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Justerare 

§ 132 

Yttrande över samråd utredningskorridor- 400 kV-ledning 
Nybro-Hemsjö 

Dnr 2014/316 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar landsbygdsutvecklarens svar som sitt eget och 

översänder det till Svenska Kraftnät. 

Beskrivning av ärendet 

En ny elförbindelse mellan Klaipeda i Litauen och Nybro byggs för 

närvarande. För att förbättra överföringskapaciteten avser Svenska Kraftnät 

att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö. För närvarande 

genomför myndigheten samråd med berörda fastighetsägare och 

myndigheter gällande en utredningskorridor i nämnda område. 

Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson vid utvecklingsavdelningen har i 

samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till 

kommunalt yttrande i ärendet. 

Följande punkter sammanfattar yttrandet: 

* Tingsryds kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 k V
ledningen skall byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i 
ledningsgatan för den befintliga 400 k V-ledningen mellan Nybro och 
Hemsjö. 
* Ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med 
bebyggelse och näringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig 
utveckling i berörda landsbygdsområden i Tingsryds kommun. 
* I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark 
reserverad för ett ytterligare intrång i form av den nya 400 leV-ledningen. 
Tingsryds kommun är av uppfattningen att en sådan omfattande 
markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen innebär är en fråga 
som måste prövas i en översiktsplaneprocess. 
* Det är oklart vilka skyddsavstånd som erfordras i förhållande till olika 
strömlaster. Tings1yds kommun. ser alltjämt att tillräckligt säkerhetsavstånd 
är viktigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande 
kraftledningar som tillkommande bebyggelse. 

l Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttrande över Underlag för samråd om utredningskorridor-
400 kV-Iedning Nybro-Hemsjö 

Förslag till beslut 
Nedanstående yttrande föreslås antas. 

Sammanfattning 
Svenska kraftnät har till Tingsryds kommun översänt Underlag för samråd om Utred
ningskorridor- 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö. Handlingama är daterade januari 2015. 
Underlaget avser anläggande av ny 400 k V-växelströmsledning mellan station Nybro i 
Kalmar län och Hemsjö i Blekinge län. Motiven för att bygga den nya ledningen kan 
enligt Svenska kraftnät sammanfattas enligt följande: En ny elförbindelse, kallad Nord
Balt, byggs för närvarande mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen. Denna för
bindelse, som byggs med mark- och vattenförlagd kabel, kommer att binda samman de 
baltiska statemas elnät med det nordiska. När den nya kabeln tas i drift kommer den 
överförda mängden el öka kraftigt i regionen kring Nybro. För att förbättra överförings
kapaciteten i regionnätet behövs en ny 400 kv-ledning mellan Nybro och Hemsjö. Ut
byggnaden eliminerar risken för omfattande fel i det underliggande 130 kV-nätet vid 
eventuella fel på stamnätsanläggningar, vilket i sin tur minimerar risken för omfattande 
strömavbrott i området. 
Svenska kraftnät utreder för närvarande vilken ledningssträckning som är mest lämplig 
för dennya ledningen mellan stationerna i Nybro och Hemsjö. Underlaget för samråd 
om utredningskorridor är en del i det arbetet. 

Nedanstående yttrande redovisar Tingsryds kommuns ställningstaganden i ärendet. Föl
jande punkter kan lyftas fram för att kort sammanfatta det kommunen anför i yttrandet: 
* Tingsryds kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 k V -ledningen 
skall byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befint
liga 400 k V -ledningen mellan Nybro och Hemsjö. 
* Ledningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med bebyggelse och nä
ringsliv för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsområ
den i Tingsryds kommun. 
* I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett 
ytterligare intrång i form av den nya 400 k V -ledningen. Tingsryds kommun är av upp-
· fattningen att en sådan omfattande markanvändningsfråga som den nu aktuella ledning
en innebär är en fråga som måste prövas i en översiktsplaneprocess. 
*Det är oklart vilka skyddsavstånd som erfordras i förhållande till olika strömlaster. 
Tingsryds kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetsavstånd är viktigt att tillämpa vid 
prövningen av tillstånd för såväl tillkommande kraftledningar som tillkommande be
byggelse. 
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Förslag till yttrande 
Enligt samrådshandlingarna har Svenska kraftnät för avsikt att bygga en ny 400 k V
luftledning mellan station Hemsjö i Olofströms kommun, Blekinge län och station Ny
bro i Nybro kommun, Kalmar län. Kraftledningen passerar genom Blekinge, Krono
bergs och Kalmar län och berör i Kronobergs län Tingsryds kommun. 

Tingsryds kommun konstaterar att den planerade ledningen till mycket stor del kommer 
att gå igenom Tingsryds kommun och då beröra ett stort antal privatpersoner, markägare 
och företagare i kommunen. Ledningslängden inom Tingsryds kommun uppgår fågel
vägen till mer än 40 km. Inom och i närheten av den redovisade utredningskorridoren 
som redovisas i samrådsunderlaget berörs ett stort antal bostadshus på landsbygden som 
brukas för såväl permanent boende som fritids boende. 

Tingstyds kommun har tidigare genom kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 181 
avgivit yttrande över uppförande av Svenska kraftnäts planerade 400 k V -ledning mellan 
Nybro och Hemsjö. I detta yttrande redovisade Tingsryds kommun ett stort antal 
aspekter. I yttrandet redovisade Tingsryds kommun följande sammanfattande bedöm
mng: 
Tingsryds kommun konstaterar att de alternativ som Svenska Ja~aftnät redovisar i sam
rådsunderlaget enbart bygger på luftledning med olika dragningar. Inga av dessa al
ternativ är miljömässigt och samhällsekonomiskt godtagbara. Tingsryds kommun vill 
med styrka hävda att den nya planerade öveJföringsledningen skall byggas som mark
förlagd likströmskabel på sträckan mellan Nybro och Hemsjö samt att likströmskabeln 
sirall samförläggas i befintlig Ja~aftledningsgataför den befintliga 400 kV-ledningen 
mellan Nybro och Hemsjö. 

Tingstyds kommun noterar att ledningsanläggningen NordBalt kommer att utgöras av 
nedgrävd likströmskabel mellan Nybro och Sandvik samt av sjökabel för likström över 
Östersjön till Klaipeda. Således byggs hela NordBalt från Nybro som en likströmsan
läggning. 
Svenska kraftnät har trots detta utgått från att den nya kraftledningen ska byggas som en 
luftledning med 400 k V växelström. Den oro som ledningen redan har skapat hos bo
ende och markägare måste tas på allvar. 

Tingstyds kommun vill nu liksom i tidigare sarmådsyttrande med kraft betona att 
skogsnäringen är en betydande faktor i kommunens näringsliv. Kronobergs län har ge
nom sina höga boniteter och goda skogstillväxt bland de högsta markvärdena i Sverige 
sett till avkastningsvärde. Den planerade ledningen förläggs i huvudsak i skogsmark. 
Stora arealer produktiv skogsmark kommer således att tas ur bmk om ledningen byggs 
så som Svenska kraftnäts samrådsunderlag redovisar. Utvecklingen efter stormen Gud
mn har lett till ett flertal projekt där kraftledningsgator har utvidgats i olika trädsäk
ringsproj ekt. Det är en allmän tendens att intrången i enskildas markanvändning ökar 
med olika infrastmktursatsningar. Många kommuninvånare och boende samt fritids
husägare i berörda områden har till Tingsryds kommun framfört även sin oro för led
ningens framtida negativa hälsoeffekter. Oron gäller i första hand magnetfält kring led
ningen och i andra hand det buller (sk koronaljud) som en ny stor ledning kom..'ller att 
alstra. Flera familjer har framfört sin tveksamhet till att vilja bo kvar i närbelägna bo
stadshus i fall400 kV-ledningen byggs i närheten av deras hus. Ett antal fall av inlösen 
av fastigheter kan då förväntas bli aktualiserade. Det är därför synnerligen viktigt att en 
analys görs av vilken påverkan som uppstår på berörda boendemiljöer. Samrådshand
lingarna är alltjämt otillräckliga i denna del. 
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Tingsryds kornmun har i rubricerat samrådsunderlag dateratjanuari 2015 konstaterat att 
Svenska kraftnät mycket kortfattat har avfårdat kravet på att ledningen byggs som mark
förlagd likströmskabeL Svenska kraftnät har även vid genomförda samrådsmöten kate
goriskt givit boende, fastighetsägare, företag, föreningar, organisationer, kommuner m fl 
beskedet att verksamhetsutövaren inte avser bygga någon likströmsledning. Svenska 
kraftnät har som verksamhetsutövare fullt ansvar för att bevisa att den lösning, som 
väljs för prövning i en ansökan, är den som bäst löser uppgiften med minst intrång och 
påverkan på människors hälsa, miljö och hushållning med samhällets resurser, som in
kluderar skogsbruk och hållbar bebyggelseutveckling. Svenska kraftnät kan därmed inte 
avfärda förslagen, utan måste bevisa varför den valda lösningen är bättre. Till stöd för 
utvärdering av verksamhetsutövarens val ska det finnas redovisning av alternativ. Det 
gäller inte bara alternativa korridorer och olika linjedragning inom korridorer, utan även 
teknikvaL 

Frågan om typ av kabel har varit i fokus under samråden. Svenska kraftnät har under 
2014 och 2015 genomföti olika informationsmöten. LRF har inbjudit till markägar-och 
medlemsmöten inom Tingsryds kommun. Representanter från Tingsryds kornmun har 
deltagit vid såväl Svenska kraftnäts som LRF:s möten. Ett stort antal berörda fastighets
ägare har till kommunen framfört att de kräver att ledningen grävs ner i marken. 

Typ av lösning är givetvis avgörande för påverkan. En ny luftledning skulle ge bety
dande långsiktig negativ inverkan på naturmiljön, landskapsbilden, värdefulla kulturmil
jöer och de rent företagsmässiga förutsättningarna att bedriva jord- och skogsbruk i de 
områden där luftledningar byggs inom kommunen. 

Likström i markkabel 400 k V är en teknik som är i bruk och används redan idag (Syd
västlänken har grävts ner i marken på sträckan Värnamo-Hörby. I filmen "Sydvästlän
ken- elens nya motorväg" redovisar Svenska kraftnät tydligt fördelarna med en mark
förlagd likströmskabel.) 

Markkabel går snabbare att genomföra tack vare att markägarna hjälper till och led
ningsplanerna slipper bli motarbetade och överklagade. En snabb process blir billigare. 

Det direkta sambandet till den markförlagda likströmskabeln i NordBalt-projektet gör 
det än mer motiverat att bygga just överföringsledningen mellan Nybro och Hemsjö 
som likströmsledning i mark. 

Av detta framgår att alternativfrågan är högt prioriterad och förijänar verksamhetsutöva
rens allvarliga uppmärksamhet. Det är uppenbarligen inte fotmellt möjligt att avfårda 
frågan och det är upprörande att ett statligt bolag agerar på detta sätt. Tingsryds kom
mun upprepar därmed kommunens krav på att den aktuella 400 kV-ledningen skall 
byggas som markförlagd likströmskabel samförlagd i ledningsgatan för den befintliga 
400 k V-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Kommunen konstaterar åter igen att led
ningen måste byggas så att den inte kommer i konflikt med bebyggelse och näringsliv 
for att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling i berörda landsbygdsorr.råden i 
Tingsryds kommun. 

Landsbygdsutvecklingen hindras och förbyts i en allvarlig negativ riktning om ytterli
gare mark tas i anspråk för en ny parallell luftledning. Med utgångspunkt från aspekter
na befolkningsutveckling och landsbygdsutveclding och de därmed sammalLhängande 
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konsekvenserna vad gäller den kommunala ekonomin, miljö- och hälsomässiga konse
kvenser samt för kommunutvecklingen i stort har Tingsryds kommun inte råd med att 
nuvarande och framtida/presumtiva invånare drabbas av oro och tveksamhet till att vilja 
bo och verka i de områden som berörs av den planerade luftledningen. 

I gällande översiktsplan för Tingsryds kommun finns ingen mark reserverad för ett yt
terligare intrång i form av den nya 400 k V-ledningen. Tingsryds kommun är av uppfatt
ningen att en sådan omfattande markanvändningsfråga som den nu aktuella ledningen 
innebär är en fråga som måste prövas i en översiktsplaneprocess. Då ledningslängden 
för den planerade ledningen uppgår till mer än 40 km inom Tingsryds kommun är det 
inte fråga om någon ringa markanvändningsförändring. Kommunen är av den bestämda 
uppfattningen att planering av statlig infrastruktur lika väl som privata och kommunala 

· markanvändningsbehov måste få sin tidiga markanvändningsprövning i en översiktspla
neprocess. Sådan samlad planering kan inte ersättas av den MKB som ska finnas för 
prövningen, även om MKB ska redovisa konsekvenser ur ett planeringsperspektiv. 
Riksdagen har lagt ansvaret för den samlade fysiska planeringen på kommunerna. Dom
stolama fåster st01i avseende vid den översiktliga planeringen i sin prövning av lämplig 
lokalisering. Statliga myndigheter som Trafikverket samverkar med kommunerna för att 
förbereda omfattande infrastruktur, med respekt för det kommunala planmonopolet och 
för att underlätta och samordna processer så att de blir tydliga för allmänheten och 
mindre utdragna. Tingsryds kommun kan inte se motiv för att i detta fall avvika från de 
nationella politiska riktlinjerna om tvärsektoriell planering, utan vidhåller att utvärde
ring av korridor behöver stöd av översiktsplanering i mellankommunal samverkan. Det 
behöver omfatta långsiktiga behov av ledningar för att möjliggöra en reell planering. 

Något reservat för den planerade ledningen finns, som nämnts ovan, inte redovisat i 
gällande översiktsplan för Tingsryds kommun. I tidigare översiktsplan som antogs 1990 
redovisades ett skyddsavstånd på minst 250 meter från befintlig 400 k V -ledning för 
tillkomst av nya bostadshus. Det är oklart hur detta avstånd räcker i förhållande till 
olika strömlaster. Tingsryds kommun ser alltjämt att tillräckligt säkerhetavstånd är vik
tigt att tillämpa vid prövningen av tillstånd för såväl tillkommande kraftledningar som 
tillkommande bebyggelse. Det är i detta ärende verksamhetsutövarens uppgift att utreda 
och klargöra vilket avstånd som behövs för olika strömlaster och föreslå villkor om 
detta för kommande prövning. 
Bolagets interna policy, som verksamhetsutövaren hänvisar till, saknar relevans för be
dömning av behövligt säkerhetsavstånd. Den rättspraxis som finns i Sverige gäller även 
statliga bolag och gäller framför bolagets egna bedömningar av vad som borde vara 
rimligt avstånd. Kommunerna har ett ansvar för tillsyn när det gäller hälsa och en skyl
dighet att agera i enlighet med den praxis som finns. Skulle driften av ledningar inne
bära att praxis krav för hälsa inte iakttas, kan driften inte fortgå. Det klarläggs av praxis 
att kommunen har en skyldighet att ingripa mot ledningens drift. Detta gör det absolut 
nödvändigt att inför val av teknisk lösning och val av lokalisering klarlägga de samlade 
effekterna vid drift. Vid samlokalisering med annan ledning måste därmed säkerhetsav
stånd bestämmas med ledning av den samlade driften, dvs. av befintlig och tillkom
mande ledning. Driftens påverkan måste utvärderas utifrån den maximala utbredningen 
av effekter, dvs. ett worst case. I annat fall måste driften regleras med villkor, t.ex. om 
maximal strömlast, så att effekterna inte kan sträcka sig utanför säkerhetsavståndet. 
Tingsryds kommun finner det absolut nödvändigt att planeringsprocessen leder till kun
skap om faktiska risker, så att tillstånd kan fattas med insikt om effekterna och leda till 
nödvändiga villkor. Den frågan kan inte skjutas fram till den efterföljande tillsynen, 
utanligger inom beslutsmyndighetens ansvar. Det spelar ingen roll för prövningsmyn-
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dighetens ansvar om sökanden är ett offentligt organ eller ett privat bolag. Kostnaden 
för bristfållig planering, dvs. rättelse i efterhand, kan dock komma att läggas på sam
hället då det är offentliga organ som är sökande. Att skattekollektivet får betala ger dock 
inte motiv för att skjuta avgörande frågor på framtiden. Tingsryds kommun förutsätter 
att de :fi:ågor som har ställts av kommuner och berörda i de tidiga skedena av planering
en får sina svar innan ansökan upprättas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. 
LRF och Södra i samverkan med Länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge 
län samt de kommuner som berörs av den aktuella 400 k V-ledningen kommer den 4 maj 
2015 att arrangera ett samverkansmöte i Nybro. Vid detta tillfälle kommer även ledande 
forskare, teknikföretag, kabeltillverkare m fl att bjudas in för att delge sina kunskaper. 
Undertecknad föreslår därför att det kommunala yttrandet i detta ärende kan få bli ett 
föränderligt processdokument som kan/får bli föremål för bearbetning och komplette
ring fram till kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-11 då Tingsryds kommuns ytt
rande till Svenska kraftnät förväntas få sin slutliga utformning. 

Kommunens beslut/yttrande skickas till 
Svenska kraftnät 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen för Blekinge län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Mönsterås kommun 
Nybro kommun 
Emmabodakommun 
Ronneby kommun 
Karlshamns kommun 
Olofströms kommun 
LRF Sydost, Växjö 
Södra, Växjö 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 5 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 6 

Ekonomiska arbetsramar 2016 
och anvisningar för budgetarbete 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 '- ~ 1ingsryds V'. · kommun 
~ ommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-04 

usterare 

§ 150 

Ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar för 
budgetarbete 

Dnr 2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen har i enlighet med tidsplan för arbetet med nästa års 
budget tagit fram förslag till ekonomiska arbetsrarnar 2016 samt anvisningar 
för budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska arbetsrarnar 2016 och anvisningar för budgetarbete 
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Bilaga Ks Au § 150 2015-05-04 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-04-28 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar för budgetarbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för budget 2016 samt anvisningar för 
budgetarbete enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Centrala chefsgrupp har i enlighet med tidsplan för arbetet med nästa års budget tagit fram för
slag till ekonomiska arbetsramar 20 16 samt anvisningar för budgetarbetet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Förslaget har beslutats i centrala 
chefsgrupppen. 

