
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 17 augusti 2015, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Torggatan 12 

Ärende 

l. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Patrick Ståhlgren 

3. Samtal om kollektivtrafikfrågor 
Besök från Region Kronobergs trafilmämnd och 
trafikdirektören 
Medverkande gör även: arbetsgruppen för 
kollektivtrafikfrågor och samordnare för 
samhällsbetalda resor 

4. Ekonomisk månadsrappmi 

5. Hållbar ekonomi 

6. Samtal om Korrö 
Medverkande: Korröstiftelsen, SBN:s presidium 
och samhällsbyggnadschef 

7. Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 

8. Plan för hantering av extraordinära händelser för 
Tingsryds kommun under mandatperioden 2015-
2018 

9. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till 
skydd mot olyckor under mandatperioden 2015-
2018 

10. Pandemiplan för Tingsryds kommun 

11. Tillfålliga uppställningsplatser för fordon med 
farligt gods inom Tingsryds kommun 

Föredragande 
tjänsteman 

DG 

Anteckningar 

Kl. 13.00 

Kl. 14.30 



12. Yttrande över Sydostleaders begäran om offentlig 
medfinansiering av nytt Leadersamarbete under 
perioden 2014-2020 

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

14. Reviderad arbetsprocess för budget 2016 

15. Ekonomisk information från Tingsryds AlF 

16. Ansökan om att ansluta sig till samordningsförbund 

17. Yttrande över bidrag för skadeförebyggande 
åtgärder 

18. Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel
och vandringsleder 

19. Ansökan om stöd/ strukturstöd för utveckling av 
Resurscentrum för media i Kronoberg 

20. Årsredovisning 2014 VOB Kronoberg 

21. Protokoll från Tillgänglighetsrådet 

22. Atenapportering av kurser och konferenser 

23. Kommunledningsförvaltningen informerar 

24. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2015-06-15 och 
2015-08-10 samt enligt kultur- och fritidsutskottet 
från sammanträdet 2015-05-27. 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

(\~ 
J"~ n Wijk 
(e;terare 
"'-/ 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende nr 3 

Samtal om kollektivtrafikfrågor 

Besök från Region Kronobergs 
trafiknämnd 

Medverkande utöver nämnd: 
arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor 
och samordnare för samhällsbetalda 
resor 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Tingstyd kommun 
Box 88 
362 22 Tingstyd 

2015-06-26 

Länstrafiken 

··-·------. 
· ~mMMUN 

2015 g06- 3 o S"J 

Samtal om dagens och framtidens 
kollektivtrafikfrågor 

Med anledning av att vi sedan årsskiftet har blivit region och med anledning av 
detta, skatteväxlat den tidigare gemensamma kollektivtrafiken. Önskar 
Trafiknämndens presidium och ansvariga *nstemän besöka er för en diskussion 
om hur ni ser på dagens kollektivtrafik och era eventuella synpunkter inför 
framtiden. 

Vi önskar därför förslag på tid och datum mellan 2015-09-01-2015-10-30, då det 
skulle passa bra för oss att besöka er. Vänligen rnaila förslag till: 
thomas.t.nilsson@kronoberg.se 

Med vänlig hälsning 

Peter Freij 

Trafiknämndens ordförande 

Postadress 

351 58 
352 31 Växjö 

Besöksadress 
Nygatan 20 

Telefon 0470-58 85 00 vx 
E-post region@kronoberg.se 
Fax 

REGION 
KRONOBERG 

Sida 1 av 1 

2



Ärende nr 4 

Ekonomisk månadsrapport 
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Ärende nr 5 

Hållbar ekonomi 

4



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

25 (27) :;--

Justerare 

§ 252 

Hållbar ekonomi 
Dnr2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

KommunchefLaila Jeppsson,fick i samband med överlämnandet av 
slutuppdraget till kommunstyrelsen gällande hållbar ekonomi 2015-02-09 
uppdrag att ta fram ytterligare beslutsunderlag. Utredningar med planerat 
politiskt ställningstagande i samband med beslut om budget 2016 är nu 
fårdigställda och överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Rapport om hållbar ekonomi redovisad för kommunstyrelsen 2015-02-09. 

fl l lV 
l Otdragsbestyrkandc 
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r.lTingsryds 
\:!:) kommun 

Kommun lednings· 
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-08-11 

Till kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare 

Underlag för ärendet Hållbar ekonomi 

För underlag i ärendet hållbar ekonomi hänvisas till rapporten som ligger utlagd under 
nyheter på kommunens hemsida. 

För de partier som är representerade i arbetsutskottet har det redan delats ut pappersex
emplar. 

Om någon av er andra vill ha ett pappersexemplar, är ni välkomna till medborgarkon
toret för avhämtning. 

Jö1~nWijk \..:::=:::.._ 
ko unsela·eterare 

telefon fax e-posUhemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kom m unen@ti ngsryd.se 
www.tingsryd.se 6



Ärende nr 6 

Samtal om Korrö 

Medverkande: 
Korröstiftelsen, SBN:s presidium och 
samhällsbyggnadschef 
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Ärende nr 12 

Yttrande över Sydostleaders begäran 
om offentlig medfinansiering av 
nytt Lea·dersamarbete under perioden 
2014-2020 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 15 (27) 

o munstyreisens arbetsutskott 2015-08-10 /~ 

usterare 

§ 244 

Yttrande över Sydostleaders begäran om offentlig 
medfinansiering av nytt Learlersamarbete under perioden 
2014-2020 
Dnr 2015/211 910 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

~ 

l. Kommunfullmäktige godkänner upprättad avsiktsförklaring (bilaga l) 
avseende bl a samarbete, medlemskap, offentlig medfinansiering i den 
ideella föreningen SydostLeader under program-perioden 2014-2020 
samt för utvärdering och slutredovisning fram ti111 juli 2023. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordfårande Mikael 
Jeansson att underteckna avsiktsförklaringen. 

3. Kommunfullmäktige anvisar 320 000 laonor i årligt anslag från 
befintliga centrala budgetmedel för offentlig medfinansiering och årlig 
medlemsavgift under perioden 2016-2020. 

Beskrivning av ärendet 
Ledningsgruppen för den ideella föreningen SydostLeader under bildande 
har i skrivelse 2015-06-08 hemställt att Tingsryds kommun bidrar med 
offentlig medfinansiering och nytt leadersamarbete under programperioden 
2014-2020. 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd 
utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt 
fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska 
prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på 
samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifi·ån lokala 
initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de människor som 
bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 
Under åren 2014 och 2015 har pågått förberedelsearbete för att bilda det nya 
leaderområdet- SydostLeader. Planerade medlemmar är Emmaboda, 
Karlshamns, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, 
Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner. SydostLeader 
har blivit prioriterad av Jordbruksverket Beslutet från Jordbruksverket 
innefattar möjligheter för SydostLeader att verka inom alla fyra ESI
fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social och Havs- och Fiskerifonden. 

Tingsryds kommuns offentliga medfinansiering i det aktuella 
leadersamarbetet uppgår till 295 192 kronor årligen under de kommande 
fem åren 2016-2020. Till detta kommer medlemsavgiften som för 
närvarande bereds av valberedningen. (Den nuvarande tillförordnade 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (27) 

o munstyreisens arbetsutskott 2015-08-10 

Justerare 

§ 244 forts. Dm 2015/910 

ledningsgruppen för SydostLeader har föreslagit en medlemsavgift på 
25 000 kronor per kommun och år.) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 99, 2014-05-19 
Kommunstyrelsen§ 256 2014-12-08,256 
SydostLeaders Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom 
leadetmetoden, daterad 2015-01-28 
Jordbruksverkets redovisning 2015-04-21 av vilka som får möjlighet att 
bilda leaderområde under perioden 2014-2020 

l 
v tv' 

l Utdragsbestyrkande 

J}_ 
-:::::::P' 
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Bilaga Ks Au § 244 2015-08-10 

Tingsryd s 
li.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

2015-08-03 

Kom m unstyreisens arbetsutskott 

Yttrande över Sydostleaders hemställan avseende Avsiktsförklaring om 
offentlig medfinansiering och om nytt Leadersamarbete under perioden 
2014-2020 

Förslag till beslut 
l. Att godkänna upprättad avsiktsförklaring (bilaga l) avseende bl a samarbete, med

lemskap, offentlig medfinansiering i den ideella föreningen SydostLeader under 
program-perioden 2014-2020 samt för utvärdering och slutredovisning fram till l 
juli 2023 

2. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson att unde1ieclma av
siktsförklaringen 

3. att för offentlig medfinansiering och årlig medlemsavgift under perioden 2016-2020 
anvisa 320 00 kronor i årligt anslag från befintliga centrala budgetmedel 

Beskrivning av ärendet 
Ledningsgruppen för den ideella föreningen SydostLeader under bildande har i skrivelse 
2015-06-08 hemställt att Tingsryds kommun bidrar med offentlig medfinansiering och 
nytt leadersamarbete under programperioden 2014-2020. 

