till KS förfogande. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 



Ärende nr 8 

Ekonomisk månadsrapport 





Ärende nr 9 

Reviderad arbetsprocess 
för budget 2016 



t:Z:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

usterare 

§ 71 

Reviderad arbetsprocess budget 2016 

2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016 enligt 
protokolls bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar reviderad arbetsprocess för 
budget 2016. 

Beslutsunderlag 

Reviderad arbetsprocess budget 2016 



Bilaga Ks Au § 71 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-03-02 

FÖRSLAG 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 - reviderad version mars 2015 

Datum 

2015 

lO feb (ti) 

11 feb (on) 

23mars (må) 

(30 mars 

15 april 

4 maj (må) 

11 maj (må) 

(25 maj 

26 aug 

27 aug (to) 

31 aug (må) 

7 sept (må) 

14 sept (må) 

28 sept (må) 

30 nov 

Kommentar 

Informationsdag l Genomförd. 

Uppföljning informationsdag l Genomförd. 

KSAU ev direktiv till CCG ang arbetsramar 

Inriktningsdebatt KF) Preliminärt. Beslutas av KF-ordförande. 

CCG forslag arbetsramar. 

KSAU fårslag arbetsramar. 

KS beslut arbetsramar 

KF beslut styrkort KF/övergripande mål) Preliminärt. Beslutas av KF-ordförande. 

Sista dag får nämndsbeslut budget enligt fastställd arbetsram Nämndsbeslut ska föregås av MBL§ 11. 

Utskick material inför infodag 2* 

Informationsdag 2 * 

KSAU forslag budget 2016-2018 ink! skattesats 

KS forslag budget 2016-2018 inkl skattesats 

KF beslut budget 2016-2018 inld skattesats och styrkort 

Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast. 

Halvdag. Totalläget samt resp förvaltning/ftg 
redovisning av budgetförslag. 

Beslutet ska föregås av MBL §Il. 

* utskickat material nämndsbudgetar kan p g a tidsskäl komma att avse tjänstemannaförslagen. Eventuella förändringar som sker vid nämndens 
behandling kommer isåfall att meddelas på informationsdag 2. 

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt inför ksau:s direktiv for 
budgetramar 23 mars, KS beslut om arbetsramar 11 maj samt KS forslag till budget 14 september. 

KSAU kan komma att kalla till e}.ira möten om de ekonomiska forutsättningarna forändras väsentligt under pro
cessens gång. 

Förkortningar: KF-kommunfi.Jllmäktige, KS-kommtmstyrelsen, KSAU-kommunstyrelsens arbetsutskott, eeG-centrala chefsgruppen 



f:6J Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel. gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2015-02-25 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Reviderad arbetsprocess budget 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde 2014-11-17 §235 arbetsprocess för budget 2016 med planerat 
fullmäktigebeslut om budget och skattesats för 2016 i juni månad 2015. Utifi·ån arbetet med 
uppdraget "Hållbar ekonomi" och dess kommande utredningsarbeten har diskussion förts, bl a 
vid uppföljningsdag 11 februari, att senarelägga fullmäktigebeslutet om budget och skattesats 
för 2016 till september månad 2015. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har, baserat på ovanstående diskussion, tagit fram förslag till 
reviderad arbetsprocess för budget 2016 som innebär att fullmäktige tar ställning till budget och 
skattesats för 2016 i september månad 2015 istället för juni månad 2015. 

Beslutsunderlag 
Arbetsprocess för årsbudget 2016- reviderad versionmars 2015 (bilaga). 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds lwmmun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 o o (vx) 0477 313 o o 

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



Ärende nr 10 

Redovisning av resultat gällande 
ungdomsundersökningen LUPP 
studentmedarbetare Fanny Eklund 





Ärende nr 11 

Handlingsplan för att 
Stödja handeln i Tingsryd att utveckla 
aktiviteter under 2015 



1 ~Tingsryds 
~ ~komnmn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 73 

Handlingsplan för att stödja handeln i Tingsryd att utveckla aktiviteter 
under 2015 

2014/118 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för att stödja handeln i 

Tingsryd att utveckla aktiviteter under 2015. 

2. Kostnaderna för handlingsplanen uppgår till 90 000 kr och hämtas ur 

attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Under tre år har Tingsryds Handel fått medel för att utveckla och genomföra 
sin verksamhet. Näringslivsutvecklaren ser dessa satsningar som 
lyckosamma och föreslår att pengar beviljas för ytterligare ett år. Tingsryds 
kommun föreslås stå för 25% av de totala kostnaderna på 300 000 kr 
(75 000 kr). För 2015 läggs också 15 000 kr på aktiviteter knutna till 
sammanslutningar av handelsföretag som inte är anslutna till Tingsryds 
Handel. 