Beslutsunderlag 
Enligt bilaga. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag/stiftelser 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postjhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 15



Tingsryd s 
li:.ommun 
Ekonomiavdelningen 

Centrala chefsgruppens förslag 2015-04-22 

Ekonomiska arbetsramar och 
anvisningar för budgetarbete 

Budget 2016 

Innehållsförteckning 

Sid 

Fastställda ekonomiska mål............................................................ 1 

Ekonomiskt utgångsläge.................................................................. 1 

Hållbar ekonomi................................................................................. 2 

Budgetförutsättningar och antaganden........................................ 3 

Förslag till fördelning av ramar...................................................... 4 

Förslag till investeringsnivå............................................................ 5 

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort................... 6 

Arbetsgång och tidsplan................................................................. 6 

Anvisning ar och budgetförutsättningar....................................... 7 

Arbetsramar 2015............................................................................ 9 

Hållbar ekonomi budget 2016....................................................... 11 

Bilagor: 
Förvaltningarnas redovisning behovs- och budgetförändringar........ 12 
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Fastställda ekonomiska mål 

I kommunallagen anges att alla kommuner ska fastställa riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning . Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun fastställde 
sådana riktlinjer i november 2013, i vilka det framgår att Tingsryds kommun ska 
vara en kommun med stabi l och långsiktigt hållbar ekonomi och att god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun innebär 

att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt 
att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat 
sätt och med ett långsiktigt perspektiv 

Följande långsiktiga finansiella mål har fastställts i riktlinjerna, som ska leda till god 
ekonomisk hushållning och vara styrande vid beslut om budget och andra ärenden 
av ekonomisk betydelse: 

l. Årets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skatteintäkter och 
utjämning. Resultatet ska aldrig understiga 1% 

2. Investeringsnivån ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme för amortering av låneskulden. Det innebär att den årliga 
investeringsvolymen ska kunna finansieras med egna medel och utan 
upptagande av nya lån. 

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Ekonomiskt utgångsläge 

Kommunens ekonomiska stä llning och förutsättningar har under året redovi sats i 
bl a årsredovisning 2014 samt i slutrapport "Möjliga åtgärde r för en hållbar ekonomi 
i Tingsryds kommun". Sammanfattningsvis kan konstateras att kombinationen av 
följande faktorer gör att kommunen för närvarande inte når upp till fullmäktiges mål 
om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi: 

o Krympande resultatnivå som varit beroende av engångsintäkter för att klara 
balanskrav och ekonomiska mål 

o Långva rigt totalt underskott i nämndernas verksamhet (främst 
socialnämndens verksamhet) 

~ Hög investeringstakt i kommunkoncernen med ökad låneskuld som följd 

De senaste årens utveckling på dessa punkter redovisas i nedanstående tabeller. 

Resultat 2007-2015 

'l- --n.~------------------------------

15 13.2 
12,5 

2% 

.10 1 
10,610,6 -r- ~ 

r- 5.8 
6,7 6,7 

'·' 1% 
·' 

ltllt u 5 - ~ -3,9-3;9 

11; 0,7 0,7 J]] o =:1 

·0,1 

-Sr . - ----------

10 .. ---------------·----------------

·11,9 

-15 ~-------------------------------------------------

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 
-·--------~--------· ----·----------··--~-------

B/fl stapel = redovisat resultat 
Röd stapel = resultat exklusive eng!Jngsintäkter, t ex AFA-premier 
B 2015 = budgeterat resultat 2015 efter kompletteringsbudget 1 
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Nämndernas resultat i förMilande till budget 

Budgetawikelse nämnder 

mkr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2014 , p 2015 

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 2,6 3,0 2,5 3,3 1,6 1,9 1,9 0,3 

Sa mhä ll sbyggna dsnä mnd* 3,2 -3 ,6 -0,3 -4,1 -4,9 -1,6 -1,5 1,0 -0,5 

Kultur- och fritidsnämnd -0,3 0,5 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,0 

Barn-och utbildningsnämnd 3,2 -0,5 1,6 0,5 -1,8 4,2 2,7 0,6 ' 0,2 

Socialnämnd 1,6 -5,5 -1,3 -3,8 -6,0 -11,8 -14,8 1 -12,5 -11,2 

Summa nämnder 9,6 -6,5 3,0 -5,0 -9,2 -7,5 -11,6 1 -8,5 -11,2 

* inkl Tekn förvaltning och Miljö- och byggnämnd 2007-2010 
P= prognos månadsrapport per 2015-03-31 

Kommunkoncernens lfmesku/d . 

mkr 2007 2013 2014 

Hyresbostäder Tingsrydsbostäder, Kommunhus 189 279 279 

l ndustrifasti g hete r Tufab, Industristiftelsen 61 209 207 

Bredband och fj ä1wärme Teab 28 50 49 

Kommunen 85 105 170 

Övrigt . Tika b (moderbolag) o o o 
Summa låneskuld 363 643 705 

---

Hållbar ekonomi 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2014-04·-14§75 i 
samband med beslut om ekonomiska arbetsramar för 2015 att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi. 
slutrapport för uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i februari månad 2015 
innehållande förslag till strategiska prioriteringar samt redovisning av möjliga 
åtgärder. I mars månad godkände kommunstyrelsen slutrapporten och dess 
strategiska prioriteringar som ett underlag i fortsatt arbete med hållbar ekonomi 
samt gav kommunchefen i uppdrag att ta fram de utredningar och beslutsunderlag 
som redovisas i rapporten. Detta arbete pågår och kommer successivt att bli färdigt 
för politiskt stä llningstagande inför budget 2016 (september 2015), till årsskiftet 
2015/2016 samt inför budget 2017. 

Det övergripande målet med arbetet inom Hållbar ekonomi är att fullmäktiges 
långsiktiga mål om god ekonomisk hushå llning ska kunna uppfyllas för att 
säkerställa en lång siktigt hållbar ekonomi och verksamhet i kommunen. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv innebär detta att följande mål behöver uppnås i närmaste 
årens budgetarbeten: 

o Höjd resultatnivå (till 2%) 
o Balans i nämndernas verksamhetsbudgetar 
o Minskning av låneskulden 

Det långsiktiga resultatmålet på 2% motsvarar ca 13-14 mkr i årsresultat. Förutsatt 
att denna resultatnivå uppnås skulle ett långsiktig t årligt utrymme för investeringar 
och amorteringar uppgå till ca 45-50 mkr, varav minst 10-15 mkr bör avse 
amortering av låneskuld. Obalansen i nämndernas budgetar uppg år till ca 8-12 mkr 
och är i hög grad hänförbar till socialnämndens budgetunderskott. 
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Budgetförutsäti:n ingar och antagande n inför budgetåret 2016 

Beräkningar, underlag, prognoser och förslag till arbetsramar baseras på SKL:s 
skatteunderlagsprognos från februari 2015: 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 

SKL 2015-02-19 cirkulär 2015:07 

Procentuell förändring om inteannat anges 

2013 2014 2015 , 2016 2017 2018 
l 
l 

BNP 1,3 1,9 2,9 , 3,2 2,3 1,9 
Sysselsättning, timmar 0,4 1,7 1,3 1 1,6 0,7 0,4 

Timlön 2,5 2,8 3,0 , 3,2 3,4 3,5 
Konsum entpris, KPIX 0,5 0,2 0,4 , 1,4 1,7 1,9 
Konsumentpri s, KPI 0,0 -0,2 0,2 ' 1,6 1,8 2,0 
skatteunde rl ag 3,2 5,1 , 5,1 4,5 4,3 
skatteunde rl ag, rea lt 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 1,2 

Det kan konstateras att beräkningsunderlaget, som vanligt så här tidigt i 
budgetprocessen, innehåller en hel del osäkerheter. I skatteprognosen finns bl a en 
osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen. Aktuella prognoser för dessa delar 
får vi först senare under våren. Även nya skatteunderlagsprognoser från SKL kan 
komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna inför 2016. 

I beräkningen av skatteprognosen har antagits en befolkningsutveckling om +/- O 
personer under perioden 1 nov 2014 till 1 nov 2015. 

Regeringens vårproposition presenterades 15 april och nästa skatteprognos från SKL 
kommer preliminärt sista veckan i april. Dessa har inte kunnat beaktas i centrala 
chefsgruppens förslag till arbetsramar för budget 2016, utan får hanteras senare i 
budgetprocessen. 

Utifdm ovanst!lende osäkerhetsposter kan konstateras att förutsättningarna 
sannolikt kommer att förändras under budgetprocessens g!lng. Justeringar i 
prognoserna utifr!ln d!l kända förändringar kommer att göras i augusti m!lnad och 
ställningstagande hur detta ska hanteras f!lr göras i den politiska beslutsprocessen 
avseende förslag till budget i ksau-ks i september m!lnad. 
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Förslag till fördelning av ramar 

Centrala chefsgruppen föreslår ekonomiska arbetsramar för budget 2016 enligt 
sammanställning nedan. Detaljerad sammanställning finns på sid 9-10. Förslaget har 
upprättats utifrån ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet och ekonomi. 

tkr 
Budgeterat resultat 2015 2 359 
Justeringluppdatering av plan: 

skatteprognos (+/-o pers, skatteunderlag 5,1%) 21 709 

Prisökning 1 ,4% (KPIX) -2529 

Löneökningar 2016 -11 819 
Rationalisering 0,5% förvaltningar, upphör o 
KS centrala medel, justering (RÖK) -303 

Pensionskostnader -500 

Räntekostnader o 
EK RFSS år 2, engångsintäkt 700 

övriga justeringar (bl a internränta) 1 528 

futgångsläge Resultat 111451 

CCG:s förslag fördelning tf// verksamheter 

Verkliga kostnader (underskott) och volymer 

Underskott och volym vård och omsorg SN -11 300 

Volymökning särskola, netto GR o GY BUN -675 

Underskott och volym överförmyndare KLF -200 

Underskott fastighetsdrift (energi), höjd int.hyra SBN/förv -750 

Finansiering av fattade beslut 

Social jour SN -350 

Underhåll GC-Ieder m. m. SBN -400 

Arb.marknadsåtgärder Framtid Kronoberg SN(KS) -130 

E-arkiv, årlig avgift kommunalförbund KLF -300 

Asnen-tillsyn, årlig avgift KL F/KUF -150 

Politikerarvoden, höjd omfattning SBN -100 

Ökad driftskostnad, K v Örnen 40 platser (4 AA) SN -2 000 

Prioriterade om råden Hållbar ek, steg 1 

Fastighetsunderhåll (höjda internhyror) SBN/förv -319 

Resurs utveckling EXTERNT KS -500 

Resurs utveckling INTERNT KS -500 

SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2016 -6 529 

Förslaget innebär bl a följande: 

Verkliga kostnader (underskott) och volymer 
Samtliga nämnder/förvaltningar tilldelas i förslaget budgetresurser som till 
rimlig grad motsvarar verklig kostnadsnivå för befintlig verksamhet, i första 
hand med hänsyn till 2014 f!Jrs bokslut men även till kända 
volymförändringar 2015-2016. Bl a tillförs budgetmedel motsvarande 
socialnämndens underskott i befintlig budget. 

Finansiering av fattade beslut 
Förslaget innebär att budgetmedel tillförs för finansiering av beslut som 
fattats men som hittills saknat finansering från 2016 och framåt, t ex beslut i 
kompletteringsbudget 1:2015 samt driftskostnader till följd av tidigare 
investeringsbeslut 
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" Prioriterade områden Hållbar ekonomi (steg 1) 
Påbörjande av prioriteringar enligt Hållbar ekonomi i form av 
fastighetsunderhåll samt resurser för utveckling. Höjt anslag för 
fastighetsunderhåll i drifts- och investeringsbudgeten möjliggör underhåll 
motsvarande 120 kr/m21 vilket bedöms som en långsiktigt hållbar nivå. 
Anslag för utveckling föreslås delas i en extern och en intern del. 

o Förslaget innebär vidare att årlig rationalisering om o,so;o av 
förvaltningarnas budgetram upphör från och med 2016. Det årliga 
kravet på rationalisering har under åren 2013-2015 inneburit att besparingar 
om totalt knappt 9 mkr i årliga kostnader har genomförts hos 
förvaltningarna/ i huvudsak genom s k osthyvelsbesparingar. 

Genom ovanstående förslag till fördelning av budgetanslag ges alla 
nämnder/förvaltningar en rimlig budget som är anpassad till verklig verksamhet och 
kostnadsnivå. Därmed kan krav ställas på att budget ska hållas under budgetåret1 

vilket också innebär att tillämpning av över- och underskottsregler bör återinföras 
från och med budgetåret 2016. Vidare innebär förslaget att budgeten som helhet 
ska motsvara den verkliga kostnadsnivån för befintlig och beslutad verksamhet. 

De föreslagna budgetramarna motsvarar ett resultat på -6,5 mkr för 2016 och 
förutsätter således någon form av finansering i det slutliga budgetförslaget. 

Följande behov av finansiering finns beroende på nivå för resultatmål 2016: 

Balanskrav enligt kommunallagen: 
0,5% av skatteintäkter och utjämning: 
1,0% av skatteintäkter och utjämning: 
2,0% av skatteintäkter och utjämning: 

615 mkr (resultat O mkr) 
919 mkr (resultat 3A mkr) 

1313 mkr (resultat 61 8 mkr) 
2011 mkr (resultat 1315 mkr) 

Möjliga åtgärder för finansiering av föreslagna ramar finns inom ramen för 
slutrapport för Hållbar ekonomi. De möjliga åtgärder som i rapporten är planerade 
för politiskt ställningstagande inför budget 2016 omfattar ca 12-13 mkr i minskade 
årliga kostnader (se specifikation sid 11). Politiskt ställningstagande i dessa frågor 
sker i september månad i samband med beslut om 2016 års budget. 

Inom ramen för slutrapport Hållbar ekonomi redovisas ytterligare möjliga åtgärder 
för en långsiktigt hållbar ekonomi med planerat politiskt ställningstagande inför 
budget 2017. Dessa ska 1 tillsammans med övriga budgetförutsättningar1 hanteras i 
budgetprocessen inför budget 2017 och plan 2018-2019 med beaktande av en 
långsiktigt hållbar ekonomi i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning (d v s med mål om resultatnivå om 2% samt årlig minskning av 
låneskulden). I samband med detta sker även ställningstagande till övriga 
föreslagna prioriteringar i hållbar ekonomi (steg 2) 1 t ex gatuunderhåll/ sociala 
investeringsfonder m. m. 

Förslag till investeringsnivå 

Utrymmet för investeringar och amorteringar av lån bestäms i huvudsak av summan 
av årets avskrivningar och årets resultat (kassaflödet). Avskrivningarna för 2016 
bedöms vara ca 37 mkr. 

Centrala chefsgruppen föreslår en total investeringsnivå på 35 mkr för budgetåret 
2016. Utifrån föreslagna prioriteringar i hållbar ekonomi bör följande 
investeringsramar fastställas i fullmäktiges budgetbeslut i september: 

Energisparåtgärder 
Investeringar inom VA 
Underhåll fastigheter 
E-tjänster och it-stöd 

510 mkr 
12,0 mkr 

612 mkr 
310 mkr 

Summan av dessa priorteringa r uppgår till 2612 mkr. Den föreslagna 
investeringsnivån på 35 mkr för 2016 ger således utrymme om knappt 9 mkr för 
övriga investeringar/ t ex maskiner/ fordon/ it-hårdvara1 gator och inventarier. 
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Den föreslagna investeringsnivån innebär sannolikt inget eller ett mycket litet 
utrymme för amortering på låneskulden under 2016. Målet är att årlig amortering 
ska kunna påbörjas 2017. Amortering kräver en högre resultatnivå, vilket hör 
samman med uppfyllande av resultatnivå om 2% enligt fullmäktige långsiktiga mål 
och de möjliga åtgärder för hållbar ekonomi som lyfts för politiskt ställningstagande 
inför budget 2017. 

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort 

Inriktningsdebatt avseende budgetåret 2016 hölls i kommunfullmäktige 30 mars. 
Syftet med debatten var bl a att kommunfullmäktige i ett tidigt skede av 
budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera övergripande mål för 
2016 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med nästa års budget. 
Diskussion och prioritering skulle ha en tydlig koppling till kommunens vision samt 
styrmodell (balanserad styrning). Debatten kan ses på kommunens hemsida. 

Fullmäktige ska på sammanträde 25 maj ta ställning till kommunövergripande mål 
och styrkort för 2016. 

Nämnder och styrelser (inklusive bolag och stiftelser) har i uppdrag av fullmäktige 
att beakta fullmäktiges prioriterade mål i det fortsatta budgetarbetet och att därmed 
i styrkort och budget visa hur man bidrar till en ökad uppfyllelse av fullmäktiges mål 
2016. 

Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2016 års budget har bestått av informationsdag 
10 februari, uppföljningsdag för bl a ksau och nämndspresidier 11 februari, 
fullmäktiges inriktningsdebatt 30 mars samt centrala chefsgruppens bearbetning av 
budgetramar i mars och april månad. Återstående arbete är planerat enligt följande: 

4 maj Ksau förslag till beslut om arbetsramar och anvisningar 
11 maj KS beslut om arbetsramar och anvisningar 

25 Maj KF beslut styrkort KF/övergripande mål 

26 aug Nämnder beslut om budgetförslag 
31 aug Informationsdag 2 (12.00) 

7 sept Ksau förslag till budget 2016-2018 
14 sept KS förslag till budget 2016-2018 
28 sept KF beslut om budget 2016-2018 

30 nov Nämnder beslut om internbudget, senast. 

Regeringens vårproposition presenterades 15 april och SKL presenterar nästa 
skatteunderlagsprognos i vecka 18. Dessa har av tidsskäl ej kunnat beaktas i CCG:s 
förslag, utan får istället arbetas in i slutligt budgetförslag. Finansieringsprincipen 
förväntas råda avseende eventuella riksdagsbeslut som påverkar kommunen 
ekonomiskt. 

Höstens skatteunderlagsprognoser presenteras preliminärt 14 aug, 8 okt och 18 dec. 
Regeringens budgetproposition presenteras preliminärt 21 sept. 

Arbetsgången innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 26 
augusti skall rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnderna fastställer detaljerad 
internbudget för den egna verksamheten senast 30 november. Det är nämndernas 
skyldighet att upprätta internbudgeten så att verksamheten ryms inom den av 
fullmäktige fastställda budgeten för nämnden, d v s budgeten ska upprättas så att 
prognosen för budgetåret överensstämmer med internbudgeten. 
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Anvisningar och budgetförutsättningar 

Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Budget- och 
redovisningsreglementet samt i Riktlinjer för målstyrning. Nedan följer anvisningar 
för budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör 
nämndernas budgetarbete. 