Leader är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I vmje 
mmåde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstra
tegi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande 
programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett 
område utifrånlokala initiativ och förutsättningar. Metoden im1ebär att det är de männi
skor som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 
Under åren 2014 och 2015 har pågått förberedelsearbete för att bilda det nya leaderom
rådet - SydostLeader. Planerade medlemmar är Emmaboda, Karlshanms, Karlskrona, 
Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvid
inge kommuner. SydostLeader har blivit prioriterad av J ordbruksverket Beslutet från 
Jordbruksverket innefattar möjligheter för SydostLeader att verka inom alla fyra ESI
fonderna (Landsbygds-, Regional-, Social och Havs- och Fiskerifonden. 

Tingsryds kommuns offentliga medfinansiering i det aktuella leadersamarbetet uppgår 
ti11295 192 kronor årligen under de kommande fem åren 2016-2020. Till detta kommer 
medlemsavgiften som för närvarande bereds av valberedningen. (Den nuvarande tillför
ordnade ledningsgruppen för SydostLeader har föreslagit en medlemsavgift på 25 000 
kronor per kommun och år.) 

------------------------------------------------------------------

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

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

/2 
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2015-08-03 2(2) 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen. Samråd har ägt rum med ekonomiavdel
mngen. 

Beslutsunderlag 
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-05-19, § 99 avgett en första avsiktsför
Idaring om att Tingsryds kommun vill tillhöraLLU-område i Sydost. 
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-12-08, 256 avgivit yttrande under pro
cessen kring framtagande av den Lokala utvecklingsstrategin för SydostLeader
området. 
- SydostLeaders Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
daterad 2015-01-28 
- Jordbruksverkets redovisning 2015--04-21 av vilka som får möjlighet att bilda leader
område under perioden 2014-2020 

Kommunens beslut skickas till 
SydostLeader, c/o Leader Småland Sydost 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 

Tingsryds hornmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsrycl.se 
www.t.ingsryd.se 
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l} 2015-06-08 Sid l (2) 

SydostLeader 

Sändlista 

Bakgrund 
Den blivande ideella föreningen, SydostLeader, har blivit prioriterad av Jordbruksverket och 
är planerad att bildas vid första årsstämman i mitten av september 2015. Inför detta bedrivs, 
genom avdelad ledningsgrupp och valberedning, ett omfattande arbete i syfte att såväl 
komplettera prioriterad handlingsplan/utvecklingsstrategi som övrigt underlag för att fmmellt 
kum1a bilda föreningen. Jordbruksverket beslut innefattar även en för SydostLeader unik 
möjlighet att verka inom alla fyra ESI-fonder (Landsbygds-, Regional-, Social- samt Havs
och Fiskerifonden). 

I pågående förberedelsearbete har tidigare erhållits avsiktsförldaring, från samtliga planerade 
medlemskommuner, att gemensamt bilda ett nytt leaderområde - SydostLeader. Planerade 
medlemmar är Emmaboda, Karlshamns, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofströms, Ronneby, 
Sölvesborgs, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommun_ 

Den totala budgeten för SydostLeader består inledningsvis av medel från EU, stat och de elva 
samverkande kommunerna och enligt gällande fördelningsprinciper. Föreningen avses ha en 
finansieringsmodell, med en gemensam pott att användas solidariskt för hela områdets bästa. 
Den offentliga sidan har dä1med lämnat över ett förtroende på det breda pminerskapet inom 
leaderområdet, men där föreningen enligt handlingsplanen strävar efter en rättvis fördelning, i 
förhållande till insats, av projektstödet till och inom de elva ingående medlemskommunema. 

Enligt Jordbruksverkets hittillsvarande finansieringsmodell för SydostLeader är de fyra ESI
fondernas belopp för perioden 2014 - 2020 totalt 69 092 723 kr i vilken ingår den kommunala 
medfinansieringen på 33% medförande 22 800 598 kr. Av bifogad avsiktsförklaring, se 
bilaga l , framgår detaljerat kommunens offentliga medfinansiering fördelat på de fyra ESI
fonderna . Beräkningsgrunden är fördelad på ingående s.k. församlingskoder och med hänsyn 
taget till att EJFLU/Landsbygdsfonden inte gäller i tätorter över 20 000 invånare. 

Vid eventuell utebliven offentlig medfinansiering återgår fondernas medel till Jordbruksverket 
för utdelning till andra Lectderområden. 

Hemställan 
Med syftet att tillförsäkra vå1i gemensamma Leaderområde denna möjlighet till ekonomiskt 
stöd från EU/Stat för vår landsbygds utveckling hemställer SydostLeader om att respektive 
medlemskommun bidrar med aktuell offentlig medfinansiering, i enlighet med bilaga l , att 
faktureras årligen med stali 2016 till och med 2020. 

Avsiktsförklaringen oss tillhanda senast den 30 september. 

SydostLeader 
ej o Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 

361 21 Emmaboda 

Tel 076-84 87 300 info@leadersydost.se 

/l 
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l) 
Tidslinjal för förberedelsearbetet. .. 

2015 
Maj- juni 

2015-06-08 

o Prioriterade strategier kompletteras & säkra offentlig medfinansiering 

Sid 2 (2) 

o 8 & 26 maj maj- Årsstämmor, med avvecklings beslut, för Leader Småland 
Sydost och Blekinge 

o 18maj-Första mötet med vår nya Kommunala referensgrupp från de elva 
kommunerna 

o Maj/juni- Inforesa till samtliga KS/KSAU- Kommunal avsiktsförklaring om 
offentlig medfinansiering 

Juli - december 
o Augusti- Valberedningens arbete klart 
o l 7 augusti - Partnerskapen kan ansöka om att starta Leaderområde -

(Senast 31 dec 2015) 
o Mitten av september- Första årsstämman för SydostLeader 
o l 7 september - SydostLeader kan ansöka om driftstöd 

2016 
o Våren första utbetalning av projektmedel 

Lars Karlsson 
T f Ledningsgruppen för SydostLeader 
Lars.karlsson@leaderblekinge.se 

T f Ledningsgruppen för SydostLeader 
joel@leadersydost.se 

0708-160264 

Sändlista 
Emmaboda kommun 
Karlshamns kommun 
Karlshona kommun 
Lessebo kommun 
Nybro kommun 
Olofströms kommun 
Ronneby kommun 
Sölvesborgs kommun 
Tingsryds kommun 
Torsås kommun 
Uppvidinge kommun 

Kopia 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunchef 

SydostLeacler 
ej o Leader Småland Sydost 
Storgatan 4 
361 21 Emmaboda 

0708-814482 

Tel 076-84 87 300 info@leadersydost.se 

l~ 
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Bilaga l 

Avsiktsförklaring om offentlig medfinansiering 

Tingsryds kommun meddelar härmed att kommunen åtar sig att stödja bildandet och ingå i 
den ideella föreningen- SydostLeader- under programperioden 2014-2020 samt för 
utvärdering och slutredovisning fram till l juli 2023. 

Verksamheten ska finansieras av de fyra fonderna; Europeiskajordbruksfonden för 
landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och jiskerifonden, Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden med följande belopp under programperioden: 

Fond Belopp 
EJFLU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) l 122 216 
EHFF (Europeiska havs- och fiskerifonden) 170 772 
ESF (Europeiska socialfonden) 85 386 
ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) 97 584 
Totalt för programperioden 1475 958 

Ovanstående innebär att kommunen debiteras 295 192 kronor årligen under de kommande 
fem åren 2016-2020. 

Åtagandet innebär att kommunen har för avsikt att delta i föreningens verksamhet i enlighet 
med dess stadgar och valberedningens förslag samt medfinansiera föreningens verksamhet 
och de projekt som styrelsen beviljar under programperioden. 