I aktivitetsplanen som är framtagen av Tingsryds handel ingår under året 
bakluppeloppisar, reamånader, Allt Hjärtans Dag-aktiviteter, Modevisning, 
Våryra, rallyaktiviteter, s kördemarknad och aktiviteter i samband med 
Tingsryds marknad och julskyltning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från näringslivsutvecklare Thomas Mattsson, 2014-02-24 

l Utdrags bestyrkande 
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l!)Tingsryds 
kommun 

TJÄNSTESKRfVELSE l (2) 

Förvaltningen Datum (2015-02-24) 

Thomas Mattsson 
047744154 
Thomas.mattsson@tingsryd.se 

Till KSAU 

Att stödja handeln i Tingsryd för att utveckla aktiviteter under 
2015 

Förslag till beslut 

Att godkänna handlingsplanen för att stödja handeln i Tingsryd 2015 och att 
25% kostnaderna på 300000 kr (dvs 75000 kr) samt ytterligare 15000 kr här
leds till attraktivitetsprogrammet 

Sammanfattning 
Handeln i kommunen är en viktig del av attraktiviteten. Under tre år har Tings
ryds Handel fått medel för att utveckla och genomföra sin verksamhet och för 
att fortsätta den lyckosamma satsningen föreslås medel för ytterligare ett år. För 
2015läggs också medel till handelsföretag som inte är anslutna till Tingsryds 
Handel. 

Bakgrund 
Handlingsplan: Att stödja handeln i Tingsryd för att utveckla aktiviteter under 
2015. 

Visionen: År 2030 finns ett brett utbud av affärer och service i hela kommunen 
som tillgodoser det mesta av medborgarnas behov. Tingsryd är en attraktiv 
handelsort 

Målprogrammet: Kommunen ska aktivt samarbeta med företags-föreningar och 
andra näringslivsorganisationer 

Handeln i kommunen är en viktig del av attraktiviteten. Under tre år har Tings
ryds Handel fått medel för att utveckla och genomföra sin verksamhet. 
Förutom att arrangera aktiviteter vill Tingsryd Handel vara en röst i de frågor 
som rör utvecklingen av Tingsryds tätort. Att skapa fler aktiviteter och evene
mang i Tingsryds tätort är positivt för hela kommunen. Förutom att det skapas 
attraktiva evenemang bidrar det till att bevakningen i media ökar vilket i sig ge
nererar ett attraktivare samhälle. 

Förutom att arrangera aktiviteter kommer föreningen att arbeta med närings
livsutvecklande frågor som rör handelsutvecklingen i Tingsryd. Detta kommer 
ske i enlighet med en aktivitetsplan som Tingsryds handel tar fram i samarbete 
med utvecklingsavdelningen. För 2015 kommer Tingsryds Handel ha två perso
ner anställda på deltid för att genomföra aktiviteter och öka attraktionskraften 
hos handeln i Tingsryd. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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

If 
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Aktivitetsplan: 
I aktivitetsplanen ingår bland annat återkommande backluckeloppisar, reamå
nader, Alla Hjärtans dag aktiviteter, Modevisning, Våryra med lyxshopping, 
Rallyaktiviteter, Skördemarknad, aktiviteter i samband med Tingsryds marknad 
och julskyltning. Beräknad total kostnad för aktiviteter och anställda är 300000 
kr. 

För att företag som inte är direktanslutna till Tingsryds Handel ska kunna ar
beta med attraktivitetsarbete för handelssektorn föreslås att det anslås ytterli
gare 15000 kr till utveckling av handeln. Dessa pengar ska i första hand gå till 
sammanslutningar av handelsföretag utanför Tingsryds tätort och avropas inför 
varje aktivitet. 

Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

l( 
.,.
/ 



Ärende nr 12 

Uppdrag om utredningar för 
en hållbar ekonomi samt 
inledande av medborgardialog 



SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 7 \~ l'i.lTingsryds 'J ~kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 

Justerare 

§56 

Uppdrag om utredningar för en hållbar ekonomi samt inledande av 
medborgardialog 

2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

l. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten och dess strategiska 
priorteringar som underlag för fortsatt arbete med hållbar ekonomi. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram de utredningar och 
beslutsunderlag som redovisas i rapporten. 

3. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för medborgardialog för 
arbetet med hållbar ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav i april2014 (kommunstyrelsen 2014-04-14, § 75) 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig 
och hållbar ekonomi. slutrapport för uppdraget redovisades för 
kommunstyrelsen 2015-02-09. 