En översyn av budget- och redovisningsreglementet pågår inom ramen för Hållbar 
ekonomi med fokus på bl a kompletteringsbudget, inrättande av tjänster samt nivå 
för investeringsanslag. Politiskt ställningstagande till reviderat budget- och 
redovisningsreglemente planeras ske i fullmäktige i september månad i samband 
med budgetbeslutet 

Budgetförslag 

Moduler 

Anslagsnivå 

Investeringar 

Mål för verksamheten 

Materialet 

Inlämning av material 

Beslut i nämnd 

Kommunala företagen 

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2015 och 2016 

Nämndernas budgetförslag skall rymmas inom tilldelad 
arbetsram. 

Den verksamhet som eventuellt inte ryms inom ramen 
placeras i moduler utanför ram i prioriterad ordning. 
Föreslagna åtgärders följder i kvalitet och mål ska 
tydliggöras. 

Nettokostnadsram per förvaltning/nämnd. 

Investeringsäskanden ska avse åren 2016-2019. 
Fastställda investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
för föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad 
budgetram. 085! Översyn av investeringsanslagens 
detaljeringsgrad pågår inom ramen för Hållbar ekonomi. 

Nämnderna ska i budgetförslaget ange mätbara 
verksamhetmål i de olika perspektiven enligt balanserad 
styrning. En tydlig koppling skall finnas dels till 
fullmäktiges övergripande mål och prioriteringar och dels 
mellan de olika perspektiven. 

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
avdelningen. 

Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi
avdelningen senast 24 augusti. Ev ändringar i 
nämndsbeslut efter detta datum meddelas omgående. 

Sker senast 26 augusti. 

Omfattas av samma tidsplan som förvaltningarna, d v s 
inlämning av budgetförslag senast 24 augusti. 

Nämnds- och styrelsebeslut om förslag till budget ska 
föregås av MBL-förhandling enligt §11. MBL-förhandling 
ska hållas senast en vecka före nämndens beslut och 
budgetmaterialet ska finnas tillgängligt senast en vecka 
före MBL-förhandlingen. Liksom tidigare rekommenderas 
att personal eller dess representanter involveras tidigt och 
löpande under processen, t ex vid arbetsplatsträffar samt 
genom mbl-information. 

Ramarna baseras på 2014 års löneläge 

Medel har avsatts på centralt konto och kommer att 
fördelas ut till förvaltningarna allteftersom 
förhandlingarna blir klara. 
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KalkyleratPO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Inrättande av tjänster 

Övrigt 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2015-04-22 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Uppgår preliminärt till 
38,46% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 
21,29% för personal 23-26 år 
16,01% för personal yngre än 23 år 
Aktuell PO-tabell har skickats ut till respektive ekonom. 

085! Eventuella förändringar av lagstadgade 
arbetsgivaravgifter enligt beslut i riksdagen förutsätts 
kompenseras enligt finansieringsprincipen. 

2,4%. Sänkt nivå från 2015 har justerats i ramarna. 

Görs, med vissa undantag, av fullmäktige. 

085! Översyn av beslutsnivå för inrättande av tjänster 
pågår inom ramen för Hållbar ekonomi. 

Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, 
vilket ska ge förvaltningarna incitament att minska sina 
lokalytor och därmed minska de totala lokalkostnaderna i 
kommunen. 
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BUDGETRAMAR 2016 

(tkr) Omfördelningar inom budget: 

Budg 2015 KB 1 Justering Plan Löneök Löneök 2016 Justering TBmm 

Fullmäl<lige 2015 engångs KB1 2015 2014 Köp o sälj internränta 2015 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centra la medel -10 463 8 455 -2 008 -242 

Kommunledningsförvaltning -31 841 -31 841 -658 -14 6 130 

Räddningstjänsten -13 964 -13 964 

Summa kommunstyrelsen -56 268 8 455 o -47 813 -658 -14 G -112 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd -36 225 -400 400 -36 225 -396 -43 823 

Kultur- och fritidsnämnd -22 105 -246 246 -22105 -182 -24 52 -292 

Barn- och utbildningsnämnd -242 503 -242 503 -4 151 -607 792 

Socialnämnd -269 009 -350 350 -269 009 -5 261 -275 585 

Summa nämnder -569 842 -996 996 -569 842 -9 990 -949 2 252 -292 

Revision -818 -818 

Jävsnämnd -76 -76 

Taxefinansierad verksamhet 

VA-verksamhet o o 
Renhållningsverksamhet o o 

Summa verl<samhet -627 004 7 459 996 -618 549 -10 648 -963 2 258 -404 

Övriga centrala poster 

l<s allmänna förfogandemedel -200 -200 

Fastigheter- höjda internhyror o 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan -2 500 -2 500 534 

örnenpott - för tillfä lliga anslag KS o o 
örnenpott - attraktivitet I<S -1 5DD -1 5DD 

örnenpott - internhyra SN halvår -4 50D -4 5DD 

örnenpott-flyttkostnad SN örnen -1 ODD -1 ODD 

örnenpott-ev kostnad skatteväxling -50 D -5DD 

Örnenpott- KS förf centra la !T-system -1 37D -1 37D -130 

Ater EK RFSS (skatteväxling) 1 059 -1 D59 o 
Ater El< Länstrafiken ( skatteväxling 2 678 -2 678 o 
Driftbidrag travsällskapet -916 -916 

Utvecklingspott KSAU -3D D -30D 

Lediga lokaler - centralt konto -500 -500 

Löneökningar 2015 (12) 2016 (9) -21 688 -21 688 10 648 963 

Pensionsutbetalningar -12 500 -12 500 

Kapitalkostnader 40 121 40 121 -2 258 2 417 

Internränta från VA 4 300 4 300 

Avskrivningar -3D 387 -30 387 -1 365 

l<omp prisökn 1,4% KPIX förvaltn o 
Rationalisering 0,5% förvaltn o 

NETTOKOSTNAD -660 444 11 196 -2 741 -651 989 o o o 1 052 

Skatteintäl<ter 
skatteintäkter, gs och utjämning 663 591 -8 393 655 198 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 2 70D o 2 700 

Finansiella kostnader -3 550 o -3 550 -1 052 

Summa finansnetto -850 o -850 o o o -1 052 

l l l 
SU MMA RESUL TAT l 2297 2 803 -2 741 23591 o 01 01 01 
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BUJ IJlGIETIRAMA~ 2016 

(tkr) CCG:s förslag KS beslut 

Summa Centrala Direktiv Pris Förslag Arbetsram Än dr Än dr Arbetsram 

2016 poster 0,5% 1,4% CCG 2016 k sa u KS 2016 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -2 250 -2 250 -2 250 

Kommunledningsförvaltning -32 377 -121 -500 -32 998 -32 998 

Räddningstjänsten -13 964 -303 -14 267 -14 267 

Summa kommunstyrelsen -48 591 -303 o -121 -500 -49 515 o o -49 515 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd -35 841 -282 -500 -36 623 -36 623 

Kultur- och fritidsnämnd -22 551 -216 -150 -22 9'17 -22 917 

Barn- och utbildningsnämnd -246 469 -1 305 -675 -248 449 -248 449 

Socialnämnd -273 960 -598 -13 780 -288 338 -288 338 

Summa nämnder -578 821 o o -2 401 -15 105 -596 327 o o -596 327 

Revision -818 -7 -825 -825 

Jävsnämnd -76 o -76 -76 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet o o o 
Renhållningsverksamhet o o o 

Summa verksamhet -628 306 -303 o -2 529 -15 605 -646 743 o o -646 743 

Övriga centrala poster 

Ks allmänna förfogandemedel -200 -200 -200 

Fastigheter- höjda internhyror o -1 069 -1 069 -1 069 

l<onsertlokal AMB/Wasaskolan -1 966 1 966 o o 
örnenpott -för tillfälliga anslag KS o o o 
örnenpott - attraktivitet KS -1 500 1 500 o o 
Örnenpott-internhyra SN halvår -4 500 -4 500 -9 000 -9 000 

Örnenpott-flyttkostnad SN Örnen -1 000 1 000 o o 
Örnenpott-ev kostnad skatteväxling -500 500 o o 
örnenpott - KS förf centrala IT -system -1 500 1 500 o o 
Ater EK RFSS (skatteväxling) o 700 700 700 

Ater EK Länstrafiken ( skatteväxling o o o 
Driftbidrag travsällskapet -916 -916 -916 

Utvecklingspott KSAU -300 -1 000 -1 300 -1 300 

Lediga lokaler - centralt konto -500 -500 -500 

Löneökningar 2015 (12) 2016 (9) -1 o 077 -11 819 -21 896 -21 896 

Pensionsutbetalningar -12 500 -500 -13 000 -13 000 

Kapitalkostnader 40 280 -138 40 142 40142 

Internränta från VA 4 300 -300 4 000 4 000 

Avskrivningar -31 752 -31 752 -31 752 

Komp prisökn 1,4% KPIX förvaltn o -2 529 2 529 o o 
Rationalisering 0,5% förvaltn o o o 

NETTOf<OSTNAD -650 937 -12 923 o o -17 674 -681 534 o o -681 534 

Skatteintäl<ter 
skatteintäkter, gs och utjämning 655 198 21 709 676 907 676 907 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 2 700 2 700 2 700 

Finansiella kostnader -4 602 -4 602 -4 602 

Summa finansnetto -1 902 o o o o -1 902 o o -1 902 

l l l l l 
SU MMA RESUL TAT -6 529 1 -6 529 1 
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Hållbar ekonomi Bud2et 2016 

Möjliga åtgärder med påverkan budget 2016 
t kr 

6.1 Bidrag Kurrebo upphör 647 

6.1 Bidrag Korrö upphör 107 

2.3.2 Intern komp lediga lokaler upphör 500 

2.7.2 Höjd borgensavgift 700 

3.1 Sommarlovsentrepre n ö re r 140 

3.4 Inackorderingsbidrag 80 

3.5 Konsumentrådgivning 50 

3.6 Va ruhemsänd ningsbid ra g 200 

3.7.1 Förbereda n de ledarprogram 100 

3.7.2 Bidrag till personalklubben 20 

3.7.3 Omplaceringstjänste r 300 

3.7.4 Julklappar till personalen 200 

3.7.5 Ledigheter för tjänstemän 

3.8 Vårdnadsbidrag och ensk fam.daghem 900 

3.9 Pedagogiska måltider avgift 1000 

4.4 Fritidshem 1400 

4.5 Förskola 2400 

4.8 Städve rksa m het 1000 

4.9 Taxor bygg och miljö 1800 

4.11 Leasingbilar 250 

4.12 Taxor äldreomsorg- avgift matdistr. 150 

4.13 Förfogandemedel i budgeten 450 

4.14 Kostverksamhet-kyld mat individnivå 150 

Summa 12544 

övrigt 
Överföring skogens nettoavkastning o 
Musik-och kulturskola 20% 160401 675 

Politiskt ställningstagande till ovanstående möjliga åtgärder planeras i september 
månad 2015. 

11 
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Tingsryds 
kommun 
Socialförvaltningen 
Katarina Carlzon 

2015-04-13 

Inför diskussion~ Behovsförändringar inför 
budget 2016 

LUnderskott 2014 

2.Förändring budget 2015 
3.Volymökningar 2015: Vårdbehov 
Assistans och Särskilt boende 
4.Volymminskningar 2015: 
Hemtjänst 

5.Rationaliseringa r 

6. Social jour 

7.Ensamkommande Ökade intäkter överstiger kostnader 

Netto =tillskott på balanskonto 

8.Örnen 

Dock intitiala kostnader/investeringar 

Ökad driftkostnad 40pl. Kost 4ÅA 

Driftkostnad utökning 10 pi 

Minskad driftkostnad 10 pi (annanstans) 

Summa behov 2016 exklusive Ensamkommande och Örnen 

Att uppmärksamma 

Mkr 

-12,5 

2,2 

-3 

1 

1 

-0,35 

o 

2 

7 

7 

11,65 

Målbilden som KF har fastställt, utifrån ett ekononomperspektiv, ligger 
långt under vad kostnaderna borde vara ur ett jämförande perspektiv 
med andra kommuner 

o En orimlig budget medför svårigheter att utöva ekonomistyrning, bud
geten upplevs av 1 a-linjens chefer som "på låtsas" 

o En alltför låg budget innebär att det är svårt att bygga resursfördel
ningsmodeller- Eftersom det inte finns tillräckligt med resurser att 
fördela. 
Det finns en uppenbar risk att vi inte når upp till lagens intentioner, inte 
minst inom IFO, barn o unga. 
Eftersom anhöriga står för över hälften av alla insatser som görs inom 
äidreomsorgen så är sociaiförvaitningen mycket angeiägen ati arbeta 
med förebyggande och stöttande insatser även till bia anhöriga. An
nars riskerar kostnaderna att eskalera. Detta är en lika stor utmaning 
som att framtidens äldre blir allt fler. Det är svårt att arbeta med insat-

Tings1-yds kommnn 
Box99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon Telefax Banl{giro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 
E-post~~cialtjansten@tingsryd.se 

Postgiro 
107020-0 

' , 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Socialförvaltningen 2015-04-28 

ser som inte är tvingande enligt lag om det inte finns resurser som 
knappt når upp tilllagens intentioner. 
Omfattande och komplicerad vård och omsorg i hemmet ökar 
Generella volymökningar inom HSL (Särskilt boende) 

o Boendefrågorna kommer att vara centrala i "hållbar ekonomi" - svåra 
stälin ingstaganden politiskt. 
Enskilda ställer högre krav idag, jämfört med förr- och ännu mer krav 
i framtiden. 
Lagstiftningen skärper också den enskildes rätt, inte minst avvaktar 
socialförvaltningen statens krav på bemanning i särskilda boenden 
Personalförsörjning l Det är, och kommer vara, ännu svårare i framti
den att rekrytera medarbetare till socialförvaltningen 

13 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

Vell'ksamhetsförändringar 2016 

2015-03-23 

Förändringar som påverkar kostnadsbilelen för BUN för budgetåret 2016 

o Troligtvis ett ökat flyktingmottagande medförande ökade kostnader för förbere
clelseklasser, undervisning i modersmål, studiehandledning i modersmålet samt 
SFI -undervisning. 

o Nytt ansvar för vaccination av nyanlända elever. Preliminärt bedöms detta häva 
40% av en heltids skolsköterska (21 O tlcr). 

0 Ökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, ca l O till. Detta ger 
ytterligare en elevgrupp inom Wasaskolan, vilket medfår kostnader på motsva
rande ca l ,5 heltidstjänst (675 tlcr) . 

o Enligt bedömning våren 2015 ökar särskolan med 2 barn. Inom särskolan be
hövs en personal per barn ~ l ,5 heltidstjänst (675 tlcr). 

o Elevunderlaget är nu stabilt inom hela förvaltningen, ingen ytterligare minsk
ning av gymnasieelever. 

I övrigt ser vi inga verksamhetsförändringar. 

Tingsrycl2015-03-24 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

14 

e-posUhemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Socialförvaltningen 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

2015-04-28 

Till 

Behovsförändringar till 201 G, samhällsbyggnadsnämnden 

Fastighetsunderhåll: 
Totalbehovet av fastighetsunder håll borde ligga på 120 ler/kvm. 
En del av detta måste föras över på investerjngar då vi numer måste ha komponentav
skrivningar: 

Akut unelerhåll 
Planerat underhåll ej investering 
Planerat underhåll investering 
TOTAL 

Samt energieffektivisering (investering) 

2 000 tkr 
2 000 tlcr 
6 200 tkr 

lO 200 th 

enligt hållbar ekonomi 5 000 tkr 
(Dock är en rimligare siffra 3 000 t la·) 

Ovanstående är totalbehov, dvs inte ölming. 

Fastig h et s drift: 
Ökade kostnader for el, fjärrvärme l 500 tkr 

Gatunderhåll: 
För att få ett tillfredställande underhåll på gator i samhällena behövs ett tillskott. Den 
nya GC leelen genom kommunen häver också ett tillskott för vinterväghållning. 

Unelerhåll gata. 
GC led m.m 

l 200 tkr 
400 tkr 

1 (1) 

Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
S. Storgatan 2 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477194 02 
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e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunlednings
förvaltningen 

KLG 150331 

Kommunledningsförvaltn ing (inkl KuF) 
större budget- och behovsförändringar 2016 

Överförmyndarverksamheten 
Befarad budgetbrist 2014 (flerårigt underskott) p g a ökade 
volymer 

Arbetsmarlmadsåtgärder- Framtid Kronoberg- Ks del 
(enligt avtal2016-2017 och gällande kostnadsfördelning) 

E-arkiv - avgift kommunalförbund 

Byte/uppgradering av centrala !T-system 

l. Lön/P A - pågår 2015/2016 

2. Ekonomi- pågår 2015-/2016 

3. Ärendehantering - genomföras 2016 

4. Telefoni/växel 

Åsnentillsyn, ökad kostnad, årlig 

Ökade IT -kostnader, bl a prishöjning hårdvara 

Tingsryds lwmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

16 
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T kr 

200 

130 

300 

In v est 
Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

In v est 
Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

In v est 
Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 
Invest (telefoner) 

Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

150 

Förv 

e-posUhemsida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ärende nr 7 

Överföring av Nestorn 1 (Tingsgården) 
till Tingsrydsbostäder AB 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

11 

Justerare 

§ 151 

Överföring av Nestorn 1 (Tingsgården) till 
Tingsrydsbostäder AB 

Dnr 2015/213 099 

Kommunstyrelsens arbetsutslwtts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

l. Kommunfullmäktige godkänner överföring av fastigheten Nestorn l 

(Tingsgården) till Tingsrydshestäder AB i enlighet med bifogat 

avtal. 

2. Utökning av aktiekapitalet i Tingsrydshestäder AB ska genomföras 

under 2015. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal 
AMB/Gibson auditorium vid W asaskolan fattade kommunfullmäktige 
2013-04-25 ett inriktningsbeslut med formuleringen att inriktningen är att de 
delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna 
utgöra elevboende år 2016. 

Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens 
framtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från 
lokalförsörjningsgruppen. I utlåtandet förordades att Tingsgården överlåts 
till Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska 
inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskaleavdelningar (vilket innebär att 
2 nya förskaleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 250 att uppdra åt kommunchefen 
att ta fram slutliga beslutsunderlag med inriktning i enlighet med redovisat 
utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga 1). Det föreslås att fastigheten 
Nestorn l (Tingsgården) överförs till Tingsrydshestäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydshestäder 
AB ska genomföras under 2015. 

l Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

Justerare 

{r_ 

§ 151 forts. 2015/213 099 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila J eppsson och ekonomichef Daniel 
Gustafsson 2015-04-23 

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande Nestorn l 

Skri velse från kommunchef Laila J eppsson, samhälls byggnadschef J onas 
Weidenmark, VD Tingst-ydsbostäder Peråke Janen, skolchef Yngve 
Rehnström, ekonomichef Daniel Gustafsson och kanslichef/kommunjurist 
Garo Lm-falk, 2015-04-22 

Kommunstyrelsen§ 250, 2014-12-08 

l Otdrags bestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 151 2015-05-04 .2o!-jl~u5 D'?/ 

1:.:1 Tingsryd§ 
~ kommulffi 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) '} 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

2015-04-23 

daniel .!.!ustafsson@tingsrvd.se Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbo
städer AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
l. Överföring av fastigheten Nestorn l (Tingsgårclen) till Tingsryclsbostäder AB godkänns i 
enlighet med bifogat avtal. 
2. Utökning av aktiekapitalet i Tingsryclsbostäcler AB ska genomföras uneler 2015. 