Tingsryds kommun avser även bli medlem i den ideella föreningen SydostLeader och erlägga 
den årliga medlemsavgift som beslutas vid årsstämma. 

A v siktsförklaringen utgör en av bilagorna till den slutliga ansökan till J ordbruksverket om 
startbesked för SydostLeader för programperioden 2014-2020. 

Tingsryd den 2015-

Namnförtydligande 

15



~ 
Q 

(-JQ-r-=:=' !..2,= ====-· ===-~·=~ =-- -= - = -=·- -=· =· =--~-=- · · .. ='=·'~il 

l l y· d ll 
if t tngsr·y · 1

! 

l
[ ! l 
Jj" J 
~-

EJFL 1134 414 kr 226 883 kr 

ERUF 97 584 kr 19517kr 

ESt 86 386 kr 17 077 kr 

EHFF 170 772 kr 34 154 kr 

TOTAlT 1489 156 krr ~97 831 kr 
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Ärende nr 13 

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

mmunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
2015-08-10 

21 (27) 

!) 

usterare 

§ 249 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT -system 2015 
Dnr 2013/268 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran 
om 545 000 kr för engångskostnader för införande av nytt P A
system. 

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

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års resultatbudget finns avsatt l 370 000 kr till kommunstyrelsens 
förfogande för centrala !T-system. Budgetposten är finansierad ur 
Örnenpotten och avser att täcka engångskostnader för beslutade införande 
av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A-system som inte utgör 
investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i 
resultaträkningen (bl. a utbildning). Kommunstyrelsen beviljade 2015-05-
11, § 120, kommunledningsförvaltningen 420 000 kr från detta 
budgetanslag avseende införandekostnader för nytt ekonomisystem samt 
inköpssystem. Återstår i budgetanslag gör således 950 000 kr. 

I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 000 kr ( + 2 000 000 kr 
år 20 16) för de beräknade investeringsutgifterna. De totala 
investeringsutgifterna för ekonomisystem och P A-system beräknas till ca 
4,8 mkr. Prognosen är således att budgetanslaget i investeringsbudgeten 
kommer att överskridas med ca 800 000 kr sett över båda åren. Detta får 
hanteras i 2015 års bokslut och/eller i 2016 års budget. 

P A-system 
Upphandling av P A-system har avslutats och införandeprojekt påbö1jades i 
mars 2015. 
Driftstart är planerad till mars 2016. Införandekostnaderna är beräknade 
enligt nedan: 

T kr 2015 2016 Totalt 
Investering l 330 l 441 2771 
Engångskostnad, 545 445 990 
drift 
Summa 1875 1886 3 761 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-08-10 

§ 249 forts. Dnr 2013/268 

Personalavdelningen ansöker således om 545 000 i budgetanslag ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel för centrala IT -system 2015 för 
införande av P A-system. 

22 (27) 

!) 

För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 445 000 kr avseende 
engångskostnader i resultaträkningen för införande av P A -system. Detta får 
hanteras i 2016 års budget. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson, 2015-08-04 

Justerare l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 249 2015-08-10 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2015-08-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansö~'\an om budgetanslag från kommunstyrelsens förfogande för 
centrala it~system 2015 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran om 545 tkr för engångs
kostnader för införande av nytt P A-system. 

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

Sammanfattning 

Under året arbetar komniunledningsförvaltningen med införande nytt ekonomisystem ( driftsstart . 
l jan 2016), inköpssystem (driftstatiades i februari 2015) samt nytt P A-system ( driftsstart mars 
2016). 

Personalavdelningen ansöker om 545 th i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015 för infarande av P A-system. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I 2015 års resultatbudget finns avsatt l 3 70 tkr till kommunstyrelsens förfogande för centrala i t-

. system. Budgetposten är finansierad ur Örnenpotten och avser att täcka engångskostnader för 
beslutade införande av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A-system som inte utgör 
investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i resultaträkningen (bl a utbild
ning). Kommunstyrelsen beviljade 2015-05-11 §120 kommunledningsförvaltningen 420 tkr från 
detta budgetanslag avseende införandekostnader för nytt ekonomisystem samt inköpssystem. 
Aterstår i budgetanslag gör således 950 tkr. 

I investeringsbudgeten finns särskilt anslag om 2 000 tkr (+2 000 th år 2016) för de beräknade 
investeringsutgifterna. De totala investeringsutgiftema för ekonomisystem och P A-system be
rälmas till ca 4,8 mkr. Prognosen är således att budgetanslaget i investeringsbudgeten kommer 
att överskridas med ca 0,8 mkr sett över båda åren. Detta får hanteras i 2015 års bokslut 
och/eller i 2016 års budget. 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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l) 2015-08-04 

P A-system 
Upphandling av P A -system har avslutats och införandeprojekt påbörjades i mars 2015. 
Driftstart är planerad till mars 2016. Införandekostnadema är beräknade enligt nedan: 

t kr 
Investering 
Engångskostnad, drift 
Summa 

Arende och övrigt 

2015 
l 330 

545 
1875 

2016 
l 441 

445 
1886 

Totalt 
2771 
990 

3 761 

2(2) 

Personalavdelningen ansöker om 545 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala it-system 2015 för införande av P A-system. 

För 2016 finns ytterligare behov av budgetanslag om 445 tkr avseende engångskostander i re
sultaträlmingen for införande av P A -system. Detta får hanteras i 2016 års budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos personalavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

1 ingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 21



Ärende nr 14 

Reviderad arbetsprocess för budget 
2016 

22



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

23 (27) 

1'1 

Justerare 

l· r-/ 

§ 250 

Reviderad arbetsprocess för budget 2016 
Dm 2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har gett ett uppdrag åt ekonomichefen att ta 
fram förslag till beslut som innebär att fullmäktiges beslut om budget och 
skattesats för 2016 flyttas från september till oktober månad 2015. Orsaken 
är att mer tid önskas för den politiska hanteringen av aktuella ärenden inom 
ramen för Hållbar ekonomi. 

-:::::: 

Förslaget innebär att fullmäktige beslutar om budget och skattesats för 2016 
på ordinarie sammanträde 2015-10-26. Nämndernas budgetprocess påverkas 
inte av förändringen, utan nämndbeslut om budgetförslag för 2016 fattas, 
liksom i tidigare fastställd tidsplan, i augusti månad 2015. 

Beslutsunderlag 

Arbetsprocess för årsbudget 2016- reviderad version augusti 2015 (bilaga). 
KS 141117 §235 (KF-beslut om budget 2016 i juni 2015_) 
KS 150316 §70 (KF-beslut om budget 2016 i september 2015) 

l Utdragsbestyrkande 
23
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Bilaga Ks Au § 250 2015-08-10 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-07-14 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Reviderad arbetsprocess budget 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer reviderad arbetsprocess för budget 2016 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Undertecknad har fått i uppdrag från kommunstyrelsens ordförande att ta fram förslag till beslut 
som ilmebär att fullmäktiges beslut om budget och skattesats för 2016 flyttas från september till 
oktober månad 2015. Orsaken är att mer tid önskas för den politiska hanteringen av alctuella 
ärenden inom ramen för Hållbar ekonomi. 

Förslaget innebär ått fullmäktige beslutar om budget och skattesats för 2016 på ordinarie sam
manträde 26 oktober (se bilaga). Nämndernas budgetprocess påverkas ej av förändringen, utan 
nämndsbeslut om budgetförslag för 2016 fattas, liksom i tidigare fastställd tidsplan, i augusti 
månad2015. 

Ärendets beredning . 
Ärendet har handlagts av ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

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

Tidigare beslut i KS: 
KS 141117 §235 (KF-beslut om budget 2016 i juni 2015) 
KS 150316 §70 (KF-beslut om budget 2016 i september 2015) 

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

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommlm 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
I'ommunen@tingsr-yd.se 
www.tingsi-yd.se 
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Tingsryd s 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Arbetsprocess för årsbudget 2016 - reviderad version augusti 2015 

Datum 

2015 

10 feb (ti) 

Il feb (on) 

23mars (må) 

30mars 

15 april 

4 maj (må) 

11 maj (må) 

26 aug 

27 aug (to) 

31 aug (må) 

5 okt (må) 

12 okt (må) 

26 okt (må) 

30nov 

Kommentar 

Informationsdag l 

Uppföljning informationsdag l 

KSAU ev direktiv till CCG ang arbetsramar 

Inriktningsdebatt KF 

CCG fårslag arbetsramar. 