I slutrapporten föreslås åtta strategiska prioriteringar för en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Inom ramen för varje prioritering redovisas möjliga 
åtgärder samt möjlig fortsatt hantering av respektive åtgärd. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till den fortsatta hanteringen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

slutrapport "Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun", 
presenterad för kommunstyrelsen 2015-02-09 
Skrivelse från kommunchefLaila Jeppsson, 2015-02-13 

l Utdragsbestyrkande 



Ärende nr 13 

Uppdrag om 
utredning av elijusspår i Väckelsång 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 /\ ~Tmgsryds 1 .l · kommun 
Y Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 

Justerare 

~~ v 

§58 

Information om elijusspår i Väckelsång 

2014/680 050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att utreda frågan 
om elijusspår i Väckelsäng för att finna en lösning som kan träda i kraft den 
l juli 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Elljusspåret i V äckelsång är en ca 2 km lång och väl frekventerad 
friluftsanläggning för både boende och föreningslivet Bland annat 
arrangeras där det årligen återkommande Väckelsångsloppet som 
samlar 600 deltagare. 

Markägarna till fastigheten Väckelsäng 16:1 har 2014-11-09 kommit 
in med en uppsägning av markavtalet gällande elijusspår på deras 
mark, ett avtal som har ett års uppsägningstid. Konsekvenser av 
uppsägningen är att allmänheten inte får tillgång till en trygg och säker 
motionsslinga samt att Väckelsångsloppet förmodligen inte kan 
genomföras eftersom en stor del av loppet är förlagt till den aktuella 
fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kultur- och fritidshchef Stefan Johansson, 2015-02-12 

Uppsägning av markavtal 

Markavtal om upplåtelse för motionsspår 

l Utdmgsbestyrkande 
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l ~/ ~11B1rrn~wycdl§ 
PY ,. occrDmrnnrrmmrrn 

Kultur- och fritids-
förvaltningen 2015-02-12 

Stefan Johansson 
0477 441 60 

Stefan.johansson@tingsryd.se 

Till 
Kommunstyrelsen 
Kultur-och fritidsutskottet 

Elijusspår i Väckelsång 

Uppsägning av markavtal gällande upplåtelse av motionsspår på fastigheten V äckelsång 16: l 

Förslag till beslut 
Kultur-och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att låta kultur-och fritidsutskottet 
utreda frågan vidare för att finna en lösning som kan träda i la'aft l juli 2016. 

Sammanfattning 
Markägarna till fastigheten Väckelsång 16:1 har den 9 december 2014 inkommit med en upp
sägning av markavtal gällande elljusspår. Avtal tecknades första gången 1980, detta avtal om
förhandlades 2005 och tedrnades då att gälla tre år med förlängning om ett år om inte uppsäg
ning skett senast 12 månader iiman avtalstidens utgång. Avtalet löper från l juli 2005 . 

Besl{rivning av ärendet 
Elljusspåret i V äckelsång är ca 2 km lång och är en väl frekventerad friluftsanläggning för både 
boende och föreningslivet, här kan nämnas det årligen återkommande Väckelsång loppet med 
över 600 deltagaren. 
En konsekvens förutom att allmänheten inte får tillgång till belyst anläggning som främst på 
vinter tid utgör ett trygg och säker motionsslinga är att Väcl<:elsångs loppet förmodligen inte kan 
genomföras då hela sträckan nyttjas för genomförandet av motionsloppet 
Kostnaden för markaavtalet är 305 kr/år. 

Ärendets beredning 
Kultur-och fritidsförvaltningen har haft samråd med markägarna (2 st.) och Väckelsångs TIC, 
samt haft möte med bygg och miljö avdelning som arbetar med ett planuppdrag i närliggande 
område. 
Kostnader för att bygga ett nytt elijusspår har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Uppsägning av markavtal: bill 
Markavtal om upplåtelse för motionsspår bi12 

Tingsryds l<ammun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Sl<yttegatan 2 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

f ax 
0477 311 37 

e-post/hemsida 
lwlturfritid@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (1) 



Väckelsäng 8/12 2014 

Kultur och fritidsförvalt!1ingen 

Box88 

362 22 Tingsryd 

Uppsägning av Markavtal gällande upplåtelse av motionsspår på fastigheten Väckelsång 16:1 

Undertecknad säger upp avtalet. Anledning till uppsägning är Kommunala beslut som tvingar fram 

uppsägning. Vägslingan behövs nu för eget bruk. 