Beskrivning av ärendet 
I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito
rium vid W asaskolan fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 ett inriktningsbeslut med fornm
leringen att inriktningen är att de delar av Tingsgårelen som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att 
utreda Tingsgårelens framtida användning och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till 
kommunstyrelsen i december 2014 genom ett utlåtande från lokalförsö1jningsgruppen. I utlå
tandet förordades att Tingsgårelen överlåts till Tingsrydsbostäder AB och att fastigheten som 
framtida användning ska inrymma 30 studentlägenheter och 4 färskoleavdelningar (vilket inne
bär att 2 nya färskoleavdelningar ska tillskapas). Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 
att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med inriktning i enlighet med 
redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bilaga l). 

Föreslås att fastigheten Nestorn l (Tingsgårclen) överförs till Tingsrydsbostäder i enlighet med 
redovisat upplägg samt att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ska genomföras 
under 2015. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av kommunledningsförvaltningen i samråd med berörda förvaltningar 
och företag. Ett gemensamt beslutsunderlag har tagits fi·am. 

Beslutsunderlag/bilagor 
l . Överenskommelse om fastighetsreglering 
2 . Beslutsunderlag, 2015-04-22 inkl KS 2014-12-08 §250 

Beslut ska skickas till 
Tingsrydsbostäder AB 
Tingsrycls kommunföretag AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen) 
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Bilaga 1 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, ägare till 
Nestorn l, Tingsryds kommun, nedan kallad överlåtaren och 556872-6938 
Tiugsrydsbostäder AB, Box 140, 362 22 Tingsryd, ägare till Nestorn 2, 
Tings1yds kommun, nedan kallad förvärvaren, har följande överenskommelse 
om fastighetsreglering träffats. 

1. Överlåtelsens omfattning och ersättning 

Genom fastighetsreglering överförs hela Nestorn l till Nestorn 2. Förvärvaren 
skall som full och slutlig ersättning för fastigheten till överlåtaren utge ett 
belopp om två miljoner niohundra femtiotusen (2 950 000) kronor. 

Fastigheten är markerat på bilagd karta. 

2. Tillträde 

Förvärvaren tillträder markområdet efter det att beslut om erforderlig 
fastighetsreglering vunnit laga kraft, alternativt 2015-09-0 l. 

3. Ersättnings erläggande 

Ersättningen erläggs genom säljan·evers per tillträdesdagen. 

4. Lantmäteriförrättning 

Fastighetsbildningskostnaderna skall erläggas av förvärvaren. 

Överlåtaren äger rätt att på partemas vägnar ansöka om lantmäteriförrättning, 
förvärvaren biträder ansökan 

5. Markområdets skick 

Förvärvaren har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestämmelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelse som rör fastigheten. Pmierna 
är överens om att inte några ytterligare överenskommelser avseende 
fastighetens skick träffats dem emellan än vad som redovisats här. 

6. Äganderättens övergång 

Överlåtaren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess 
fastighetsreglering vunnit laga kraft och full ersättning erlagts. 
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7. Godkännande 

Denna överenskommelse skall godkännas av kommunfullmäktige i Tingsryds 
kommun annars är den till alla delar förfallen. 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar vilka 
utväxlats mellan partema. 

Tingsryd 2015-

För Tingsryd kommun 

Mikael Jeansson 
Överlåtare 

Tingstyd 2015-

Tingstydsbostäder 

Willy Karlsson 
Förvärvare 

Tingsryd 2015 

Tingstydsbostäder AB 

Peråke Janen 
Förvärvare 

Överlåtarens egenhändiga namnteckning bevittnas: 

Sanna Runeson Margareta Hall 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

Bilaga 2 

BESLUTSUNDERLAG 1(1) 

2015-04-22 

Överföring av fastigheten Nestorn 1 (Tingsgården) till Tingsrydsbo= 
städer AB 

Bakgrund 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konsertlokal AMB/Gibson audito
riutn vid W asaskolan fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 ett imiktningsbeslut med formu
leringen att imiktningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov 
ska kunna utgöra elevboende år 2016. 

Utifrån detta beslut fick kommunchefen i uppdrag att utreda Tingsgårdens framtida användning 
och ägarförhållande. Uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i december 2014 genom ett 
utlåtande från lokalförsö1jningsg:ruppen. I utlåtandet förordades att Tingsgården överlåts till 
Tingsryclsbostäder AB och att fastigheten som framtida användning ska inrymma 30 stuelentlä
genheter och 4 förskaleavdelningar (vilket innebär att 2 nya förskaleavdelningar ska tillskapas). 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 §250 att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga 
beslutsunderlag med imilctning i enlighet med redovisat utlåtande (se beslut och utlåtande i bi
laga 1). 

Detta dokument är avsett att utgöra ett sammanfattande beslutsunderlag för berörda kommunala 
instanser. 

Besl{rivning av ärendet 

ÖVe1jöring av fastighet 

Fastigheten överförs från kommunen till helägda Tingsrydsbostäder AB med planerad tillträ
desdag 2015-09-0 l. Överföringen kan genomföras som fastighetsreglering, då Tingsryds bostä
der äger intilliggande fastighet (Nestorn 2). 

Ersättningen föreslås uppgå ti112 950 tkr, vilket motsvarar kommunens bokförda värde per 
2015-08-31. Ersättningen erläggs genom säljarrevers, vilket innebär att kommunen får en ford
ran på Tingsrydsbostäder. 

Fastighetens användning 

I och med överlåtelsen ansvarar Tingsrydsbostäder för tillskapandet av dels ytterligare två för
skoleavdelningar och dels elevboende . 

. Upplägget avseende förskolan innebär att Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar nuvarande 
lokaler för Slottets och Junibackens förskolor och istället flyttar denna verksamhet till de två 
tillkommande avdelningama på Tingsgården (i anslutning till nuvarande två avdelningar på 
Älvans förskola). Tillträde till de nya förskoleavdelningama i Tingsgården förutsätts ske senast i 
böJjan av 2017 och förhyming av lokalerna ska göras på affärsmässiga grunder. Inga budget
medel ska tillföras eller tas ifrån barn- och utbildningsförvaltningens budgetram. 
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besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www .tingsryd.se 39



2(3) 

Upplägget avseende elevbostäder innebär att Tingsrydsbostäder möjliggör elevboende med ca 
30 mindre lägenheter under höstterminen 2015. Diskussion och förhandling med AMB avse
ende boende, undervisningslokaler m. m. pågår. 

Ägartillslwtt till Tingsrydsbostäder 

Fastighetsöverföringen hmebär en utölming och utveckling av Tingsrydsbostäders verksamhet, 
vilket kan motivera en förstärkning av bolagets aktiekapital/egna kapital. I nedanstående tabell 
sammanfattas bolagets ekonomiska ställning och resultat 2012-2014. 

T kr 2012 2013 2014 
Aktiekapital 50 50 50 
Balanserad vinst 203 3142 3601 
Summa EK 253 3192 3651 

Lån 23000 31000 31000 
Totala tillgångar 25111 41576 43518 
soliditet 1,3% 8,2% 9,0% 
Nettoomsättning 1558 17605 14816 
- varav hyresintäkt o 3458 4032 
-varav övr fdrv.intäkt 1558 14147 10784 

Årets resultat e fin poster 380 4363* 375 
Årets resultat e skatt 203 2939 459 

*reavinst vid försäljning av fastighet år 2013 var 3543 tkr. 

Förstärkning av bolagets egna kapital kan, forutom genom bolagets egna vinster, ske antingen 
genom ägmiillskott eller emission. Ägartillskott (eller kapitaltillskott) kan vara villkorade eller 
ovillkorade och tillförs bolagets fria egna kapital, medan emissioner möjliggör förstärkning av 
aktiekapitalet i bolaget. Olika typer av emissioner är nyemission (kontant), app01iemission 
(egendom) och kvittningsemission (fordran). En emission i aktuellt ärende förutsätter bl a änd
ring i bolagsordning, stämmobeslut m.m. Det är Tingstyds Kommunföretag AB som äger akti
erna i Tingsrydsbostäder AB och som isåfall ska teckna emissionen. 

Föreslås att utökning av aktiekapitalet i Tingstydsbostäders AB ska genomföras om ca 3 mkr, 
t ex genom kvittningsemission där fordran enligt säljrevers bör kunna användas. Utökning av 
aktiekapitalet sker under 2015. 

Ett aktiekapital om ca 3 mkT möjliggör koncernbidrag från Tingsrydsbostäder till Tingsryds 
Kommunföretag AB om ca 80 tkr per år enligt begränsningsregeln i Lag (2010:879) om allmän
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag (beräknat enligt 2014 års genomsnittliga statslåneränta). 

Finansiering av ombyggnad 

Finansiering av Tingstydsbostäders ombyggnad till två nya förskaleavdelningar sker genom 
nyupplåning, vilket innebär att fullmäktige behöver utöka bolagets borgensram. Bolaget har för 
avsikt att återkomma med en sådan ansökan under 2015 eller 2016 när projektering m.m. är 
fårdigställ d. 

För att kommunkoncernens totala låneskuld inte ska öka bör en utökning av Tingsrydsbostäders 
borgensram kombineras med en minskning av borgensramen för Stiftelsen Kommunhus. En 
minsl<,ning av stiftelsens borgensram bör beslutas med en tidsfrist om 2-3 år, vilket bedöms vara 
hanterbart med nuvarande kassaflöde i stiftelsen. 
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Förslag till beslut i olika instanser 

Fullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tingstydsbostäder AB 

Tingsryds Kommun
företag AB 

Barn- och utbildnings
nämnden 

Tingsryd 2015-04-22 

Laila Jeppsson 
Kommunchef/VD Tikab 

Yngve Rehnström 
skolchef 

l. Godkätma överföring av fastigheten Nestorn l (Tings gården) 
till Tingsrydsbostäder AB i enlighet med bifogat avtal. 
2. Utölming av aktiekapitalet i Tingstydsbostäder ska genomfö
ras under 2015. 

l. Godkätma överföring av fastigheten Nestorn l (Tingsgården) 
till Tingsrydsbostäder AB i enlighet med bifogat avtal. 

l. Godkätma överföring av fastigheten Nestom l (Tingsgården) 
från Tingsryds kommun i enlighet med bifogat avtal. 

l. Tillstyrka överföring av fastigheten Nestorn l (Tingsgården) 
från Tingsryds kommun till Tingsrydsbostäder AB i enlighet 
med bifogat avtal. 
2. Tillstyrka att utökning av aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder 
ska genomföras under 2015. 

l. Ställa sig positiv till att ersätta nuvarande förskolelokaler för 
Slottets och Junibackens förskolor med två nya föreskoleavdel
ningar i anslutning till Älvans förskola i fastigheten Nestom l, 
Tingsryd. 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Peråke J an en 
VD Tingsrydsbostäder 

Garo Lorfalk 
Kanslichef/kommunjurist 
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Tingst"Yds 
kommun. 

Konitnunstyrelsen 

Justerande 

rJ3 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2014-12-08 

Ks § 250 Drn· 2014/548 293 

Åganderättsöverföring Tingsgården 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunchef Laila Jeppsson i uppdt·ag 
att utreda Tingsgårdens framtida användning och ägarfch:hållanden, 
Lokalfdrsörjningsgmppe:il har utrett frågan och redogör får sitt arbete. 

Beslutsunderlag 
Lokalfdrsötjningsgruppens skrivelse, 2014-10-29 med tillhörande bilaga 1 
Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 65 
Barn- och utbildningsnämnden § 81, 2014-08-27 
Samhällsbyggnadsnämnden 2014-03-11, 4 7 
Samhällsbyggnadsutskottet2013-10-28, § 270 
Barn- ochutbildningsnämnden 2013-09-25, § 120 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 409,2014-11-24 

Efter beredning mellan arbetsutskottets sammanträde och kommunstyrelsens 
sammanträde av kommunstyrelsens ordförande, kornmunchefen och 
ekonomichefen föreslås följande beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att. uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga beslutsunderlag med 
inriktning i enlighet med redovisat utlåtande, samt 

13 

att de slutliga beslutsunderlagen skickas till berörda styrelser och nämnder för 
ställningstagande. 

Dätmed är arbetsutskottets forslag till beslut inte aktuellt. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommunchefen att ta fram slutliga besluts1mderlag med 
inriktning i enlighet med redovisat utlåtande, samt 

att de slutliga beslutsunderlagen skickas till berörda styrelser och nämnder för 
ställningstagande. 

1 Utdragsbestyrkande 
2014-12-10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL T:ingst,-ds 
kommun 

K.onununstyrelsen 2014~12p08 

J11steran e 

Ks § 250 Dm 2014/548 293 

Reservation: 

Britt" Louise Berndtsson (C) reserverar sig mot att ett forslag till ändring av 
att"sats i rubetsutskottets :förslag inte togs upp som yrkande. 

Exp: 
Kommunchef Laila J eppsson 

l~ l 

14 
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Kommunlednings· 
förvaltningen 

Redovisning av uppdrag 
Tingsgårdens änriktning 

Uppdrag 

1 (6) 

Lokalforsötjningsgruppen har fått i uppdrag från kommunchefen att lämna utlåtande till Ksau 
gällande Tingsgårdens framtida användning och ägarforhållanden. Utlåtandet ska enligt upp
dragsbeskrivningen innehålla konsekvensbeskrivning for berörda kommunala verksamheter, 
konsekvensanalys gällande olika ägarforhållanden samt ekonomisk kalkyl. 

Bakgrund 

Tingstyds kommun bygger nytt äldreboende i Kvmteret Ömen, vilket ska ersätta nuvarande 
äldreboende Tingsgården. Verksamheten beräknas flytta ur lokalema i Tingsgården sommaren 
2015. 

I Tingsgården fmns idag 46 st lägenheter, varav ca 40 st for närvarande används som äldrebo
end e. Dättill finns i äldreboendedelen gemensamhetsuttymmen (samlingssal, matsal m.m.) samt 
kontorsutrymmen och ett tillagningskök Utöver äldreboendet finns i fastigheten två avdelningar 
fOrskola (Älvans forskola) som tillskapades åren 2005-2006. Barn- och utbildningsforvaltningen 
betalar idag en internhyra om ca 420 tkr per år för dessa lokaler. 

Byggnaden omfattar totalt ca 5800 m2 (bruksarea) och ligger på en fastighet där den gällande 
detaljplanen anger "bostäder" som användningsområde. Förskoleverksamheten har ett tillfålligt 
bygglov som löper ut 2015-01-11. Arbete med ny detaljplan är i slutfasen och beräknas kunna 
behandlas i samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-20. 

Det finns det ett betydande underhållsbehov i fastigheten. Detta har sin orsak i att planeringen 
och genomforandet av projekt Örnen har pågått under ett antal år, och att osäkerheten i vad 
Tingsgården ska användas till har inneburit att allt planerat underhåll har lagts på en mycket låg 
nivå. Behovet av underhåll rör i forsta hand upprustning av klimatskydd (tak, dönar, fonster och 
fasader) och tekniska installationer. Metparten av investeringmua har sitt ursprung från när 
byggnaden uppfordes i bötjan av 1970-talet. 

Fastighetens bokforda värde uppgår til12,9 mkr per 2014-12-31. Det bokforda värdet avserute
slutande den del av fastigheten som avser forskoleavdelningar. För den del som avser äldrebo
endet har nedskrivning gjorts. 

I samband med beslut om byggnation av undervisnings- och konse1tlokal Alvffi vid Wasaskalan 
fattade kommunfullmäktige 2013-04-25 §65 ett imiktningsbeslut med fotmuleringen att inrikt
ningen är att de delar av Tingsgården som idag utgör äldreboende vid behov ska kunna utgöra 
elevboende år 2016. 

44



2(6) 

AMB har under hösten 2014, genom sitt fastighetsbolag AMB Park AB, fårdigställt studentlä
genheter med boende for 40 elever i anslutning till skolan. I arbetet med detaljplanen får områ
det skisserades fi·amtida byggnation av studentlägenheter med boende fOr totalt 80 elever på 
området. 

W asaskolan har signalerat att det börjar bli trångt i undervisningslokalema på skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden har fi:amfdrt önskemål om ytterligare två fårskaleavdelningar i 
anslutning till de befintliga. Avsikten är att dessa två avdelningar skulle ersätta de två enavdel
ningsfdrskolorna Slottets forskola (i Gränssh·ömska villan vid Dackeskolan) samt Junibackens 
fårskola (i Mårdslyeke ). Som orsak till önskemålet anges att nuvarande lokaler inte är optimala 
ur verksamhetssynpunkt I oktober månad inkom även skrivelse från skyddsombud avseende 
den fysiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Kommunkoncernen (kommunen och dess helägda bolag och stiftelser) har ett mycket begränsat 
investeringsuttymme fiamöver. Koncernens totala låneskuld bör inte öka mer, utan istället bör 
en amortering av låneslculden påbö1jas. Arbete pågår i kommunstyrelsens uppdrag Hållbm· eko
nomi, vilket syftar till att fullmäktiges långsiktiga mål om en stabil och långsiktigt hållbar eko
nomi ska uppnås. Detta innebär i praktiken att resultatet måste höjas och investeringsnivån sän
kas får att möjliggöra årliga amolieringar av låneskulden. 

Avgränsningar 

Ganska tidigt i utredningarbetet framstod det tydligt att så mycket som möjligt av den befintliga 
planlösningen och funktionema i lägenhetema bör bibehållas· fcir att hålla kostnaderna nere. 
Låga kostnader i renovering och ombyggnad ger bättre fårutsättningar får rimliga hyresnivåer. 
Bostäderna är i fårsta hand tänkt får studerande ungdomar med små ekonomiska möjligheter 
och beroende av studiebidrag och inackorderingsbidrag för sitt uppehälle. En stöne ombyggnad 
av lokalerna skulle dessutom innebära att nybyggnadsregler sannolikt skulle gälla, vilket skulle 
innebära betydligt högre kostnader på grund av högre energikrav, tillgänglighetskrav m.m. 