KSAU fårslag arbetsramar. 

KS beslut arbetsramar 

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

Utskick material inför infodag 2 * 

Informationsdag 2* 

KSAU fårslag budget 2016-2018 ink! skattesats 

KS fårslag budget 2016-2018 ink! skattesats 

KF beslut budget 2016-2018 inld skattesats och styrkort 

Nämndsbeslut verksamhetsplan och internbudget, senast. 

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

Beslutet ska föregås av MBL § 11. 

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

Nämndernas sammanträdesdatum skall anpassas till budgetprocessen. 

Politisk beredning sker löpande under processen med rekommenderad särskild tonvikt inför ksau:s direktiv får 
budgetramar 23 mars, KS beslut om arbetsramar Il maj samt KS fårslag till budget 12 oktober. 

KSAU kan komma att kalla till extra möten om de ekonomiska fårutsättningarna fårändras väsentligt under pro
cessens gång. 

Förkortningar: KF=kommunfi.tllmäktige, KS=kommunstyrelsen, KSAU=kommunstyrelsens arbetsutskott, CCG=centrala chefsgruppen 

/ 'i / 
~· 
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Ärende nr 15 

Ekonomisk information från 
Tingsryds AlF 

26



/ 
{') 
/ 

Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) 

Justerare 

2015-08-10 

§ 251 

Ekonomisk information från Tingsryds AlF 
Dnr 2015/501 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt villkor för borgenslån (KF 2013-06-27, § l 09) ska Tingsryds AlF 
varje verksamhetsår under borgensperioden redovisa årsbokslut och 
årsbudget. Föreningens kassör Anders Rungegård har 2015-07-06 kommit 
in med aktuella handlingar. 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut Tingsryds AlF 140501-150430 
Budget Tingsryds AIF 2015/2016 
Protokoll KF 2013-06-27 §109 

l Utdragsbestyrkande 

~ 
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Bilaga Ks Au § 251 2015-08-10 

Tingsryds 
kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gtJstafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-07-14 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ekonomisk information från Tingsryds AlF 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt villkor för borgenslån (KF 2013-06-27 §109) ska Tingsryds AIF vmje verksamhetsår 
under borgensperioden redovisa årsbokslut och årsbudget. Föreningens kassör Anders Rung
egård har 2015-07-06 inkommit med aktuella handlingar (se bilagor). 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts av ekonomiavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Arsbokslut Tingsryds AIF 140501-150430 (bilaga 1) 
Budget Tingsryds AIF 2015/2016 (bilaga 2) 
Protokoll KF 2013-06-27 § 109 (bilaga 3) 

Nämndens/styrelsens beslut 'ska skickas till 
Tingsryds AIF 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
\Vww.tingsryd.se 
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Arsbokslut för 

Tingsryds AlF 
829500-6137 

Räkenskapsåret 
2014-05-01 ~ 2015-04u30 

Innehållsförteckning: Sida 

Resultaträkning 1-2 
Balansräkning 3-4 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 
Nct~ ~7 
Underskrifter 8 

Bilaga 1 

29



Tingsryds AlF 
829500-6137 

Resultaträkning 
· · - - -~-~------ .. -- ---------~------ ------·-- ------ - ----- .. ·····-· 

Belopp i kr 

Nettoomsättning 
övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resl)ltat från finansiella poster 
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 
Räntekostnader och liknande kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Arets resultat 

2(8) 

·--- ------. -·····-·· - · ··· ··· ··· ··· ·---- · ···· ···-· 

Not 2014-05-01- 2013-05-01-
2015-04-30 2014-04-30 

13 822 605 
546 027 

13 474 022 
1 0'1 986 

14 368 632 "13 576 008 

-2 848 551 
·-2 583 462 
-8 801 027 

-22 433 

113 159 

-247 865 
. . . .... --------· 

-134 706 

-3 563 624 
-2 697 357 
-8 448 947 

-151 697 

-1 285 617 

-173 499 
-251 203 

-------- · ·--- ----· ·· 
-1 710 319 

-134 706 -1 710 319 

-134 706 -1 710 319 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Balansräkning 
········-----·-······-··-··--·-·-·· . . . 
Belopp i kr 

TILLGÄNGAR 

An läggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstill gångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

2 

3(8) 

.. ······ -··········· ············-·· ·· ····----
20 15-04-30 2014-04-30 

- - - --- --··· -- -··· . 

542 480 
128 '105 490 799 ------------------ .. -- - ---
128 105 'l 033 279 

1 136 934 1 408 430 _____ ..., _____ ____ _______ 

1 136 934 'l 408 430 

------- -----------·--
1 265 039 2 441 709 

645 393 713 730 
645 393 713 730 

520 492 1 245 653 
1344241 367 332 

375 728 89 464 -- - ---- ---------
2 240 461 1 702 449 

64 926 580 104 
--- - - ~- - -. --. . --- . --------··------------ -·---

2 950 780 2 996 283 

·- - ---- ----·-
4215819 5 437 992 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Balansräkning 
BeiOf?P i kr ____ _ 

EGET KAPITAL OCH SKIJLDER 

Eget kapital 

Balanserad vinst el ler förlust 

Fritt eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och 
lil<nande förpliktelser 
Avsättningar för övriga skatter 

Långfristiga skulder 
övriga sku lder till kreditinstitut 
övriga langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
övriga l<ortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2015-04-30 

3 

4,5 
5 

-2 670 751 

-2 670 751 

-134 706 

-134 706 

-2 805 457 

409 000 
99 285 

-----
508 285 

376 872 

. ····-- ···-· ··-------------
376 872 

2117717 
1 725 004 

285 736 
207 053 

1 800 609 
-·------------------

6 136 119 

4 215 819 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

ställda säkerheter 

Panter ö·ch ·stikerheter för egna sl(ufde-r 
Fastighetsintecl<ningar 
Företagsinteckningar 

Summa 

Ansvarsförbindelser 

2015-04-30 

675 000 
100 000 

775 000 

Ansvarsförbindelser Inga 
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar uppgår ti!~ _______ _?_~L?9.j 

Summa 727 934 

4(8) 

2014-04-30 

-809 749 

-809 749 

-1 710 318 

-1 710 318 

- --·-·--·--
-2 520 067 

450 533 

450 533 

796 678 

. .. ·- - --------· 
796 678 

2 719 300 
.1 721 910 

4 312 
284 683 

1 980 643 
---·------- -----···· .. . 

6 710 848 

5 437 992 

2014-04-30 

675 000 
100 000 

775 000 

Inga 
957 897 

957 897 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 

5(8) 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida el<Onomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången l<an beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till ansl<affningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i 
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Värdering av finansiella tillgångar. 

Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde. Föreningen har under år tidigare värderat 
tillgångarna, kapitalförsäkringar, till värdet på bokslutsdagen vilket korrigeras i årets bokslut. 

Varulager 
Varulagret värderat enligt ARL 4 kap 11 §. 

Checkräkningskredit 
Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig 
finansiering och man rälmar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Inventarier, verktyg och installationer 

%per år 

10-20 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avsl<rivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivning ar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Noter 

Not 1 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

6(8) 

2015-04-30 2014-04-30 

593 000 593 000 
-593 000 

593 000 

-50 520 -42 100 
50 520 

-8 420 

-50 520 

542 480 

Fastigheten Tingsryd Västergård 5 har under året sålts för en köpeskilling av 750 000 kr. 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 
-Avyttringar och utrangeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Avyttringar och utrangeringar 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 3 Eget kapital 

Vid årets början 
Korrigering av värdering av kapitalförsäkringar 
Summa vid årets början 
Villkorade medlemstillskott 
Omföring av föreg års vinst 
Arets resultat 
Vid årets slut 

Villkorade tillskott 2,745,000 kronor, fg år 2,725,000. 