Undertecknad förutsätter att Kommunen tar ansvar för den uppkommen situation och ger 

information till VIK och allmänhet om situationen utan att peka finger till markägare 

Kopia för kännedom till 

kommunledningsförvaltningen 

Laila Jeppsson 

Box88 

362 22 Tingsryd 



AVTAL 
t1 

1(2) ~ 2005-10-11 

Markavtal om upplåtelse för motionsspår 

Mellan 420219-2839 Jan Hagelberg, Väckelsång Skullagård 11, 360 14 
Väckelsång, nedan kallad upplåtaren och Tingsryd s kommuns Kultur och 
Fritidsförvaltning, medan kallad kommunen, träffas hänned följande avtal om 
markupplåtelse. 

1 Upplåtelsens ändamål 

Upplåtaren medger kommunen rätt att å fastigheten Tingsryd Väckelsång 16:1 
. underhålla och nyttja befintligt motionsspår med tillhörande elbelysning. Mo
tionsspårets sträckning har redovisats på till detta avtal hörande karta. 

Ändamålet skall vara att bereda allmänheten, föreningar och skolungdomar rätt 
att nyttja spåret för idrott och motion. 

2 Underhåll 

Kommunen har rätt att tillträda det upplåtna området för tillsyn och underhåll 
samt att uppsätta skyltar med beskrivningar och anvisningar för motionsspårei. 
Kommunen förbinder sig tillse att alla förekommande 1mderhållsarbeten utförs 
på ett sådant sätt att minsta möjliga intrång eller olägenhet förorsakas därav. 

l 

Upplåtaren skall äga rätt att efter samråd med konmmnen nyttja spåret för 
skogstransporter i samband med avverlrningar på fastigheten. Körning skall 
utföras på sådan tid och på sådant sätt att skador på spåret och anordningar i 
anslutning till detsamma undvikes i möjligaste mån. Skulle skador av omfatt-·' 
ning uppkomma skall upplåtaren i görligaste mån återställa spåret i förutvaran
de skick. 

3 Upplåtelsetid 

Upplåtelsen avser en tid av tre (3) år räknat från den 1 juli 2005. 

Om uppsägning av avtalet från någondera sidan ej skett ett (1) år före dess ut
gång skall det anses förlängt ett (l) år i sänder med enahanda uppsägningstid. 

4 Ersättning 

För rätten att nyttia området enligt detta avtal skall kommunen erlägga en er
sättning med 305 kronor per år. Ersättningen skall för varje år efter det första 
året indexregleras enligt konsumentprisindex. Basbeloppet är anpassat till in
dextalet för oktober månad 2005. 
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6 Överlåtelse 

Kommunen äger rätt att utan upplåtarens samtycke sätta idrottsförening eller 
annan ideell förening i sitt ställe för driften av verksamheten med motionsspåret 
och underhåll av detsamma. 

7 Godkännande 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av godkännande i vederbörlig kommu
nal instans. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar vilka utväxlats mellan parterna. 

Tingsryd 2005- W ... Z 1 
För Kultur-· och Fritidsn" 

~!k~ 
Alm-Christin Jaha 
Ordförande 

Väckelsång 2005- lt:J ·~l. ;),_ 

Jan Hagelberg 
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Ärende nr 14 

Uppdrag om översyn av 
delegationsordning gällande 
personalärenden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 u (!jTingsryds 
\-\ · kommun 
.f' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 

usterare 

§59 

Uppdrag om översyn av delegationsordning gällande personalärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunchef Laila J eppsson får i uppdrag att göra en översyn av 
delegationsordning gällande personalärenden. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade (kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26) att 
revidera reglemente för styrelser och nämnder vilken även innefattade 
inrättandet av ett personalutskott. Mot bakgrund av det behövs en översyn 
av delegationsordning gällande personalärenden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26 



Ärende nr 15 

Uppdrag om översyn av 
bestämmelser om ekonomisk 
ersättning för förtroendevalda 



l~ l!JTingsryds 
~ · kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-02 

Justerare 

§ 65 

Översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

2014/597 024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchef Laila Jeppsson i uppdrag att göra en 
översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av de inrättade utskotten för personalfrågor och kultur-och 
fritidsfrågor samt förändrade arbetsuppgifter för fullmäktiges presidium 
behövs en översyn av bestämmelser om ekonomisk ersättning. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning, nya kommunfullmäktige§ 42, 
2014-12-18 
Beslut om revidering av reglemente för styrelser och nämnder, 
kommunfullmäktige§ 10, 2015-01-26 

l Utdragsbestyr kan de 



Ärende nr 16 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 





Ärende nr 17 

Kommunledningsförvaltningen 
· informerar 





Ärende nr 18 

Ärenden enligt kommunstyrelsens 
arbetsutskotts protokoll 
från sammanträdena 2015-02-16 och 
2015-03-02 
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