Utredningen har därfår i forsta hand inriktats på hur man med så små ekonomiska resurser som 
möjligt kan iordningsställa student- eller ungdomsbostäder på Tingsgården. Denna imiktning 
motiveras utifi·ån både det begränsade investeringsuttymmet och möjligheten till rimliga hyres
nivåer for målgruppen. 

Därutöver har även möjligheten till ytterligare färskolelokaler enligt Barn- och utbildningsfår
valtningens fi·amställan beaktats i utredningen. 

Behov av ungdomsbostäder 

I tätorten bedrivs i dag flera olika utbildningsprogram, där det finns ett långsiktigt behov av 
ungdomsbostäder får bl a ishockeygymnasiet och AMB-skolan. Detta behov har ökat i och med 
etableringen av AMB Education, men det finns också ett behov av billiga bostäder får ungdo
mar som flyttar till sin fårsta egna bostad. 

Kommunhus och Tingstydsbostäder som är de allmännyttiga bostadsforetagen i kommunen, har 
tillsammans ca l 00 små lägenheter om ett rum och kök eller kokvrå i centralorten. Med rådande 
bostadsefte1frågan så är samtliga redan uthyrda, och efterfrågan är större än tillgången. Detta 
1närks mycket tydligt i anslutning till te1minssta1t på sensommaren. En markant fdrändrL11g har 
skett sedan AMB-skolan etablerades, och efterfi·ågan ökar infdr varje terminsstatt då det totala 
elevantalet ökar får vmje år fram till intagningen hösten 2015. 
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Behov av förskolelokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i skrivelse för behovet av forskalelokaler (bilaga 1). 
Nuvarande forskalelokaler i Slottets och Junibackens forskolor bedrivs som enavdelningsfdr
skolor och bedöms inte vara optimala ur verksamhetsperspektiv. Som skäl for detta anges i skri
velsen bl a kostnadseffektivitet, brandsynpunkt och geografiskt läge i forhållande till miljöpro
fiL 

I oktober månad inkom som nämnts tidigare även skrivelse :fi·ån skyddsombud avseende den 
fYsiska arbetsmiljön i de båda fastighetema. 

Projektförslag ~två olika alternativ 

Utredningen harfokuserats på två olika alternativ för den framtida användningen av Tingsgår
den,· antingen enbart studentlägenheter och befintligförskola eller utökning av förskolanfrån 
två tillfyra avdelningar och någotfärre lägenheter. 

Alternativ l 
Upprustning av 30 lägenheter i hus C samt orobyggnation till ytterligare 2 st forskoleav
delningar i hus B. 

Uppskattad byggkostnad 4,5 + 5,5 mkr= lO mkr 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oförändrad. Potential finns sannolikt for annan användning, t 
ex matsal forAMBsamt ytterligare undervisningslokaler. Detta medför sannolikt dock ytterli
gare investeringsutgifter, ni en också en möjlighet till externa hyresintäkter. Nuvarande tillag
ningskök kan användas som mottagningskök for förskolan. 

Underhållsbehovet for fastigheten uppskattas till ca 1 O mkr under den närmaste 10-årsperioden. 

Innebär att lediga lokaler uppstår i Slottets förskola (Gränsströmska) och Junibackens förskola 
(Mårslycke ). Försäljning eller alternativ användning möjlig. Bokförda värden uppgår ti11360 tkr 
respektive O tkr. 

BUN kan effektivisera verksamheten motsvarande 0,8 tjänst, vilket bedöms ungefår motsvara 
kapitalkostnader för iordningställarrdet av två nya avdelningar på Tingsgården. För BUN:s del 
tillkommer den ekonomiska effekten att hyreskostnader för nuvarande lokaler (ca 0,4 mkr) upp
hör, forutsatt att man inte använder lokalerna till annan verksamhet. För kommunen kvarstår 
huvuddelen av dessa kostnader om fastigheterna behålls i kommunens ägo. 

Altemativ 2 
Upprustning av 46lägenbeter i hus C och B. Slottets och Junibackens fdrslmlor fortsätter i 
befintliga lokaler. 

Uppskattad byggkostnad 6 mkr. Tillkommer gör sannolika :fi·amtida behov av renovering av 
Junibackens och Slottets forskolor avseende åtgärder kopplade till arbetsmiljö och underhåll. 

Mittdelen (hus A) lämnas tom och oförändrad. Potential finns sau..rwlikt ror annan användning, t 
ex matsal for AMB samt ytterligare undervisningslokaler. Detta medfor sannolikt dock ytterli
gare investeringsutgifter, men också en möjlighet till externa hyresintäkter. Nuvarande tillag
ningskök kan användas som mottagningskök for förskolan. 

Underhållsbehovet for fastigheten uppskattas till ca l O mkr under den närmaste l 0-årsperioden. 
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BUN får fotisätta bedriva de två avdelningama som enavdelningsforskolor i befintliga lokaler, 
vilket enligt förvaltningens bedömning inte är optimalt sett till kostnadseffektivitet, brandsyn
punktm.m. 

Ägandet och dess konsekvenser 

Kommunen bör ej äga ochförvaltafastigheter som huvudsakligen utgör hyresbostäder. Den 
typen av verksamhet bör istället cm tingen hanteras i något av de kommunägdaföretagen Tings
tyds bostäder/ Stiftelsen Kommunhus eller av en extern aktör. Båda alternativenförutsätter att 
kommunen försäljer fastigheten. 

Altemativ l 
Försäljning av fastigheten till Tingsrydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus 

Innebär att kommunen överlåter fastigheten till Tingstydsbostäder/Stiftelsen Kommunhus. Be
slut om fastighetsförsäljningar (och köp) fattas av kommunfullmäktige. 

Försäljningspriset bör motsvara kommunens bokförda värde (2,9 mkr 2014-12-31 ). 

Ett försäljningspris understigande det bokförda värdet innebär en reaforlust i kommunens resul
taträkning. Det skulle också kunna tolkas som underprissättning ur ett skatterättsligt perspektiv. 
Ett försäljningspris överstigande det bokförda värdet innebär en reavinst i kommunens resultat
räkning. 

Försäljningspriset påverkar bl a köparens möjlighet tilllönsamhet och rimliga hyresnivåer för 
målgruppen (d v s möjligheten till uthyming). 

Investeringenlupprustningen (lO mkr eller 6 mkr) genomförs av Tingstydsbostäder/stiftelsen 
Kommunhus. Sammanlagd investering för företaget, ink! köp av fastigheten, blir initialt således 
ca 13 mkr eller ca 9 mkr beroende på vilket altemativ som väljs. Dättill ska läggas framtida 
underhållsbehov om ca l O mkr inom den nännaste l 0-årsperioden. 

Förvärv och upprustning kan genomföras i antingen Tingstydsbostäder AB eller i Stiftelsen 
Kommunhus. Ambitionen utifrån koncernbildandet och bildandet av aktiebolaget Tingstydsbo
städer är att all nybyggnad avseende bostadsfastigheter ska ske i Tingstydsbostäder. Arbete med 
stiftelseavveckling och tillhörande överföring av verksamhet och fastigheter från stifte1sen till 
aktiebolaget pågår, men går trögt. I ett långsiktigt perspektiv bör investering och upprustning 
genomforas i Tingstydsbostäder. För bolaget skulle Tingsgården innebära möjlighetti11 större 
volym i fastighetsinnehav och dätmed omsättning samt möjlighet till sammanläggning av be
fintlig fastighet med gruppbostad i samma kvatter. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv vore 
det sannolikt mest fördelaktigt genomfåra forvärv och upprustning i stiftelsen Kommunhus. 

Förvärv och upprustning genom Tingstydsbostäder AB innebär att finansiering måste ske ge
nom nyupplåning, då bolaget i dagsläget inte har något utrymme for delfinansiering med egna 
medel. 

Tingstydsbostäder AB har idag en låg soliditet, vilket innebär att marginalerna for att genom
föra förvärva och uppmstning i den här omfattningen är små både i resultat- och balansräkning. 

Ett genomförande av förvärv och upprustning av Tingsgården i Tingstydsbostäder innebär att 
detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen som görs i bolaget, med konsekvensen att andra 
planer/önskade investeringar måste skjutas på framtiden, t ex fler bostadslägenheter i bankfas
tigheten i Tingstyd. 
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Alternativ 2 
Försäljning av fastigheten till extern aktör 

Intresse kan finnas hos extern aktör att forvärva fastigheten. Verkligt intresse kan bara avläsas 
vid skarp annonsering/anbudsförfarande. 

Försäljning kan ske med långvarigt hyreskontrakt avseende de befintliga förskoleavdelningarna. 

Osäkerhet råder avseende forsäljningsvärdet, inte minst med tanke på fastighetens underhålls
och investeringsbehov. 

Kommunen tappar kontrollen över fastighetens användning. Kvarvarande styrmedel är detalj
planen. 

En rörsäljning till AMB Park AB kan eventuellt prövas/diskuteras med dem. Incitament finns 
genom elevboende samt möjligheten till matsal, undervisningslokaler m.m. 

Lokalförsörjningsgruppens utlåtande 

Lokalförsö1jningsgmppen förordar att Tingsgården överlåts till Tingstydsbostäder AB och att 
den framtida användningen av fastigheten ska vara enligt alternativ l, vilket innebär att fastig
heten ska inrymma 30 studentlägenheter och 4 förskoleavdelningar. 

Förslaget innebär att ytterligare två förskaleavdelningar tillskapas i hus B till en bedömd bygg
kostnad om ca 5,5 mkr samt att begränsad upprnstning av befintliga 30 lägenheter i hus C ge
nomrcirs till en bedömd kostnad om ca 4,5 mkr. 

Förslaget grundar sig på bedömningen att behovet av både lägenheter och förskoleavdelningar 
är bestående. 

Förslaget innebär vidare: 

att fastigheten överlåts från kommunen till Tingstydsbostäder till bokfått värde (ca 2,9 mkr 
2014-12-31). Beslut om försäljning fattas av kommunfullmäktige. 

att mittdelen (hus A) initialt lämnas tom och oförändrad. Potential finns för extem uthyr
ning, t ex för att möta signalerad trångboddhet på W asaskolan (matsal, undervisningsloka
ler). Tingstydsbostäder har incitament att öka fastighetens nyttjandegrad och dänned hy
resintäkter. 

att imiktningen bör vara att nuvarande förskolefastigheter, Slottet och Junibacken, avyttras, 
bl a i syfte att de totala lokalytoma inte ska öka samt för att undvika fi:amtida underhållsut
gifter. 

att kommunen tillskjuter aktiekapital till Tingstydsbostäder motsvarande ungefår köpesldl
lingen i syfte att stärka bolagets ekonomiska ställning och minska bolagets lånebehov inför 
genomfårandet av projektet. 

att Tingstydsbostäders finansering av projektet i övrigt sker genom nyupplåning (ca l O 
mkr). Amortering av motsvarande belopp bör via huvudmaillladirektiv åläggas Stiftelsen 
Kommunhus under t ex en två- eller treårsperiod. 

att kommunen genom projektet i hög grad infriar :fhllmäkiiges imiktningsbeslut avseende 
elevbostäder och att man därmed prioriterar, fokuserar och möjliggör fortsatt utveckling av 
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den satsning på AJ\t!B-skolan som gjorts i och med byggnation av undervisnings- och kon
sertlokaL 

att detta blir den prioriterade bostadsinvesteringen i Tings:rydsbostäder på kort sikt och att 
andra önskade/diskuterade bostadsinvesteringar i bolaget därmed skjuts på framtiden till 
dess att erforderlig fmansiering är möjlig. 

att TingSJydsbostäder genom kombinationen av hyreslägenheter och kommunala verksam
hetslokaler ges möjlighet till en tillräcklig riskbegränsning, riskspridning och hyresintäkt 
får fastigheten. A-husets ( mittdelens) potential ger möjlighet till ytterligare fårstärkning av 
dessa, fOr bolaget viktiga, faktorer. 

att Barn- och utbildningsfårvaltningens lokalfårändringar hanteras inom fårvaltningens be
fintliga budgetram, vilket bl a ilmebär minskning av minst 0,8 tjänst inom fårskoleverk
samheten. Nuvarande internhyra får befintlig förskola på Tingsgården upphör och istället 
tecknas nytt hyresavtal får fYra fårskoleavdelningar med Tingstyds bostäder. Hyresavtalet 
ska tecknas på affärsmässig grund. 

att lägenheter och nya fdrskoleavdelningar bör kunna vara fårdigställda senast sommaren 
2016. Detta forutsätter att slutliga politiska beslut hos både kommunen och Tingsrydsbo
städer fattas under fårsta kvartalet 2015. 

att slutliga politiska beslut bör fdregås av fördjupad utredning av eventuella konsekvenser 
avseende t ex skatt, moms, fastighets- och bolagsjuridik m.m. 

Lokalförsörjningsgruppen 2014-10-29 

J onas W eidenmark Stefan Johansson Peråke Janen 

Yngve Rehnström Katarina Carlzon Daniel Gustafsson 
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Ärende nr 8 

Ansökan om budgetanslag från 
kommunstyrelsens förfogande för 
centrala IT -system 2015 

51



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-04 

13 

usterare 

§ 152 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala !T-system 2015 

Dnr 2013/268 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran 

om 420 000 kr för engångskostnader för införande av nytt 

ekonomisystem samt inköpssystem. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för 

centrala IT -system i 2015 års budget. 

Beskrivning av ärendet 

Under året arbetar kommunledningsförvaltningen med införande av nytt 
ekonomisystem ( driftsstart l jan 2016), inköpssystem ( driftstartades i 
februari 2015) samt nytt P A/lönesystem ( driftsstart våren 2016). I 2015 års 
resultatbudget finns avsatt ett budgetanslag om l 370 tkr till 
kommunstyrelsens förfogande för centrala !T-system som är avsett att täcka 
införandekostnader som inte bokförs som investering/anläggningstillgång. 
Därutöver finns i investeringsbudgeten avsatt sammanlagt 2 000 000 kr 
2015 ( + 2 000 000 kr 20 16) för ekonomisystem och P A/lönesystem, d v s 
totalt 4 000 000 kr för investeringsutgifter för dessa båda system. 

Ekonomiavdelningen ansöker om 420 000 kr i budgetanslag ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel för centrala !T-system 2015, varav 
340 000 kr avser införande av ekonomisystem och 80 000 kr avser 
införande av inköpssystem. 

Personalavdelningen har för avsikt att senare under året återkomma till 
kommunstyrelsen avseende behov av budgetanslag från förfogandemedel 
för centrala IT -system. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2015-04-17 
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Bilaga Ks Au § 152 2015-05-04 
:2o 1 3jzb~ ov~ 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESIGUVELSE 1(1) 

2015-04-17 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens förfogande för 
centrala it-system 2015 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran om 420 tkr för engångs
kostnader för införande av nytt ekonomisystem samt inköpssystem. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för centrala it-system i 2015 
års budget. 

Sammanfattning 

Under året arbetar kommunledningsförvaltningen med införande nytt ekonomisystem ( driftsstart 
l jan 2016), inköpssystem (driftstmtades i februari 2015) samt nytt P A/lönesystem ( driftsstart 
våren 20 16). I 2015 års resultatbudget finns avsatt ett budgetanslag om l 370 th till kommun
styrelsens förfogande för centrala it-system som är avsett att täcka införandekostnader som inte 
bokförs som investering/anläggningstillgång. Därutöver finns i investeringsbudgeten avsatt 
sammanlagt 2 000 tkr 2015 (+2 000 tkr 2016) för ekonomisystem och P A/lönesystem, d v s 
totalt 4 000 th för investeringsutgifter för dessa båda system. 

Ekonomiavdelningen ansöker om 420 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015, varav 340 tkr avser införande av ekonomisystem och80th avser 
införande av inköpssystem. 

Personalavdelningen har för avsikt att senare under året återkomma till kommunstyrelsen avse
ende behov av budgetanslag från förfogandemedel för centrala it-system. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I 2015 års resultatbudget finns avsatt l 370 tkr till kommunstyrelsens förfogande för centrala it
systefn. Budgetposten är finanseriad ur Örnen potten och .avser att täcka engångskostnader för 
beslutade införande av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A/lönesystem som inte ut
gör investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i resultaträkningen (bl a ut
bildning). I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 tkr (+2 000 tkr år 2016) för de 
beräknade investeringsutgifterna. 

Ekonomisystem 
. Införandeprojektet påbötjacles i mars månad och sker i samverkan med 6 kommuner i länet. 
Driftsstart beräknas ske l januari 2016. Införandekostnaderna är beräknade enligt nedan: 

tJa~ 

Investering 
Engångskostnad, drift 
Summa 

2015 
l 560 

340 
1900 

2016 
440 
360 
800 

Totalt 
2 000 

700 
2 700 

~ 
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Den årliga driftskostnaden (licenser, it-drift, kapitalkostnader m.m.) bedöms kunna rymmas 
inom ekonomiavdelningens befintliga budget. 

Inköpssystem 

2(2) 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-16 §144 om införande av inköpssystem och samordnad 
varudistribution. Som en följd av beslutet sker användning av inköpssystem sedan i februari 
månad och samordnad varudistribution sedan l april. Införandena sker i samverkan med flera av 
kommunerna i länet. 

Engångskostnad för införande av inköpssystem har uppgått till ca 80 tlcr. Årliga driftskostnader 
för systemet (licenser m.m.) bedöms rymmas inom ekonomiavdelningens befintliga budget. 

P A/lönesystem 
Upphandling av P A/lönesystem har avslutats och driftstmt är planerad till våren 2016. 
Planering av införandeprojekt pågår och personalavdeh1ingen har för avsikt att senare under året 
återkomma till kommunstyrelsen avseende behov av budgetanslag från förfogandemedel för 
centrala it-system. 

Arende och övrigt 
Ekonomiavdelningen ansöker om 420 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015, varav 340 tkr avser införande av ekonomisystem och 80 tkr avser 
införande av inköpssystem. 

För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 360 tkr avseende engångskostander i re
sultaträkningen för införande av ekonomisystem. Detta får hanteras i 2016 års budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Ärende nr 9 

Kvalitetsredovisning för 
skolväsendet i Tingsryds kommun 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-04-20 

13 

Justerare 

§ 135 

Kvalitetsredovisning för skolväsendet i Tingsryds kommun 

Dnr 2015/189 600 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kornmunstyrelsen överlämnar ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt kvalitetsredovisning 2014 för 

skolväsendet i Tingsryds kornmun och sänt över rapporten till fullmäktige 
för kännedom. 

Kornmunens kvalitetsredovisning bygger på förskolornas, fritidshemmens 
och skolornas kvalitetsredovisningar och andra uppgifter som är väsentliga 
för uppföljning och utvärdering. Den ska innehålla en bedömning i vilken 

mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse 
för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om målen inte uppnåtts. 