2015-04-30 

1198 425 
101 338 

-781 250 
518 513 

-707 626 
339 651 
-22 433 

-390 408 

128105 

Balanserat resultat 
-809 748 
-170 685 
-980 433 

20 000 
-1 710 319 

-2 670 752 

2014-04-30 

1 198 425 

1 198 425 

-564 349 

-143 277 

-707 626 

490 799 

Arets Resultat 
-1 710 319 

1 710 319 
-134 705 
-134 705 
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l~ 
Tingsryds AlF 
829500-6137 

Not 4 Checkräkningskredit 

Beviljad kreditlimit 
Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 

2015-04-30 
200 000 
-78 703 

121 297 

Efter balansdagen har föreningens beviljade checkkredit sänkts med 125000. 

ställda säkerheter till kreditinstitut 

Fastighetsinteckningar 
Företagsinteckningar 
Summa 

Not 5 övriga skulder till kreditinstitut 

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 

2015-04-30 
675 000 
100 000 
775 000 

2015-04-30 
2117717 

376 872 

2 494 589 

7(8) 

2014-04-30 
300 000 

-284 192 

15 808 

2014-04-30 
675 000 
100 000 
775 000 

2014-04-30 
2 719 300 

796 678 

3515978 
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Tingsryds AlF 
829500-6137 

Underskrifter 

Tingsryd den 16 juni 2015 

/n:c~~i---
Sören Carlsson 
styrelseledamot 

, /t11-1~~6cfwc~C/' 
(/Jennie Envall 

styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 

·. '7'/til~frv-..--
Le" «J ohansson 
Auktoriserad revisor 

Jan~- ~ fal 
as or \ 

i}J WJj j;, eeqJtJL 
Willy Berglund 

:3?~ Johan Bernfalk ~ · .~ 
styrelseledamot 

Christer Andersson 
Revisor 

f) 
8(8) ? 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Tingsryds AlF, org. nr 829500-6137 

Rapport om årsbokslutet 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Tingsryds Alf för rä
kenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. 

styrelsens ansvar för årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut 
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av Msbok
slutet och för den interna kont'roll som styrelsen bedömer är nöd
vändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsent
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört 
revisionen enligt International standards on Auditing och god re
visionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktorise
rade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför re
visionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsboks lutet inte inne
håller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att be
döma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ·är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamalsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om !'lffektiviteten i föreningens in
terna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimliglieten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i års
bokslutet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga o.ch 
ändamålsenliga som grund för va ra uttalanden. 

Uttalanden 

Rapportoni andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Tingsryds A lF för räkenskapsåret 
2014-05-01-2015-04-30. 

styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enl igt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga ,beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen 'för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styre lsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Anmå'rkning 

Föreningen har vid fl era tillfällen inte betalat skatter och avgifter 
i rätt tid. 

Övrig upplysning 

Utan att det påverkar våra u.ttalanden ovan vill vi fästa uppmärk
sa.mhet på balansräkningen av vilken det framgår .att föreningens 
eget kapital är förbrukat. Det är angeläget att styrelsen vidtar åt
gärder så att föreningens eget kapita l återställs. 

/ 
Enligt vår uppfattn ing har årsbokslutet upprättats i en lighet med /:/-) -?fil l l 
bokföringslagen. Tingsryd den '/6 -{d) f Il 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resu l taträkAir~ /L?~ l 
ningen och ba lansräkningen. . . /1! ~ f(' 1 ~ j({ 

.. · ~ Y//U(oi!W C>tt'.,n~.r. <'0 "--
ovrig upplysning l-' v---- "? 
Revisionen av årsbokslutet för räkenskapsåret 2013-05·01- AeiktJo!lansdsorn . Christer Andersson 

14.04 3 h f " · 1.. . u ansera ev1sor Revisor 
.20 - - o ar ut orts. av en annan rev1sor som amnat en rev1s- KPIV\G AB 
iansherättelse daterad den 19 juni 2014 med modifierade utta-
landen i Rappört om årsbokslutet. 
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Årsrapport 2014-05-01-- 2015-04-30 
Awikelse 

mot budget 

Sponsring, reklam 
-912209 

Träningsmatcher, Skill Competitions, Ev 
-219680 

Enkronan 
sitt o ståplatsabonnemang 

Medlemsavgifter 
-13200 

Entre 
-447147 

Ersättning samarbete gymnasieskolan. 
o 

Magic TAl F, netto 
165400 

Matchintäkter ll_ii@IJlliO -57869 

TV Sändningar/ersättning allsvenskan 3DQllOO 

Svenska Spel, Bingolotto 30DOJlll 

Aktivitetsbidrag, sektionsavgifter 5U~001l 

Selma $9Jl0(l(l 

Ungdomssektionen !i>W4lll0 

Marknad 1>5001'10 

Övriga intäkter 4'9lll(lll0 

Summa intäkter 158-0Bll(IO 

Löner spelare_ -II!JilOllOil -142481 

Arb avg samtliga -1ltlll11Ji1Jil -411878 

Löner kansli, tränare A-lag .Jl4'1.SIIV-9 

Löner tränare J-lag 

A-lag material 

A-lag , resor 

Juniorlag, material 

Juniorlag, resor 

Hyra ishall 
Tjänstepensioner ink l särskild löneskatt 

Domararvoden 

Ungdomssektionen 

Övriga omkostnader 

Avskrivningar en l plan 

Ränta 
-172865 

Summa kostnader 

Resultat 

l<ommentar: 

Resullaträ kningen. 

Följande poster har i väsentlig omfattning påverl<at resultatet och i jämförelse mot budget . 

Reklam/sponsring 

Försäljning av reklam/sponsring avviker mot budget med 912.209 kronor. Orsaken är säkert många men finns bl and annat 

i byte av ansvarig för försäljningen. 

Utfa llet understiger inte bara budget utan även negativt mot föregående år med 427,210 kronor. 

Enkronan 

En stark insats av bland annat ansvarige lennie Envallledde till ett resultat som är anmärkningsvärt 

plus 210,877 kronor. 

MagicT. 

Genomfördes organisatoriskt genom AB Taifs Vänner av 1923 på ett framgångsrikt sätt 

Föreningens ersättning blev 165,400 kronor. 

l<apitalvinster/övriga intäkter. 

Föreningen har till AB Taifs Vänner av 1923 så lt den av föreningen ägda villafastigheten för 
en köpeskilling på 750,000 kronor samt inventar ier för 690,000, innebärande att skattefria kapitalvinster erhållits på 

455,921 kronor. 

Entre, årskort. 

Försäljningen av årskort överstiger budget med 170,181 kronor medan entrein täkterna understiger budget med 

kronor 447,147 kronor. 

Matcher av derbykaraktär ex. Nybro Vikings, Traja Ljungby, Kall inge-Ronnebyoch Kristianstad lyfter intäkerna. 

/f 
Bilaga 2 <P 

Förändring 

mot utfall14/15 

2112209 

19680 

-10877 

1579819 

13200 

597147 

70000 

4600 

407869 

2335413 

3DDliClll 97199 

500illlll 8561 

~1(1]1110 1759 

1!0il/2UO 158007 

lllllllllll 70000 

S'lltilll!:O -496018 

21\3'3712111! 6968568 

-S500!JOil -1357519 

~!;!iCil!O -943122 

-1175Dliilo -262380 

-60Jil0Dll -63475 

OliDll -275223 

-1332140 

-163274 

124663 

o 
235291 

284337 

-92486 

-631633 

2433 

147865 

-4326663 

2641905 
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En starkt bidragande faktor till utfallet inte blev sämre är a-lagets spel i allettan och kvalserien. 

Matchintäkter. 

Av samma skäl som ovan angivits blev avvikelsen mot budget marginell, -57,869 kronor. 

Selma 

Fortsatt positiv utveckling, tack till ansvarig Lennart Lindberg, för en strong insats, överstiger budget med 
18,241 kronor. 

U-sektionen 

sektionens resultat var marginellt negativt minus 23,321 kronor. 

Nedskrivning av kundfordringar 

Har skett med 571,907 kronor och svarar för mer än hela kostnadssidans avvikelse mot budget. 
De kundfordringar som redovisas i balansräkningen på 520,492 kronor motsvaras till stora delar av motsvarande 
leverantörsskuld. 

Kostnader i övrigt. 

Totalt sett har kostnadssidan hållt budget, många goda insatser från ansvariga leder till denna positiva utveckling. 

Värdering av anläggningstillgångar. 

Föreningen har under många år felaktigt värderat kapitalförsäkringar till balansdagens värde, skall vara anskaffningsvärde. 
Vilket åtgärdats i årets bokslut leder en försämring av det egna kapitalet med kronor 170,684,27. 

Värdering av lager. 

Föreningens lager har minskat med 68,337 kronor som är resultatpåverkande i negativ riktning. Kan dock ses som ett resultat 
av materialförvaltarnas insats att arbeta kostnadseffektivt. 

Skulder. 

Föreningens skatteskulder är besvärande, leverantörerna har visat stort tålamod. Det som sker är att föreningen använder 
intäkter som kommer 2015/16 för att betala föregående års åtaganden, i likhet med föregående år. 

De räntebärande skulderna har under året minskat med 1,021,389 kronor, målet är att de räntebärande skulderna i stort 
skall vara borta vid utgången av 2015. Efter balansdagen har lån amorterats med 546,500 kronor samt har checkkrediten minskat med 125,000 kronor, 
ett resultat av försäljningen av villafastigheten. 

Likviditet. 

Har under året varit extremt ansträngd då föreningen använder årets intäkter till amortering på lån, betala föregående års 
skulder. 

Föreningen har under året tillförts 645,000 kronor från bolaget AB Taifs Vänner av 1923, internt har u-sektionen tillfört 400,000 kronor. 

Budget 2015/2016. 

Präglas av viss osäkerhet vad gäller årskort, entre, försäljning av reklam/sponsring. 
Planeras öppnande av webbutik för försäljning av souvenirer. Intäktrna ingår i matchintäkter. 
Kostnaderna brukar infinna sig med en osedvanlig säkerhet. Intäktssidan kräver stark aktivitet för att nå uppsatta mål, 
i likhet med enkronan föregående år, det gör sig inte självt. 

Kassaflöde. 

Tillförda medel från resultaträkningen 2161617 

Förändring långfristiga/kortfristiga ränte -2317717 

Förändring övriga kortfrista skulder -672724 

förändring kortfristiga fordringar 1000000 

Summa förändring av likvida medel 171176 
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Prognos det egna kapitalet. 

2015-04-30 -2805457 

Årets resultat 2757200 

2016-04-30 -48257 

Avslutningsvis. 

l den bästa av världar får föreningen ett utfall i likhet med budget men det finns osäkra faktorer som ovan nämnts. 
Om K2 regelverket införs som redovisningsbas leder det till att en avsättning för befintliga kapitalförsäkringar måste 
ske, får en negativ påverkan på föreningens egna kapital med 727,934 kronor. 

Tingsryd den 17 juni 2015 

Jan Bernfalk 
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Tingsryds 
kommun 

Kommu.nfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bilaga 3 

2013-06-27 

Kf§ 109 Dm 2012/501 045 

Ansökan om kommunal borgen från Tingsryds AlF 

Ansökan om kommunal borgen har inkommit fi:ån Tingsryds AIF 
2013-05-29. 

Beslntsumlerlag 
Ansökan omkonnmmal borgen, 2013-05-29 . 
Kommunstyrelsen§ l, 2013-01-21 
KonnnunstyreJsens arbetsutskott§ 215; 2013-06-03 
Årsmöteshandlingar från Tingsryds AlF 

~~ 
~ 

23 

---1---------~vtllkor förkonnnunalroorgensåtagande förTingsryas :ttrF-2ot3-=0l3-t7 ___ _ 
K.ominunstyrelsen § 115,2013-06-17 

Yl'kanden 
Göran Mård (V) yrkar avslag på kommunalt borgensåtagande till Tingsryds 
AIF biträdd av Gert Andersson (S). 

Otto Gabrielsson (MP) tillstyrker en kommunal borgen till Tingsryds AIF på 
2 500 tkr med villkor enligt förslag. J3iträdd av Mikael Andersson (C), Björn 
Ehnqvist (C), Mikael Jeansson (S), .Ame Karlsson (M), Patrick Ståhlgren 
(M), Håkan Klasson (SD), Linda Petersson (C) och Sven-OlofKarlborg (FP) . 

.Anna Johansson (C) yrkar på åtenemiss för ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Propositionsordning 
Efter framställd proposition på förslaget 0111 åtenemiss altemativt att ärendet 
ska avgöras idag föddarar ordförande att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 
Anna J ollansson reserverar sig till fönnån för eget förslag. 

Propositionsordning 
Efter framställd proposition på förslaget 0111 beviljande av kommunal borgen 
altemativt avslag förklarar ordförande att kommunfullmäktige beslutat att 
bevilja TingSlycls AIF konnnunal borgen med villkor enligt skrivelse, varvid 
votering begärs. 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunfullmäktige 

J usteral(%~(>t , 
ifi /! 

/[/'V;_/ 

SANtl0ANTRÄDESPROTOKOLL 

2013-06-27 

Kf §109, forts. 

Följande propos~tionsordning uppställes och godkänns, den som bifaller 
kommunstyrelsens förslag röstar j a den det ej villröstar nej, vinner nej har 
förslaget avslagits. 

Omröstningsresultat 
Med 3 6 j a-röster mot 3 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Två avstår. 

Reservation 
Göran Mård (V), Gert Andersson (S) och Siveli Johansson (S) reserverar sig 
mot beslutet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Tingslyds kommun tecknar borgen för lån föl' Tingsryds AIF enligt villkor 
i bilaga l , samt 

att utse kommunstyrelsens ordförande Arne Karlsson att undmteckna 
borgenshancllingarna. 

Exp: 
Tings1yds AIF 
Ekonomiavdelningen 
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1riirm~§n~ycdl§ 
lk@mmmrmmrrn 

Kommunlednings
förvaltningen 

Bilaga 

2013-06-17 

Villkor för kommunalt borgensåtagande för Tingsryds AlF 

Kommunal borgen gäller såsom för egen skuld, dock ej för räntor och andra lånekostna-· 
der. 

Borgensbeloppet :far uppgå till maximalt 2,5 mkr. 

Borgenslöftet är giltigt till och mecl2013-09-30. 

Borgensåtagandet är giltigt till och med 2015-12-31. 

Amortering av lånet skall göras så att lånet uppgår till 
högst 2,0 mkr 2014-06-30 
högst 1,5 mkr 2014-12-31 
högst 0,0 mkr 2015-12-31 

Föreningens skuld till medlemmar om 1,3 mkr skall efterställas borgenslånet i enlighet 
med intyg från revisorn. 

Föreningen skall senast 15 juni vmje verksamhetsår under borgensperioden till kommu
nen redovisa dels årsbokslut och dels årsbudget och flerårsplan som visar positivt eget 
kapital senast inför säsongen 2015-2016. 

Föreningen skall under borgensperioden 4 ggr per år (15/3, 15/6, 15/9, 15/12) till kom
munen inlämna och redovisa ekonomisk uppföljning innefattande bl a årsprognos och 
amorteringsplan för borgenslånet. 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hem sida 
lwmmunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

l ~ . y 
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Ärende nr 16 

Ansökan om att ansluta sig till 
samordningsförbund 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-10 

8 (27) 

/b 

usterare 

§ 237 

Ansökan om att ansluta sig till samordningsförbund 
Dm 2012/253 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts fOrslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beslutar att Tingsryds kommun ansöker om att 
ansluta sig till Värends samordningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att göra ansökan får 
Tingsryds kommuns räkning. 

Beskrivning av ärendet 

~ 

Kommunfullmäktige biföll i beslut 2014-08-28 en motion om att ansluta sig 
till ett samordningsförbund. I motionsyttrande från socialnämnden framgick 
att nämnden uttalar en viljeimiktning att ansluta sig till Växjö 
samordningsförbund. F ör att inga tvetydigheter ska finnas bör 
formuleringen i beslut från fullmäktige ändras, så att det tydligt framgår att 
Tingsryds kommun ansöker om att ansluta sig till samordningsförbundet 

Samordningsförbundet heter numera Värends samordningsförbund och där 
ingår Alvesta och Växjö kommuner. 

Beslutsunderlag 

Motion om att ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnden§ 157, 2014-06-17 
Kommunfullmäktige§ 113, 2014-08-28 
Förbundsordning för Värends samordningsförbund 
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Bilaga Ks Au § 237 2015-08-10 

~1rrmng§rroyQ)~§ 
~ ~~([])IaffiiDIDliill 

TJÄNSTESIUUVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

FörsHag tm besllll!t 

2015-08-06 

Till arbetsutskottet 

l . Kommunfullmäktige beslutar att Tingsrycls kommun ansöker om att ansluta sig 
till Värends samorclningsförbund. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnelen att göra ansökan för Tings1ycls 
konm1uns räkning. 