MBL-information om redovisningen har ägt rum den20mars 2015. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden§ 33, 2015-03-25 

l Utd,agsbestyrkande 
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~Tmg§lt"yd§ SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 9(19) , kommu1111. 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-03-25 ~ 

Justerare 

~~i \ 

§ 33 

KvaDHetsredovisnhng föw slkoHväsend!et i 'Firngsrydls 
kommun 
Dm 2015/49 600 

Beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden godkänner kvalitetsredovisning 2014 för 
skolväsendet i Tingsryds kommun, bilaga 2. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att följa upp de föreslagna åtgärderna. 

3. Barn- och utbildningsnämnden skickar kvalitetsredovisning 2014, bilaga 
2, till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsledare Lena Willman redogör för kvalitetsredovisning 2014 för 
skolväsendet i Tingsryds kommun. 

Kommunens kvalitetsredovisning bygger på förskolornas, fritidshemmens 
och skolomas kvalitetsredovisningar och andra uppgifter som är väsentliga 
för uppföljning och utvärdering. Den ska innehålla en bedömning i vilken 
mån de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse 
för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 

MBL-infmmation har ägt mm den20mars 2015 . 

Beslutsunderlag 

l. Kvalitetsredovisning 2014, Barn- och utbildningsnämnd, bilaga 2. 
2. Tjänsteskrivelse från utvecklingsledare Lena Willman, 2015-03 -Il. 

Beslutet skickas till 
Kornmunfullmäktige 
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bilagr.~ 2 

Kvai~tetsred v~sn8ng 2014 

Barn- och utbildningsnämnd 
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F örskol e- och skol verksamheten är indelad i fem rektorsområden (Ro) och samlade under en 
nämnd, bam- och utbildningsnämnden. 

Ro l består av verksamhet från förskola till åk 9 i Tingsryd och till åk 3 i Konga. I Tingsryd 
finns grundsärskola och en förberedelseldass för nyanlända elever. 

Ro 2 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Ryd och i Urshult I Ryd finns 
förberedelseklass för nyanlända elever och träningsskola. 

Ro 3 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Linneryd och Rävemåla upp till åk 3. 

Ro 4 består av verksamhet från förskola till åk 6 i Väckelsång. 

Ro 5 fi1ms i Tingsryd och består av ungdomsgynmasiet W asaskolan och vuxenutbildningen, 
Tingsryds Lärcenter (TLC). På W asaskolan fim1s gymnasiesärskolan och på TLC finns 
särvux. 

Elevhälsan är den kommunövergripande organisationen för bam/elever i behov av särskilt 
stöd. Inom varje rektorsområde fi1ms det ett lokalt elevhälsoteam som utgörs av 
skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger som tillhör Elevhälsan. Det finns också 
specialpedagoger, särskaleansvarig och samordnare som är placerade centralt och har ett 
kommunövergripande uppdrag inom Elevhälsan. Psykologtjänst köps in. Inom kommunen 
finns en fristående förskola och en fristående gnmdskolan åk 7-9. 

I förskolan finns 455 bam. 

I gmndskolan finns 1163 elever. 

I förskaleklass 128 elever. 

I fritidshem finns 444 elever. 

I gymnasieskolan finns 24 7 elever. 

2 Uppföljning av 2013 års kvalitetsredovisning 

Under 2014 bar skolinspektionens utvecklingsområden åtgärdats. I SKL:s 
Matematiksatsning, PISA 2015 har ett antal operativ mål identifierats. Ett av de överglipande 
målen har varit Höga förväntningar på alla nivåer, arbetet är beskrivet i 
kvalitetsredovisningen. Samtliga lärare som undervisar i matematik på gmndskolan och i F
klass deltar nu i skolverkets Matematiklyft Ett stort fokus på attöka elevemas måluppfyllelse 
har pågått uneler hela året. De aktiviteter som har vidtagits finns presenterade i aktivitetema 
under måttet; Varje elev utvecklas optimalt efter sinaförutsättningar och Tings1yds kommuns 
kunskapsresultat och måluppfyllelse ligger i den bästa halvan i landet. I förskolan har vi 
arbetet med Skolverkets NT -satsning. Vi har utvecklat vår samverkan med näringslivet och 
tagit fram en ny samverkansplan. 

Barn- och utbildnirwsnämnd, fCvalitetsr . 
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3.1 Medborgare 

3.1.1 Alla bam och elever ~tänner s ig trygga i våra förskolor och skolor. 

Mått 

C• Trygghetsindex barn/elever 

Mätmetod Resultat från frågor som berör trygghet i den årliga enkäten. Genomförs med barn 4-5 år, åk 2, åk 5 
och åk 8 i grundskolan samt åk 2 på gymnasiet. 

Syftet med måttet Att fortlöpnade mäta och redovisa den upplevda tryggheten. 

Kommentar 

95 %av alla våra barn och elever känner sig trygga i förskolan/skolan (lägre i åk 8, 87 %). Detta värde har 
stigit, 2013 kände sig 93% av våra barn och elever sig trygga. l SI<L:s Öppna jämförelser 2014 där bl. a. 
elevernas syn på skolan mäts placerade sig Tingsryds kommuns åk 5 elever på 3:e plats i kommunrankningen 
bland alla kommuner i Sverige. Våra elever ha en positiv syn på sin skola och trivs. Vi arbetar systematiskt i 
vårt kvalitetsarbete med trygghet, delaktighet och nöjd het. Arbetet följs upp varje år där vi gör en kartläggning 
och tar fram åtgärder för förbättringar. Alla verksamheter har en likabehandlingsplan samt en plan mot 
kränkande behandling. 

Aktiviteter 

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behand.fing 

J-lur stödjer aktiviteten målet? Ärligen utvärdera planerna och göra en n ulägesanalys med åtgärder. 

Förtydligande Rektor, lärare och elever gör en n ulägesanalys och identifierar åtgärder. 

Kommentar 
Alla ver·ksamheter har utvärderat sina planer samt gjort en ny nulägesanslys tillsammans med barnen/eleverna 
och tagit fram nya åtgärder. 

3.1.2 Varje elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar och Tlngsryds 
kommuns kunskapsresultat och måluppfyllelsen ligger i den bästa 
halvan i landet 

Mått 

O Kunskapsresultat åk 3 

Mätmei'od Resultat från nationella prov i åk 3. 

Syftet med måttet Att fortlöpande följa upp resultaten från de nationella proven i åk 3. 

Kommentar 

90 % av eleverna klarade samtliga delprov i rnatematik och svenska. Måluppfyllelsen i svenska var något 
högre än i matematik. 

D l<unskapsresultat åk 6 godkända i alla ämnen 

Mätmetod Andel godkända i alla ämnen. 

Syftet med måttet Följa upp elevernas måluppfyllelse. 

Kommentar 

76 %av eleverna i åk 6 fick betyg i samtliga ämnen . Det ämne som hm den lägsta måluppfyllelsen är idrott och 
hälsa. Här är det kunskapskraven i simning som fl era elever inte når. En lägre måluppfyllelse har även ämnena 
engelska och matematik. 

( _ ·, l<unskapsr·esultat åk 6 meritvärde 

Mätmetod Terminsbetyg meritvärde. 
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Syftet med måttet Mäta elevernas måluppfyllelse. 

Kommentar 

Meritvärdet var något lägre än 2013 (208,82), 202, 7. Nämndens mål är 200. 

D Kunskapsresultat åk 9 godkända i alla ämnen 

Mälmetod Slutbetyg åk 9 andel godkända i alla ämnen. 

Syftet med måii'e!· Se elevers måluppfyllels e. 

Kommentar 

l åk 9 var det 69 % av eleverna som fick betyg i samtliga ämnen (de ämnen som har lägst måluppfyllelse är 
idrott och hälsa, kemi, biologi och matematik). 

( ) Kun skapsres ultat åk 9 meritvärde 

Mätmetod Slutbetyg åk 9 meritvärde. 

Syftet med mår:tet Att se elevernas meritvärde. 

Kommentar 

Meritvärdet för eleverna i åk 9 var 202,8, j ämfört med 2013 som var 194,4. Här har e lever som vistas i Sverige 
kortare tid är fyra år inte räknats med . l statistiken där alla elever räknas med var meritvärdet 196. 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till gymnasieskolan 

Mätmetod Slutbetyg åk 9 behörighet till gymnasieskolan- yrkesförberedande program. 

Syftet med måttet Antal som är behöriga till nationella program på gymnasieskolan. 

Kommeniar 

Även behörigheten till gymnasiet har stigit något. 83 % av eleverna är behöriga till gymnasiet (2013 var det 
74,2). Även här har eleverna som vistas i Sverige kortare tid än 4 år inte räknats med. l statistiken där samtliga 
elever räknas med är 79,8 % behöriga ti ll något nationell t program. 

slutbetyg gymnasiet 

Mätmetod slutbetyg gymnasiet genomsnittligt meritvärde. 

Syftet med måttet Mäta elevernas måluppfyllelse. 

Kommentar 

Gymnas ieskolans slutbetyg var 13,1, något lägre än föregående år då det var 13,76. l riket var värdet 14,4. 

Aktiviteter 

Spetsutbildning i matematik åk 7-9 

l-Jur stödjer alrUviteten målet? Tingsryd s kommun har fått beviljat av skolverket att genomföra 
spetsutbildning i matematik. 

Förtydligande För de elever som har fallenhet för matematik. Läser matematik 1 h extra varje vecka. 

Kommentar 
Spetsutbildning i matematik erbjuds elever som ska börja åk 7. Det är elever som har fallenhet för matematik 
med minst betyget B i sitt terminsbetyg från åk 6. Spetsutbi ldningen sta rtade hösten 2013. Idag deltar 20 elever 
från åk 7 i utbildningen och 22 elever i åk 8. 

SI<L:s Matematiksatsning, PISA 2015 

J-Jur stödjer alrtiviteten målet? Öka måluppfyllelsen i matematik i de deltagande kommunerna. 
Finna struktu r för· styrning och ledning av förändringsarbete. 

Förtydligande Deltagande kommuner är Karlshamn, Älmhult, Svalöv, Emmaboda, Lessebo, Sölvesborg och 
Tingsryd. 

Barn- och utbi ldningsnämnd, f(valit1\~ovisning 2014 
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Kommentar 
Nätverkskonferens 14-15 oktober: 

Operativt mål: Kompetensförsörjning 

En arbetsgrupp har bildats för att arbeta fram en plan för kompetensförsörjning. En studentmedarbetare 
kommer att anställas under våren 2015 för att återigen göra en kartläggning över lärarbehörighet och också 
titta på framtida behov av kompetenser. Hen kommer att kartlägga nuvarande kompetens och inventera 
framtida rekryteringsbehov, genomföra och sammanställa en enkätundersökning samt ta fram en 
informationsbroschyr. 

Nätverksträff 4-5 december: 

Operativa mål: 

1. Samrättning av nationella prov på alla enheter (1-3/4-6/7-9). 

2. Analys/åtgärder- återkoppling juni åk 3-4 och 6-7 + rektorer. 

3. Långsiktig kompetensutvecklingsplan 

4. Två kvalitetsdagar med nämnden. En vår vid utvärdering av enkäterna och en på hösten kring 
kunskapsresultaten. Här kanske även lärare och elever ska delta? 

Genomförd nätverksträff 5-6/2 - Elever i behov av stöd. 

Operativa mål: 

Delta i skolverkets Matematiklyft 

Samla lärare åk 4-9 kring bedömning. 

Träff för lärare åk 1-3 kring praktisk matematik den 29 januari, upprepas 1 ggr/termin. 

Rektorerna träffar lärarna som ska genomföra np för samplanering. 

Eleverna i åk 4 ska öka sin måluppfyllelse i ma, mäts i juni 2014. 

Skapa rutiner för övergångar mellan skolformer och stadier. 

Gemensamma tester i matematik för hela kommunen. 

Se över resursfördelningssystemet 

Nätverksträff 28-29 april Höga förväntningar 

Operativa mål: 

11 augusti föreläsning för all personal av John Steinberg 

13 augusti gruppdisk. kring höga förväntningar (politiker, förvaltning, rektorer och lärare) 

Sept. enheterna tar fram en handlingsplan, den förankras hos elevråd och föräldraråd. 

Höga förväntningar diskuteras i klassråd och på föräldramöten. 

Utvärdering elever genom enkäten våren 2015. 

BUN sätter nya mål2015. 

Plan kring elevinflytande. 

skolverkets Matematiklyft 

Hur stödjer aktiviteten målet? Öka måluppfyllelsen i matematik för eleverna i grundskolan. 

Förtydligande Ge lärarna fortbildning i matematik för att utveckla sin undervisning. 

Kommentar 
F-klass lärarna träffas en gång/månad. 

Förskolans personal i Ryd och Urshult har genomgått utbildningen. De var inte så nöjda vilket gör att övriga 
förskolor i kommunen inte kommer att genomföra utbildningen. 

Utbildningen för lärarna startar vecka 34 2014 och håller på till vecka 24 2015. Lärarna träffas 1,5-2 h/vecka för 
lektionsplanering, reflektion, återkoppling och utvärdering. Ar.betet har satt igång. 

Tre handledare är utsedda: Johanna Tranvik, Johan Clarberg och Roy Johnson. Tre rektorer deltar i 
utbildningen: Agneta Johansson, Anna-Lotta Clarberg och Robert Jonasson. 

Engelska nätverk 

Hur stödjer aktiviteten målet? FörstelärarenAnette Grahn håller i nätverket som är för alla lärare i 
kommunen som undervisar i engelska. Nätverket är för att öka elevernas måluppfyllelse i engelska. 

Barn- och utbildningsnämnd, Kvalitets . 6dyisning 2014 
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Kommentar 
Anette, Lotta och Anne (förstelärare och engelskautvecklare) har regelbundna träffar. De håller på att göra en 
kartläggning över elevernas resultat över tid. Jämför åk 6 och 9 samt tittar på ana lyserna utifrån de nationella 
proven i åk 6 och 9. De kommer att skapa gemensamma mallar för bedömning (provbank). Skapa boklådor. 
Anette har besökt utvecklingsgruppen för förskolan samt personalen i F-klass för att prata om vikten av att 
även i de verksamheterna arbeta med engelska. Anette kommer också att besöka arbetslagen på lågstadierna 
och mellanstadierna i kommunen. Några gemensamma träffar för samtliga engelskalärare i kommunen har 
varit svårt att genomföra under höstterminen, då många deltar i skolverkets Matematiklyft Ett pedagogiskt ca fe 
i engelska erbjöds men fi ck stäl las in då för få anmält sig. Timplanen kommer att ses över, då vi inte startar 
med engelskaundervisningen förrän i åk 2. 

Nätverket har träffats den 27/1, 20/3. 

Boken; Gel your students ta!king har bl.a. använts. Här har lärarna redovisat för hur de har använt boken i sin 
undervisning. Anette har presenterat forskning, skolverkets strategier i engelska och moderna språk, innehållet 
i de nationella proven för åk 3 och 6. Anette har berättat om Skolverkets bedömnings portal, språkdusch varje 
dag. 

Från hösten 2014 kommer Anette Grahn att ha 1 O % av sin tjänst för att arbeta med nätverket. Anne 
Johansson och Ann-Charlotte Bergqvist kommer att ha 5% vardera för att arbeta med nätverket. 

Flexibla onsdagar gymnasiet 

Hur stödjer alciiviieten målet? Eleverna är inte schemalagda på onsdagarna . 

Förtydligande De elever som vill har möjlighet att få stöd på onsdag, både de som har behov av särskilt stöd 
och de som vill nå ett ännu högre resultat. Även de elever som lärarna tycker ska läsa mer måste delta på 
onsdagens undervisning . 

Kommentar 
De flexibla onsdagarna fortsätter med stärkt stöd och hjälp till eleverna genom att utöka resurserna för 
special pedagog. 

PLUG INGy 

Hur stödjer aktiviteten målet? Deltar i PLUG IN projektet. 

Förtydligande Projektet ska stötta elever som riskerar att avbryta sina studier på gymnasieskolan. Projektet 
leds av en ungdomscoach och utgör tillsammans med specialpedagog ett resursteam . 

Kommentar 

Projektet PLUG IN avs lutades vårterminen 2014 med gott resultat och en satsning på Yrkesintroduktion har 
gjorts. s tatsbidraget för Yrkesintroduktion har möjliggjort en satsn ing på elever som inte nått behörighet till 
nationella program. 

Likvärdig bedömning matematik åk 4-9 

Hur stödjer alriiviieien målet? Bedömningssamtal med lärare i åk 4-9 kring matematik 19 maj. 

Kommentar 
Den 19 maj träffades alla lärare som undervisar i matematik i åk 4-9. Kajsa Albrekt och Marcus Martinsson höll 
i programmet. Först presenterades skolverkets nya bedömningsstöd; Bedömning för lärande i matematik och 
lärarna fick diskutera utifrån materialet. Efter det presenterade Kajsa SI<Oiverkets bedömningsmaterial; 
Diamant. Marcus berättade om hur de arbetar på gymnasiet. 

Föreläsning engelskalärare 

Hur stödjer aktiviteten målet? Den 19 maj föreläser Maria Estling Vannestål för alla lärare som undervisar i 
engelska. 

Kommentar 
Den 19 maj föreläste Maria Estling Vannsstål för alla lärare i kommunen som undervisar i engelska. Hon 
presenterade bl.a. hur man kan arbeta tematiskt i engelska och visade på ett antal webbsidor. Hon 
presenterade också sin nya bok där det finns klara teman kopplade till litteratur, webben mm. 

Nyanlända elever grundskolan 

Hur stödjer aktiviteten målet? Bitr. rektor Dackeskolan övergripande ansvarig. 
Förberedelseklass på Dackeskolan och Trojaskolan. Örmoskolan integreras i ordinarie klasser. 

Förtydligande Rektor beslutar kring elever som ska undervisas i SV A. 
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Kommentar 
En plan för uppföljning av arbetet med de nyanlända eleverna kommer att utarbetas. De nyanlända eleverna 
ska också följas upp i det systematiska kva litetsarbetet. 

Barn med annat modersmål i förskolan 

f-lur stödjer aktiviteten målet? Elva förskollärare från förskolorna i kommunen kommer att delta i 
Förskolelyftet, Flerspråkighet och interi<Uituralitet i förskolan som genomförs av l<ristianstad högskola. 

Kommentar 
När utbildningen är genomförd kommer ett nätverk med deltagarna att bildas i kommunen. De komm e1· bl.a. att 
arbeta fram en handlingsplan kring flerspråkighet. 

Särskilda insatser inom högstadiet för ökad måluppfyllelse 

l-lur stödjer alrtiviteten målet? Lovsko la, påsk, som mar och höstlov samt läxhjälp för ökad behörighet till 
gymnasieskolan. Förstärkn ing av undervisningen i engelska. Dessutom läxhjälp för elever i åk 7-9 i väntan på 
skolskjuts. 

Förtydl igande Total ekonomisk ram omfattande 550 tkr. Rektor rapporterar till skolchef. 

Kommentar 
Under våren 2014 fick Dackeskolans åk 7-9 extra resurser för att ge de elever som riskerade att inte nå målen 
extra stöd. Eleverna erbjöds lovskola och läxhjälp. 

Nätverk fritidshem 

l-Jur stödjer aktiviteten målet? En representant från varje fritidshem träffas 2-3 ggr/termin för att utveckla 
fritidshemmens verksamheter. 
En dag för samtlig personal genomförs varje termin . 

Förtydligande Vid träffarna planeras fortbildning för personal samt lägerdagar för eleverna. 

Kommentar 
Nätverket träffades den 14 november och utvärderade då de föreläsningar och utbildningar som hade 
genomförts under höstterminen (Föreläsning John Ste inberg, U F-utbildn ing ·och handledarutbildning). 
Lägerdagen den 26 juni utvärderades. Informerades om att Skolverket har gett ut Nya allmänna råd för 
fritidshem. 

Nätverket har träffats den 14/2 

Attitydenkäterna har diskuterats , innehå llet i kpt-dagen den 14 april, lägerdagen elen 26/6, nätverksträffen för 
samtlig personal har planerats, 

Den 16 maj var det nätverksträff för samtlig personal som arbetar i fritidshemmen . Här planerades lägerdagen 
den 26 juni i Linneryd och man delgav varandra tips och ideer. 

Föreläsning fritidshem 14 april 

J-Jur stödjer akUviieten målet? Agneta Edwards föreläser utifrån sin bok Bilderbokens mång faid och 
möjl igheter. 

Förtydligande Öka elevernas lust för att läsa. 

Kommentar 
Den 14 april före läste Agneta Edwards, litteraturpedagog om bilderbokens möj ligheter även för de lite större 
barn en/eleverna. 

Utvärderingen visar att personalen hade velat har mer tips om hur man arbetar med högläsn ing på 
fritidshemmen. Fick en del tips på hur man kan arbeta med bilderboken. 

Nätverk förskola 

Hur stödjer aktiviteten målet? Nätverk där det finns en deltagare med från va 1je förskola i kommunen samt 
tre färskolechefer och utvecklingsledare. 

Förtydligande Utveckla förskolans verksamhet. Planera kompetensutvecklingsdagar för personalen. 
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Kommentar 
Nätverksträff 1 O november 2014: 

Anette Grahn besökte nätverket och berättade hur man kan arbeta med det engelska språket i förskolan. Linda 
och Eva har nu varit på samtliga förskolor/avdelningar i kommunen och väglett personalen i pedagogisk 
dokumentation. 

Nätverksträff 10 september 2014: 

Beslutade att genomföra barnolycksfallsutbildning våren 2015. Ny publikation från skolverket presenterades; 
Att utmana och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan. Rapport från det regionala nätverket. 
Rapport från NT samt Linda och Eva. 

Nätverket har träffats den 12/2. 

Projekt utifrån vetenskaplig grund tillsammans med Skolverket har diskuterats. Utvecklingstjänsterna på 
förskolan (NT-utvecklare och pedagogisk planering). De nya allmänna råden, Lena åker på skolverkets 
konfer·ens den 8 maj . Rapport från NT-utvecklare och utveckla re av de pedagogiska planeringarna. 

Nätverksträff den 13 maj 2014: 

Agneta Edwards föreläste den 14 april. Handlingsplan för rutiner om ett barn försvinner togs fram. Eva och 
Linda rapporterade från arbetet med ped dok. Asa rapporterade från N T-nätverket. f\enneth rapporierade från 
programrådet på Wasaskolan. Beslutade att delta på biennalen i Kalmar den 5 februari 2015, Uppdrag fostran 
(Lnu). 

Föreläsning förskolan 14 april 

f-Jur stödjer aMiviteten må/e;? Agneta Edwards föreläser utifrån boken Bilderbokens mångfald och 
möjligheter. 

Förtydligande Öka barnens intresse för läsning. Ge pedagogerna tips och ideer. 

Kommentar 
Den 14 april föreläste Agneta Edwards, litteraturvetare utifrån s in bok; Bilderbokens möjligheter och mångfald. 

Nätverk F-klass 

t-Jur stödjer aMiviteten målet? Här deltar all personal som undervisar i F-klass tillsammans med 
utvecklingsledare n. 

Förtydligande l gruppen diskuteras olika frågeställningar, fortbildning genomförs. 

Kommentar 
Nätverksträff 7 april 2014: 

Utvärdering av konferensen i Kristianstad. Bokcirkeln avslutades. Beslutade alt ha fler bokcirklar. Samtliga 
delade med sig av råd och tips. 

Nätverks!räff: 

17 november: 

Samtal kring skolverkets Matematiklyft och planering inför vårens träffar. Presentation och diskussion utifrån 
sko lverkets nya stödmaterial; Förskaleklassen- uppdrag, innehåll och kvalitet. studiebesök på Färjastadens 
skola önskades för alt se hur de arbetar med utomhusmiljön. 

Nätverket har träffats elen 13/1 och 12/2 2014: 

Boken Förskaleklassens didaktik har diskuterats i grupper. Tester i matematik, föreläsning 14/4, konferens 
Kristianstad, pedagogisk planering och pedagogisk dokumentation. 

studiecirkel F-klass 

Hur stödjer aktiviteten målet? Pedagogerna läser boken Förskaleklassens didaktik. 

Förtydligande Pedagogerna träffas vid tre tillfällen för att diskutera bokens innehåll. 

Kommentar 
Boken Förskolans didaktik diskuteras vid tre tillfällen. Boken har diskuterats och erfarenhelsutbyte har gjorts. 

F-klass konferens 18 mars 

t-Jur stödjer aktiviteten målet? Konferens anordnad av Kristianstad högskola. 

Förtydligande Föreläsare: Helena Ackesjö, Carina Hermansson, Laila Gustafsson och Ann Steen. 
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Kommentar 
Den18mars deltog samtliga pedagoger som undervisar i F-klass på en konferens som anordnades av 
Kristianstad högskola. 

Utvärdering: Samtliga var mycket nöjda och önskade att det skulle anordnas fler dagar där det är riktat mot 
bara förskoleklassen. 

Sambedömning av nationella prov 

Hur stödjer aktiviteten målet? Lärare som har genomfört de nationella proven i åk 3 och 6 träffas för 
sambedömning. 

Förtydligande Proven följs också upp vid träff den 16 juni. 

Kommentar 
Sambedömning i de nationella proven har skett. Lärarna i åk 3 träffades vid ett tillfälle och lärarna i åk 6 
träffades vid två tillfällen. 

Sambedömning har skett i svenska, engelska och matematik för lärare i åk 6. 

Sambedömning har skett i svenska och matematik för lärare i åk 3. 

Regionalt kommunnätverk -förskolan 

Kommentar 
Färskolecheferna har fått lyssna till Anna Davidsson den 11 september och 13 november. 

Arbetet kring beprövad erfarenhet (inskolningsmodeller) fortsätter. Kristianstad högskola kommer inte att vara 
inblandade i arbetet. Jan Håkansson från Linneuniversitetet kommer att hjälpa till med enkätfrågorna. En 
förskollärare från Älmhult kommer att vara projektledare under 2015. 

Den 8 oktober föreläste Karin Alnef\tik kring pedagogisk dokumentation i Älmhult. Karin har tidigare varit i 
Tingsryd och föreläst, så många hade redan hört henne. Det innebar att endast 15 förskollärare deltog på 
föreläsningen (de som inte hört henne tidigare). 

styrgruppen träffades för utvärdering av hösten 2013 den 6/3. 

Alla förskollärare har deltagit i fortbildning den i 9 eller 20/3, föreläsare Laila Gustafsson. 

Nätverket kommer att genomföra beprövad erfarenhet genom att titta på inskolningsmetoder. Skolverket ställer 
upp med 250 000 kr. Kristianstad högskola kommer att tillfrågas för att hjälpa till att lägga upp arbetet, 
dokumentera och utvärdera det. 

Kreativ NO förskola/fritidshem 23 september 

Hur sl'ödjer aktiviteten målet? Hans Persson kommer och föreläser om hur man kan arbeta med 
naturvetenskap och teknik i förskola och fritidshem. 
23 septemberkl.18-21. 

Kommentar 
Hans Persson föreläste om hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik i förskola och fritidshem den 
23 september. 

Föreläsning för elevassistenter 

Hur stödjer aktiviteten målet? Föreläsning av Lasse Andersson, AD HD-coach och Lisetie Akesson, psykolog 

Kommentar 
Den 27 oktober föreläste Lisetie Akesson, psykolog för samtliga elevassistenter !<ring elevassistentens 
uppdrag. 

Den 14 april föreläste Lasse Andersson, AD HD-coach för samtliga elevassistenter i kommunen. Föreläsningen 
var mycket uppskattad. 

NT-nätverk förskola 

Hur stödjer aktiviteten målet? skolverket har startat ett nationellt nätverk med skolutvecklare inom 
naturvetenskap och teknik. 

Förtydligande Tingsryds kommun har beslutat att satsa på en NT-utvecklare för förskolan. Projektet kommer 
att pågå till 2016. 
skolverket utbildarNT-utvecklare under projektet. NT-utvecklaren skapar nätverk i kommunen med NT
ansvariga från varje förskola. Målet är att barnen ska utveckla intresse och förståelse för naturvetenskap och 
teknik. 
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Kommentar Bokslut 2014 

Nätverken träffas 2-3 ggr/termin. Under höstterminen har grupp 2 haft en bokcirkel där man läst boken; 
Teknikdidaktik i förskolan. 

Grupp 1 har arbetat med experiment och dokumenterat dem i en pedagogisk dokumentation. De har haft en 
föreläsning samt workshop om Geocaching i förskolan. 

Det finns nu två nätverksgrupper för de NT-ansvariga. Grupp .1 startade upp hösten 2013 och grupp 2 hösten 
2014. 

Det finns nu också en ntblogg, blogg.tingsryd.se/ntbloggen. 

Ett nätverk för NT-ansvariga från förskolorna i kommunen har startat (13 stycken). Under hösten 2013 
genomfördes 3 träffar. Deltagarna har läst boken "Naturvetenskapliga experiment för yngre barn" av Karin 
Lagerholm. På tt·äffarna har NT-utvecklar-en informerat och gett tips på olika länkar, bloggar, filmer, hemsid or, 
böcker, experimentlådor, experimentsago r, genomfört experiment, haft gruppdiskussioner, deltagarna har gjort 
pedagogisk dokumentation utifrån experiment. Ett miniprojekt har genomförts, Lutande planet. 

Våren 2014 har 4 träffar genomförts. Fortsatt arbete kring projektet Lutande plan. NT-ansvariga har diskuterat 
och visat på hur de utvecklare naturvetenskap och teknik på sin förskola. Besök på Ekebo i Urshult där de har 
skapat en teknikhörna. Diskuterat i barngrupperna; -Vad är teknik? och återkopplat det på träffarna. 

Höga förväntningar grundskolan 

Hur stödjer aktiviteten målet? SKL:s Matematiksatsning 
Höga förväntningar 

Förtydligande Den 13/8 träffades lärare från grundskolan, rektorer, politiker och förvaltning för att diskutera 
vad höga förväntningar är ... 
Under hösten kommer skolorna att ta fram en arbetsplan som beskriver vad höga förväntningar är för dom och 
hur de ska arbeta med det. Elever och föräldrar ska involveras. Utvärdering av eleverna görs i attitydenkäten 
våren 2015. Under våren 2015 ska även en elevinflytande plan arbetas fram på skolorna. 

Kommentar 
John Steinberg föreläste för lärarna i grundskolan den 12 augusti om ledarskap och förväntningar. 
Föreläsningen följdes av diskussioner den 13 augusti utifrån Höga förväntningar. l diskussionsgrupperna deltog 
alla nivåerna (politiker, förvaltning, rektorer och lärare). 

Nu kommer arbetet att starta på enheterna. 

Föreläsning John Steinberg 

Hur stödjer alrtiviteten målet? John Steinberg föreläste om ledarskap, bemötande och förväntningar. 
Föreläsningen var för all personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förtydligande Föreläsningen upplevdes som mycket bra. 

Kommentar 
Den 11 september föreläste Fil. dr John Steinberg för all personal om ledarskap, bemötande och förväntningar. 
Föreläsningen var mycket uppskattad. 

Bomholmsmodellen F-klass 

Kommentar 
All personal som undervisa i F-klass harfått en föreläsning om Bomholmsmodellen av Ingrid Häggström den 
26 augusti. 

Förstelärare 

Hur stödjer aktiviteten målet? Tingsryds kommun har 14 förstelärare. 

Förtydligande Samtliga förstelärare har en uppdragsbeskrivning. 

Kommentar 
Tingsryds kommun har 14 förste lärare. 10 på grundskolan och 4 på gymnasiet. Förstelärarna har haft en 
gemensam träff och under hösten har förvaltningen haft uppföljningssamtal med samtliga förstelärare för att 
stämma av deras uppdragsbeskrivningar. Samtalen kommer att följas upp tillsammans med berörd rektor ti Il 
våren. 

Nationella prov åk 6 

Barn- och utb~dnif1gsnäm 
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f-lur stödjer akUviteten målet? Lärarna som genomför de nationella proven träffas vid fyra tillfällen under 
våren . 

Förtydligande Tillfälle 1: Inför proven 
Tillfälle 2 och 3: Sambedömning av proven 
Tillfälle 4: Resultat och ana lys 

Nationella prov åk 3 

J-lur stödjer aktiviteten målet? Lärarna som genomför de nationella proven träffas vid fyra tillfällen under 
våren. 

Förtydligande Tillfälle 1: Inför proven 
Tillfälle 2 och 3: Sambedömning av proven 
Tillfälle 4: Resultat och analys 

3.1.3 Höga förväntningar 

Mått 

O Höga förväntningar på eleverna 

Mätmetod Attitydenkäten 
Utvärdering personalen augusti 2015. 

Syftet med mål:iet Kunna säkerstä lla att pedagogerna har höga förväntningar på eleverna. 

Kommentar 

Under hösten 2014 har alla verksamheter på grundskolan arbetar med höga förväntningar på alla nivåer 
(politiker, förvaltning, rektorer, lärare, el ever och föräldrar) . Arbetet kommer att fortsätta under våren 2015 och 
utvärde ras i augusti 2015. 

Aktiviteter 

Höga förväntningar 

/-lur stödjer aktivi teten målet? Alla grundskolor ska arbeta med höga förväntningar. 

Förtydligande l arbetet ska elever, lärare, rektorer och föräldrar involveras. 
En elevinflytande plan ska arbetas fram under våren 2015. 

3.1 .4 Nyanlända barn/elever 

Mått 

CJ Bra mottagande av nyanlända barn/elever 

Mätmetod Måttet utvärderas efter varje terminsslut. 

Syftet med måi(et Att följa upp och utveckla verksamheten. · 

Kommentar 

Vi har skapat en ny organisation för mottagande av nyanlända elever· i grundskolan. Det finns nu 
förberedelseklasser på Trojaskolan och Dackeskolan. Även på Örmoskolan tar vi emot nyanlända elever, här 
placeras eleverna direkt i ord inarie klass. Vi har också en biträdande rektor som har ett övergripande ansvar 
för arbetet med de nyanlända eleverna samt modersmålsundervisning och studiehandledning . Här återstår det 
fortfarande ett utvecklingsarbete för att få organisationen att fung era optimalt. Det krävs också en stor 
flexibilitet, då förutsättningarna ändras snabbt. 

3. 1.5 Varje barn och elev känner delaktighet och har möj lighet att påverka 
pianering och genomförandet av s ina studier. 

Mått 

( ', Delaktighetsindex barn/elever 

Barn- och utbild1ingsnämnd, l j' 1 sredovisning 2014 
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Mätmetod Resultat f1·ån frågorna om delaktighet och inflytande. Mäts på barn 4-5, åk 2, åk 5 och åk 8 på 
grundskolan samt åk 2 på gymnasiet. 

Syftet med mMtet Att fortlöpande mäta och redovisa den upplevda delaktigheten och inflytandet. 

Kommeniar 

Våra barn och elever känner sig delaktiga (90 %). Tyvärr sjunker den här siffran med tigande ålder och här 
finns en del att utveckla för att de ska känna sig mer delaktiga i sin utbildning (åk 8 57 % ). Vi kommer att 
fortsätta vårt arbete med elevinflytande kopplat till arbetet kring höga förväntningar. Under våren 2015 kommer 
en elevinflytandeplan att arbetas fram på samtliga verksamheter i grundskolan. 

c\ Nöjdhetsindex elever 

Mätmetod Attitydenkät Mäts på barn 4··5 år i förskolan. Ak 2, 5 och 8 i grundskolan . Samt åk 2 på gymnasiet. 

Syftet med måttet Mäter nöjdhet hos eleverna i grundskolan, fritidshemmen och gymnasieskolan. 

Kommeniar 

93 %av barnen och eleverna känner sig nöjd. l åk 8 är det något lägre, 78 %. 

Aktiviteter 

Elevråden träffar nämndens presidium . 

Hur stödjer alrtiviteten målet? Varje termin bjuds elevråden från grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan till 
ett möte med nämndens presidium. 

Förtydligande På mötet sker ett samtal mellan politiker och elever. 

Kommentar 
Dackeskolans högstadium och Wasaskalans elevråd besöker Barn- och utbildningsnämnelens presidium en 
gång per termin. 

Pedagogisk dokumentation förskola 

Hur stödjer alrtiviieten målet? Inspirera och skapa en förståelse för hur arbetslagen på förskolan kan starta 
ett reflektionsarbete med stöd av dokumentationer och observationer, samt hur detta arbete kan leda till att 
verksamheten följs upp, utvärderas och utvecklas i enlighet med vad lärop lanen anger. · 

Kommentar 
Eva Larsson och Linda Nilsson har haft studiecirklar med personalen på kommunens samtliga förskolor där de 
arbetat med pedagogisk dokumentation . Eva och Linda har också besökt samtliga färskoleavdelningar i 
kommunen där de har handlett pedagogerna. 

Eva Larsson och Linda Nilsson stödjer personalen i kommunens förskolor kring pedagogisk planering. 

All personalläser boken "Lyssnandets pedagogik- etik och demokrati i pedagogiskt arbete" och vi diskuterar 
innehållet i boken utefter framtagna frågeställningar och efter vad som kommer fram i personalens reflektioner. 
Detta görs i mindre grupper ute på förskolorna. 