Beskrivning av ä rendet 
Kommunfullmäktige biföll i beslut 2014-08-28 en motion om att ansluta sig till ett sam
orclningsförbund. I motionsyttrande från socialnänmclen framgick att nänmden uttalar en 
viljeimiktning att ansluta sig till Vä)\jö samorclningsförbund. För att inga tvetydigheter 
ska finnas bör formuleringen i beslut från fullmäktige ändras, så att det tydligt framgår 
att Tingsrycls konunun ansöker om att ansluta sig till samordningsförbundet 

Samordningsförbundet heter numera Värencls samordningsförbund och där ingår Al
vesta och Växjö konununer. 

Ären dets ber edning 
Ärendet har beretts vid kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

JBesh.lltsunderlag 
Motion om att ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnelen § 157,2014-06-17 
Kommunfullmäktige§ 113, 2014-08-28 
F örbunclsordning för V är elens samordningsförbund 

Nämmde:ns/styrelsens beslut ska skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tin gsryd 

besöksadr·ess 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 4L!-i 00 (V}() 0477 313 00 

e-post/hemsida 
l~ommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (1) 
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Tings:ryds 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Justeran e 

.;;),f l / ,. 
l ~!_// 

,,j ,/•, 

SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-08-28 

Kf§ 113 Dm 2012/523 106 

Motion om att starta eUer ansluta sig tm samonllningsförbmult 

Socialnänmden har avgett yttrande gällande motion om att stmia eller ansluta 
sig till samordningsförbund. Nänmden uttrycker en viljeimiktning att ansluta 
sig till Växjö samordningsförbund. 

Beslutsunderlag 
Motion om att stmia eller ansluta sig till samordningsförbund 
Socialnämnden, § 157, 2014-06-17 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 285, 2014-08-11 
Kommunstyrelsen§ 167, 2014-08-18 

Beslut 

Kommtmfullmäktige beslutar 

att anse motionen bifallen med hänvisning till yttrande från socialnämnden. 

Exp: 
Britt-Louise Bemdtsson 
B j öm Elmqvist 
A1m-Christin Johansson 
A1ma Johansson 
Sociamämnden 

l[!J 
Utdragsbestyrkande 

2014-09-01 

12 
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'fiNGSRYDS KOMMUN SA~TRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-06-17 11 

SN § 157 2014/215 SN 701 

Förslag om ansökan frihit TingsR'Y(ls kmmnu:n.att ansluta tiH Växjö 
samordningsförbund (Finsam) 

Socialnänmden beslutade 2013-10-22 och 2014 .. 02-04 att ge 
fönraltningen i uppdrag att utreda förntsättningama för Tingslyds 
komnm att ansluta sigtill Växjö samordningsförbund. 

Kostnadema för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste fem 
åren. Gruppen som är långvarigt beroende av försäljningsstöd hat ökat 
och de har ofta en komplex problematik där flera myndigheter· är 
inblandande. Samverkan sker idag på olika nivåer men brister i 
koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor 
fastnar i systemen. Via arbetsmarlmadsenheten Vägvalet kan vi idag 
erbjuda insatser som arbetsträning, praktik, 
arbetsmarimads anställningar m fl insatser. 

Om kommunen ansluter sig till Växjö sammdningsfårbund skulle det 
ge ytterligare möjligheter att kum1a hjälpa människor till 
egenförsöFjning. Det skulle kruma bli ett bra komplement till övriga 
insatser och det skulle utveckla och stärka samveTkan med övriga 
myndigheter. 

Socialnämnden beslutar 

Att som svm på remiss om att startalansluta sig till 
samordningsförbund till Korhmunstyrelsen uttala en vilje.imil.i:ning, att 
ansluta sig till Väx j ö saniordningsförb1md. 

Exp: 
Socialchef 
IFO chef 
Kornmunstyrelsen 
Kornmunfullmäktige 
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2o\L!-/ 21 s sw ::ro 1 

Socialförvaltningen 

Avd chef IFO Ragnhlld Olsson 
0477-44316 

ragnhilcl.ofsson@tingsryd.se 

Tjänsteskirivers e 

2014-06-05 

Till Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 

förrslag om ansökan ~-rån Tkngs~ryds kommun att anshda tm V3\xjö sam~ 
ordningsfö~·bund(Finsam) 

Bakgrund 
De senaste 5 åren har kostnadema för ekonomiskt bistånd ökat får vazj e år. Orsakerna fu: 
flera, hög arbetslöshet, strukturomvandling på arbetsmarimaden både i länet och nation
ellt, ändrade regler och tillämpning i generella trygghetssystem, ökade krav i arbetslivet. 

Det ekonomiska biståndet påverkas av konjunkturema i samhället men vi ser också att 
en grupp biståndstagare blir långvarigt beroende av forsö1jningsstöd och hamnar utanfor 
arbetsmarknaden oavsett konjmiktursvängningaL Ofta är individema aktu:ella hos flera 
myndigheter och det ±lims därfor ett behov av samverkan för att koordinera insatsema 
för att rehabilitering ska ftmgera effektivt. 
Fakta och infmmation om samordningsförbund har hän1tats från Växjö Samordrrings
förbmld samt från "Handbok för fmansiell san1ordning'' utgiven av Nationella rådet , 
mer infmmation fim1s att hämta på www.fmsam.se 

Uppdrag 
Efter inlcommen motion från Centerpartiet till Konununstyrelsen 2012-12-12, om att 
stmia eller ansluta sig till Samordrringsforb1md, skickades ärendet på remis? till Social
nänmden. Socialnänmden beslutade 2013 ~l 0-22 och 2014-02-04 att ge forvaltrringen i 
uppclmg att utreda förutsättningruna för Tingsryds konnnun att ansluta sig till Växjö 
samordningsförbund. slutdatum for utredning sattes till2014-05-31. 
Vid socialnmmdens sammanträde 2014-03-11 infonnerade representanter från Växjö 
samordningsförbund om sin verksamhet och om möjligheten att ansluta till förbundet. 

Samverkan idag 
Arbetsmm1madsenheten Vägvalet är idag centrum för olika arbetsmarimads insatser i 
form av arbetsträning, praktikplatser, ungdomstrainee och arbetsmarknadsanställrringar. 
Inom Vägvalets verksamhet firms en nära samverkan med socialsekreterare-ek bistånd 
och Arbetsfönnedlingen. Samverkan utgår mestadels från individers situation och be
hov, men möten ske.r också på gruppnivå där målgrnpper och insatser diskuteras. 
Under 2013 påbö1jades en mer fo1maliserad samverkan med Försäkringskassan la.'ing 
ungdomar med aktivitetsersättning där enskilda ärenden kan lyftas från inblandade 
myndigheter. 
I målgruppe11 VllXlla personer .111ed lfu1grra1igt elcono111islct bistånd ser vi ett bel1ov av en 
fördjupad samverkan med Försäkringskassa, AF och landsting för klargörande av ar
betsfönnåga, bedöma vilka iJ1Satser som är realistiska och hur de kan ges samordnat. 
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I länsprojektet Framtid Kronoberg med målgruppen arbetslösa unga vuxna16-29 år, 
samverkar alla fyra partema, Arbetsfönnedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
Konmmnema. Beslut om eventuell fortsättning av projektet enligt föreslagen modell 
kommer att behandlas i Konummstyrelsen i juni 2014. 

Vad är Finsam? 
Den l januari 2004 trädde lagen (2003 :1 O) om finansiell samoxdning av rehabili
teringsinsatser (Finsmn) i haft 
Begreppet Finsam står för fmansiell samordning mellan Försäkringskassa, Ar
betsfölmedling, konunun och landsting/region 
Finsam bedrivs av smnordningsfdrbund 
Insatsema inom Finsam ska stödja samverkan mellan myndigheterna samt 
finansiera insll!tsex som syftar till att personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utilira förvärvsar
bete 

Vm·för behövs Finsam? 

Rehabiliteringsansvaret är oldart 
Myndighetema har olika mål/uppdrag 
Myndighetsgemensamma metoder salmas 
Infonnationsöverföringen har brister 
Ekonomiska incitan1ent salmas 
Mellan 5-1 O % av den yrkesverksamma befallmingen behöver stöd från flera 
myndigheter för att leonuna ut i arbete eller studier_! 