Utefter bestämt syfte som kopplat till läroplanen och boken ges personal i uppdrag att observera och 
dokumentera något i sin vardag. Detta används som unelerlag för reflektion i smågrupper. 

Eva och Linda besöket varje arbetslag för att stödja och följa upp hur deras arbete med den pedagogiska 
dokumentationen fortlöper. Personal i arbets lagen tar med material ifrån tema/projekt. Detta används som 
underlag för diskussion och reflektion, med syfte att lyfta fram och synliggöra utveckl ing av verksamheten. 

Alla arbets lag har tagit till sig ett arbetssätt som inkluderar pedagogisk dokumentation. Personalen har blivit 
meclvetandgörande om betydelsen av att tydliggöra och synliggöra läroplanens olika strävansmål i 
dokumentationen, detta både för att själva få syn på hur de kan koppla sitt arbete tillläroplanen samt att det blir 
synligt för föräldrar hur vårt arbete stöd av styrdokumenten . 

Pedagogisk dokumentation fritidshem 

Hur stödjer alrUviieien målet? Fortsatt arbete med pedagogisk dokumentation på fritidshemmen. 

J{o,;unentar 
Fritidshemmen i kommunen har på olika sätt arbetat med pedagogisk dokumentation . Den 7 janua ri kommer 
AV-Media att visa på hur man kan använda sig utav iPads för att dokumentera. 

Pedagogisk planering grundskolan 

Hur stödjer alrtiviieien målet? Fortsatt arbete med pedagogisk planering på grundskolan. 
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Kommentar 
När det gäller den pedagogiska planeringen har skolorna kommit olika långt. Det sker hela tiden en utveckling 
av arbetet där man kollegialt delar med sig. 

3.1.13 Alla vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och känner sig 
delaktiga. 

Mått 

Delaktighetsindex vårdnadshavare 

Mätmetod Resultatet från frågorna om delaktighet och inflytande. Mäts hos föräldrar till alla barn i förskolan 
och fritidshemmen. Föräldrarna i åk 2, 5 och 8 i grundskolan. 

Syftet med måttet Att fortlöpande mäta och redovisa den upplevda delaktigheten och inflytandet. 

Kommentar 

Bland föräldrarna känner sig 85 % att de är delaktiga. Här sjunker värdet med elevernas stigande ålder, vilket 
säkert beror på att föräldrarna inte känner att de har lika stort behov av att vara delaktiga på samma sätt som 
med de yngre barnen/eleverna. 

O Nöjdhetsindex vårdnadshavare 

Mätmetod Attityd enkät. Genomförs med alla föräldrar till barn i förskolan och fritidshem. Ak 2, 5 och 8 på 
grundskolan. 

Syftet med måttet Mäter nöjdheL 

Kommentar 

90 % av föräldrarna känner att de är nöjda med våra verksamheter. 

Aktiviteter 

Information till vårdnadshavare 

t-lur stödjer aktiviteten målet? stimu lerande föräldramöten på förskolan. 
Pedagogiska planeringar för grundskolan. 
Informera om vad som händer i fritidshemmen. 

Förtydligande Information till föräldrarna på förskolan om förskolans läroplan. 
Grundskolan informerar föräldrarna genom veckabrev eller dylikt. 
Fr-itidshemmen informerarföräldrarna genom olika typer av dokumentation som presenteras . 

Hypernet förskola/fritidshem 

t-lur stödjer aktiviteten målet? Digitalt verktyg (24 timmars E-tjänst). 

Förtydligande Ska underlätta för förä/drama att kommunicera scheman, ny inkomst mm med förskolan och 
fritidshemmet. 

3.2 Samhälle 

3.2.1 Förskolor och s ~mlor fin ns i alla sju ~wmmundel ar. 

Måti: 

C1 Finns förskolor och skolor i alla sju kommundelar 

Syftet med måttet Det ska finnas skolor i samtliga 7 kommundelar. 

Kommentar 

Det finn s förskolor och skolor i alla sju kommundelarna. 
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3.2.2 Det rråderr en stark samverkan mellan skolor/förskolor och det lokala 
näringslivet och samhället i övrigt. 

Mått 

@ Samverkan med det lokala näringslivet 

Mätmetod Resultat från enkätfrågor till samtJi g personal om samverkan med det lokala näringslivet. 

Syftet med måttet Att fortlöpande mäta och redovisa den upplevda samverkan. 

Kommentar 

Det har bildats en ny samverkansgr·upp för skola-näringsl iv med representanter från skolan och näringslivet. 
Under 2014 arbetade gruppen fram en samverkansplan för hur skolan och näringslivet ska samverka. Planen 
följs upp och revideras kontinuerligt av samverkansgruppen. Nya samverkansformer har skapats och 
genomförts under året. 

Al<tiviteter 

Samverl~ansplan skola-näringsliv 

Hur stödjer aMiviteten målet? En samverkansplan för hur grundskolan ska samverka med det lokala 
näringslivet håller på att arbetas fram i samverkansgruppen 

Kommentar 
Planen har gått ut till samtliga verksamheter. Planen presenterades på chefslunch som genomfördes den 29 
september på Dackeskolan. Planen kommer att presenteras för lärarna den 6 mars 2015. 

Samverkansgruppen har under läsåret 2013/2014 arbetat fram en samverkansplan. 

U F-Kronoberg 

Hur stödjer aktiviteten målet? Grundskolan arbetar med utbildningspaketet för grundskolan. 
Gymnasieskolan har UF-företag . 

Kommentar 
Samverkansgruppen håller på att arbeta fram en kommunövergripande plan med stöd från UF-Kronoberg . 

Samverkansgrupp skola-Näringsliv 

Hur stödjer aktiviteten målet? Det finns en samverkansgrupp för grundskolan där det ingår representanter 
från skolan och näringslivet i kommunen. 

Kommentar 
Ute i verksamheterna har det skett olika aktiviteter kopplade till näringslivetlnärsamhället. Ex. Framtidsdagen 
för åk 7-9 och gy, Företagssafari för åk 8, uppstart av Future City för åk 7, UF på gymnasiet med samverkan 
med Haganässkolan i Älmhult. 

Den 5 mars kommer det att vara en entreprenörsdag för elever·na i åk 5-6 och den 6 mars en entreprenörsdag 
för samtliga lärare på grundsko lan och gymnasieskolan. 

UF utbildning fri tidshemspersonal 

J-Jur stödjer aMiviteten målet? Personalen i fri tidshemmen kommer att få utbildning i UF:s utbildningspaket; 
Vårt Samhälle 

Kommentar 
All personal inom fritidshemmen erbjöds utbi ldning den 1 september i UF i grundskolan. 22 pedagoger deltog. 

UF utbildning lärare 

Hur stödjer alrtiviteten målet? Utbildning i UF:s tre olika utbildningskoncept för nyanstä llda lärare samt de 
lärare som vill ha en uppdatering. 

Kommentar 
Den 14/8 genomförde UF Kronoberg en utbildning som riktade sig mot lärarpersona l i grundskolan. 12 
pedagoger deltog. 

Barn- och utbildninganämndffi"redovianing 2014 
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3.3 !Ekonomi 

3.3:1 En budget i balans kopplat till god ~tvalitet vad gäller bl.a. personaltäthet 

Mått 

Prognossäkerhet ekonomi 

Mätmetod Avvikelse mellan prognos och verkligt utfall. 

Syftet med måttet Säkerställa prognos mot årsbudget. 

Kommentar 

Helårsprognos högst avvikelse+/- 1 % i nettokostnader mot årsbudget för grönt. 

c~ Budget i balans 

Mätmetod Uppgifter från ekonomisystem vid uppföljningstillfällen. 

Kommentar 

Vi har lämnat en budget i balans (99,8 %). 

O Personaltäthet förskolan 

Mätmetod Inskrivna barn/årsarbetare. 

Syftet med måttet Likvärdighet mot kommungruppen och samtliga kommuner 
4,5-5,5 barn/årsarbetare. 

Kommentar 

Resultatmålet för personaltäthet i förskolan är 4,5-5,5 barn per anställd . Utfa /1 2013 var 5,4 barn per anställd . 

@ Personaltäthet grundskolan 

Mätmetod Jämföra antallärare per 100 elever. 

Syftet med måttet Det ska vara 8,4/ärare per 100 elever. 

Komm entar 

Lärartätheten är 8,4 lärare per 1 00 elever. 

0 Personaltäthet i förskaleklass 

Mätmetod Antal årsarbetare per 100 elever. 

Syftet med måttet 7,3 /ärare i för·sko/eklass per 100 elever. 

Kommentar 

Måttet stämmer med nämndens mål för 2014. 7,3 lärare i färskoleklass per 100 elever. 

O Personaltäthet i fritidshemmen 

Mätmetod Inskrivna elever per årsarbeta re. 

Syftet med måttet 18,3 barn per årsarbetare. 

Kommeniar 

Mätning sker vid ett datum, 15 oktober. Svårighet med ett mätdatum per år då e/et just då kan vara fler 
inskrivna i förhållande till det planerade måttet 18,3. 

3.4 Medarbetare 

3.4.1 Alla lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i och för de årslm rser 
de undervisar. 

Mått 

Behörig personal i grundskolan och gymnasieskolan 

Bam- och utqildningsnämnd, 
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Mätmetod Jämförelse av lärarlegitimationen mot tjänstefördelning och undervisning i de ämnen och stadier 
läraren är behörig i. 

Syftet med måttet Alla lärare (100 %) skall vara behöriga i de ämnen de undervisar i, samt de stadie de 
undervisar på. 

Kommentar 

Andelen lärare med behörighet var vid mätdatumet 88 %. l grundskolan är 91 % av lärarna behöriga och på 
gymnasieskolan är 84% av lärarna behöriga. 

Aktiviteter 

Behörig personal 

l-Jur stöcljer aktiviteten målet? Vid anstä llning eftersträvas alltid att anställa behörig personal. 

Förtydligande Behörig i de ämnen de ska undervisa i och för det stadiet de ska undervisa på. 

Lärarlyftet Il 

Hur stödjer aktiviteten målet? 4 lärare deltar i Lärarlyftet 

Förtydligande Emelie Ericsson bild 
Anette Grahn eng 
Karin Bellen by eng 
Urban Midenby ma 

Kommentar 
Våren 2014 slutförde l<arin Bellen by och Anette Grahn sina Lärarlyftskurser. Urban Midenby läser till v 3 2105 
och Emelie Ericsson till v 23 2015. 

Kompetensförsörjningsgrupp 

Hur stödjer aktiviteten målet? En kompetensförsörjningsgrupp har bildals för att säkra rekryteringen av 
framtida personal. 

Förtydligande Då det blir svårare och svårare att rekrylera kompetent framtida personal har en arbetsgrupp 
till satts för att inventera vad som gör Tingsryds kommun till attraktiv kommun all arbeta i. 

Kommentar 
G1·uppen har träffats vid fyra tillfällen. Två studentmedarbetare har anställts för att ta fram och genomföra en 
enkätundersökning kring vad som gör Tingsryds kommun till en attrakliv arbetsplats. Enkäten ska besvaras av 
anstäl ld personal, lärarstudenter och personal som har varit anställd i kommunen. studentmedarbetarna 
kartlägger också vilka förskollärare/lärare som har lärarleg itimationer samt ta fram en rekryteringsbroschyr. 

3.4.2 Förskollärare 80% 

Mått 

D Andel personal med förskailärarutbildning 

Kommentar 

Andelen personal med pedagogisk utbildning i försko lan är 59%. 

Aktiviteter 

Behörig personal i förskolan 

Hur stödjer aktivileten målet? Vid anställning eftersträvas att alltid anställa utbildade förskollärare. 

Förtydligande 60% av vår personal har idag förskollärarexamen. 

3.4.3 Fritidshem 80 % 

Mått 

Andel personal med lärarutbildning mot fritidshemmen 
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Kommentar 

Andel personal med pedagogisk utbi ldning i fritidshemmen är 73% (innefattar både försko llära re och 
frit idspedagoger/lärarutbildning mot f ritidshem). 

Aldiviteter 

Behörig personal på fritidshem 

/-lur st-ödjer aMiviieten må/e!? Vid nyrekrytering av personal till frit idshemmen ska fritidspedagoger eller 
grundlä rare med examen mot fritidshem anställas. 

Förtydligande 30 % av vår persona l i fr itidshemmen har en frit idspedagogexa men. 

3.4.4 De flesta av vår personal mår bra och har ett högt hälsoläge. 

Mått 

O Hälsoläge 

Mätmetod Egen mätn ing . 

Syftet med måttet Hälsotalet inom förvaltn ingen ska vara > 95 %. 

Kommentar 

Nämndens mål när det gäller arbetsm iljö är att personalens sjukfrånvaro ska vara under 5% av arbetstiden. 
För 2014 var denna siffra 4,8 %, vilket innebär att målet är uppfyllt. 

A kt iviteter 

Hälsop lan 

f-Jur stödjer aktiviteten målet? På varje enhet ska det finnas en hälsoplan. 

Förtydligande Hälsoplanen arbetas f ram tillsammans med personalen . Den hälsoansvariga ansvara r för 
planen samt aktiviteterna. 

Medarbetarsamtal 

I-Jur stödjer aktiviteten målet? Varje anställd ska årligen erbjudas eft meda rbetarsamtal med sin närmaste 

chef. 

Kommentar 
Samtliga medarbetare har erbjudits medarbetarsamtal av sin chef under 2014. 

Kick Off 

Hur stödjer airriviteten målet? 1\ick Off för samtJi g personal i förvaltningen . 

Förtydl igande Genomförs på kvällstid 

Kommentar 
1\ick Offen ställs in den 11 augusti. Varje ved<samhet genomför en egen kick off med ett bidrag från 
förvaltn ingen . 

3.4.5 All personal stm vara nöjd med sitt arbete och sin arbetssituation 

Må H 

( '1 Helhetsbedömning arbetssituation 

W/ätmef'od Personalenkät som genomförs vartannat år. 

Syftet med måttet Mäta personalens helhetsbedömning; Om jag gör en sammanfattn ing är j ag nöjd med mitt 
arbete/min arbetssituation. 

Kommentar 

Medarbetarenkät har genomförts i apri l 2014. Medarbetarnas helhetsbedömning av sin arbetssituation 
motsvarar betyg 4 på en femgradig skala. 
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3.5 !Process 

3.5.1 Det finns ~ydliga s~rift liga rutiner för arbete krring barn och elever med 
särskilda behov med fastställda tider för respons gentemot elever och 
vårdnadshavare. 

Mått 

( l skriftl iga rutiner 

Mätmetod Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbete kring barn och elever rned särskilda behov rned 
faststä ll da tider för respons genternot elever och vårdnadshavare. 

Syftet med måttet Säkerställa att vi har tydliga skriftliga rutiner för arbetet med barn och elever i behov av 
särskilt stöd . 

Kommentar 

Hösten 2014 korn nya allmänna r·åd; Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Materia let 
presenteras ute på skolenheterna av den centrala elevhälsan tillsammans med rektor. 

Aktivite ter 

Pedagogisk kartläggning 

Hur stödjer aktiviteten målet? De elever som har behov av särskilda åtgärder där upprättar pedagogerna en 
pedagogisk kartläggning över behoven. 

Förtydligande Rektor beslutar om ett åtgärdsprogram ska skrivas. Vårdnadshavare kan överklaga beslutet. 

Kommentar 
skolverket har gett ut Nya allmänna råd med kommentarer för arbete med extra anpassningar, särski lt stöd 
och åtgärder. De al lmänna råden implanteras i verksamheterna under våren 2015. 

3.5.2 Vi har snabb respons gentemot vårdnadshavare som söker plats inom 
förskola och fritidshem. 

Måti 

e> Väntetid 

Mätmetod Ansökningar 

Syftet med måttet Att fortlöpande mäta och redovisa andel som får plats på önskat datum. 

Kommentar 

En ligt nämndens tjänstegaranti skall väntetiden på plats i förskola/fritidshem vara högst 1 månad . Efter samtal 
med färskolechefer framkommer att vi uppfyller detta mål. 

Aktiviteter 

Ti lldelad plats i försko la eller fritidshem 

J-Jur stöcljer aktivi teten målet? Väntetid på plats i förskolan eller fritidshemmet överskrider ej 1 månader. 

Kommentar 
Efter sa m ta l med förskalechefer framkommer att vi följer nämndens mål och tjänstegaranti med att erbjuda 
plats inom en månad 

3.5.3 Arbetsmiljöarbete 
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Mä!meiod Avstämningsdatum framgår under aktiviteter. 

Syftet med måttet Att vi ska ha ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Kommentar 

Allt arbetsmiljöarbete följs nu upp i Stratsys. 

Aktiviteter 

CAK (Centrala arbetsmiljökommitten) 

Hur stödjer akUviteten må/el? l kommitten lyfts tillbud, arbetsskador och olika former av utbildningar för 
personalen på olika nivåer. 

Skyclclskommitten BUF 

Hur stödjer aktiviteten målet? l skydelskom mitten ingå1· förvaltningschef, planeringsleclare, skyeldsombud och 
fackliga företrädare . 

Förtydligande Diskuterar verksamhetsförändringar utifrån arbetsmiljöaspekter. Både fysiska och psykosociala. 

Uppföljning av skyclclsrondsprotokoll inom förvaltningen. 

Kommeniar 
Vi hal'fastställt rutiner, men ännu inte kommit igång med att implementera dem på ett bra sätt. Vi har en 
samsyn med skyeldsombuden i hur vi skall arbeta. 

Uppföljning av rapporter av tillbud och arbetsplatsolyckor inom förvaltningen. 

Kommentar 
Har beslutat om rutiner, men vi har ännu inte kommit igång med att implementera dem. Måste till att börja med 
få en god ordning med att a1·kivera dem inom förvaltningskontoret 

4 Mål och åtgärder för .2015 

- Skolverkets Matematiklyft .. öka måluppfyllelsen i matematik 

- SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015- andelen som når lägsta nivån ska halveras, andelen 
som når högsta nivå ska öka och Sverige ska höra till de tio bästa OECD-ländema. 

-Höga förväntningar på alla nivåer 

- Framtida kompetensförsö1jning av pedagogisk personal 

- Nyanlända elever - lmndlingsplan för förskolan 

- Kommungemensamt mottagande 

- Övergångar mellan de olika skolformema 

-Ny pedagogisk IT -plan 

- skolverkets NT -satsning för förskolan 

- Ny satsning på PLUG IN 

- Ce1iifiering av Vård .. och omsorgscollege 

- Simkunnighet 

- Öka måluppfyllelsen i engelska 
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