Vinster/nytta med Finsam 
Ekonomiska och mänsictiga vinster 

· En parts insats fyrdubblas, t ex. 250 tkr x 4 = l 000 tkr 
Ek. bistånd minskar = skatteintäkter ökar 
Fyrapatter är med -minskar glappen mellan myndighetema ... 
. . . . förebygger att människor hamnar "mellan stölmna') 
Nätverk byggs mellm1 personal på de olika myndigheterna på olika nivåer i 
orgånisatio:ne:rna =underlättar samverkan och minskar rundgång i systemen 
Gemensmn syn på målgruppens lokala behov utvecldas 

Om Tingsryds kommun beslutar att ansöka om anslutning till Växjö Smnordningsför
bund, kmmner följande krav att ställas: 

Krav på förbundsmedlemmar 
Utse representanter till styrelsen och Lokala smnverkansgruppen 
Att ovan representanter avsätter tid och äi' engagerade i m-betet 
Att dessa har naturlig koppling till socialnänmden 
Avsätta budgetmedel till insatsen årligen i förbundet 

Finansiering 
Finsam innebär att fyra myndigheter slår ihop sina pengapåsar för att gemensamt ta an
svar för medborgares rehabilitering. V mje samverkanspart ska bidra med lika stor andel 
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till samordningsförbundet Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså 
även för Arbetsfönnedlingens del, totalt 50 %, konmumier 25%, Landsting/region 25%. 
Respektive part ska bidra med likvida medel. Kommunerna kan använda medel för för
sörjningsstöd eller budgetera medel separat. 

Kommunema ska stå for en fjfu:dedel även om t1er kommuner går samman och bildar en 
gemensam part. I sådana fall ska kommunerna komma överens om hur kostnadema ska 
fördelas mellan dem, t ex propmiionellt j rorhållande till befollming. 

Växjö samordningsförbunds årsbudgetlinsatser 2014: 3,2 miljoner kr (FK 50%, LtK 
25%, VK 25%). 

Samnnmnfattmnhng 
Kostnadema föJ ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Gmppen som är 
långvarigt beroende av föTsö1jningsstöd har ökat och de har ofta en komplex problema
tik där flera myndigheter är inblandade. Samverkan sker idag }Jå olika nivåer men bris
teJ i koordination och en otydlig ansvarsfördelning leder till att människor fastnar i sy
stemen. Via arbetsmarknadsenheten Vägvalet kan vi idag erbjuda insatser som arbets
träning, praktik, arbetsmmlmadsanställningar m t1 insatser. 
Om konununen ansluter sig till Vä~ö samordningsförbund slaille det ge ytterligare 
möjligheter att kurum hjälpa mämriskor till egenförsö1jning. Det skulle lemma bli ett bm 
komplement till övriga insatser och det skulle utveckla och stärka samverkan med öv
riga myndigheter. 

Förslag till beslut 
Socialnänmden beslutar att som svar på remiss om att sta1ia/ansluta sigtill samord~ 
ningsforbund, 
till Konmmnstyrelsen uttala en viljeinriktning, att ansluta sig till Växjö samorclningsför
bund. Eventuellt beslut om ansökan skall tas av Kommunfullmäktige. 

Tingsryd 2014-06-04 

Ragti11ild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 
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Förbund för finansie ll samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet 

Giltig från 2015-01-01 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 

Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003: 121 O) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 

1 § Förbundets namn 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend. 
Organisationsnummer är 222 000-2634 

2 § Förbundets säte 

Förbundets säte är Växjö. 

3 §Förbundets medlemmar 

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Alvesta och Växjö. 

4 § Förbundets ändamål 

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta och Växjö kommuner, 
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, regionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas för samordnade bedömningar 
och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

5 § Förbundsstyrelsen 

Samordningsförbundet skallleelas av en styrelse. 

Förbundsstyrelsen skall bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare. Vmje förbundsmedlem 
utser varelera en ledamot och en ersättare. Mecllemskommunema utser tillsammans en 
ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den l januari året efter det år då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 

V al bar till samordningsförbundets styrelse är: 
0 Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 
0 Anställd vid Försäkringskassan 
g Anställd vid Arbetsförmedlingen 

Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten. 
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Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Förbundsstyrelsen utser ordforande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer. Kommunernas representanter i styrelsen beslutar inbördes om vem som 
innehar ordinarie plats respektive ersättarplats och under hur lång tid. 

6 § Uppgifter och beslutanderätt 

Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas. 

Förbundet har till uppgift att 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som står till för finansiell samordning skall användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 
avseelda för enskilda. 

7 §Personal 

Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som hävs 
för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 

8 § l nitiativrätt 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 
med respektive huvudmans beslutsordning. 

9 §Samråd 

styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om elen allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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1 O § Kungörelser 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta och Växjö samt Region Kronobergs anslagstavla. 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av förbundets 
dokument. 

1 i §Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 

Medlemmarna har vid vmje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillsl<jutit för att täcka kostnaderna. 

Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat 
sätt. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta och Växjö gemensamt med en 
fjärdedel. 

Kommunernas finansiering beräknas på vmje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder 
(16 64 år) per den l juni, året innan aktuellt budgetår. 

12 § Styrning och insyn 

Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter får 
verksamheten. 

13 § Budget 

Förbundsstyrelsen skall vmje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. 
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14 § Revisorer och revision 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
revisorer för vatje förbundsmedlems rälming. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta och Växjö samt 
Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor. 

Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 

Revisorer väljs för fyra år rälmat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i 
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

15 § Utträde 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit. 

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §. 

16 § Likvidation och upplösning 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar for hela likvidationen. 

Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 
medlemmarna. 

1 7 R T\/ictnV" 
1 1 ;:s 1 VJ.::>lvD 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 
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18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 

Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet För den revisor som Försäkringskassan utser 
betalas ersättning i särskild ordning. 

Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 
av samordningsförbundet 

19 § Arkivti Il syn 

Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 

20 § Förbundets bildande 

Förbundet anses bildat elen l januari 2015 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbunclsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 
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Ärende nr 17 

Yttrande över bidrag för 
skadeförebyggande åtgärder 
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"_.. ~Tingsryds 
· ....,.- \:!:) kommun 
~ 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 18 ;-:;-

-=---
Kultur- och fritidsutskottet 2015-05-27 

Justerary 

JJ 

§ 17 

Bidrag för skadeförebyggande åtgärder 
Dnr 2015/142 824 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsens avger följande yttrande: 
Tingsryds kommuns mening är att bygdegårdsföreningar får ansöka om 
dessa åtgärder enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sänt över remiss till kultur- och fritidsutskottet 
gällande en förfrågan från Bygdegårdarnas riksförbund gällande bidrag för 
skadebyggande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Bygdegårdarnas riksförbund gällande bidrag för 
skadebyggande åtgärder. 
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Bilaga Kof § 17 2015-05-27 

ii: 
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Bygdegårdarnas riksförbund, Kronobergs distrikt 
Smedjegatan 3 
35236VÄXJÖ 

Framställan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 

2015-02-25 

De allmänna samlingslokalerna har stor betydelse för såväl föreningsdrivna och kommunala 
aktiviteter som privata at1'angemang. I Kronobergs län finns 35 bygdegårdar som är väl spridda 
i hela länet och används flitigt för allehanda ändamål, från ungdomsverksatnhet till 
teaterföreställningar till gymnastikträning till bröllopsfester. 

Bygdegårdmuas riksförbund är den gemensamma samarbetsorganisationen för att utveckla 
verksamheten och ge stöd åt de lokala bygdegårdsföreningarna när det gäller till exempel 
byggnadsfrågor, försäkringar med mera. Distriktet samordnar verksatnheten i länet. 

I samarbete med vårt försäkringsbolag har förblmdet tagit fram ett paket för investering i 
vattenlås/vattenfels brytare, som ger ett bra skydd mot den vanligaste försäkringsskadan -
vattenskada. Men det är en investering som inte alla föreningar anser sig ha råd med i löpande 
budget, trots att bygdegårdsförsäkringen står för 50 procent av investeringskostnaden och ger 
rabatt på försäkringspremien för de bygdegårdar som har vattenlås installerat. 

Vattenfelsbrytare är ett enkelt sätt att förhindra vattenskador med såväl kostnader som avbrott i 
nytljandemöjligheterna som följd. För att ge alla bygdegårdar möjlighet att installera 
vattenlås/vattenfelsbrytare föreslår bygdegårdsdistliktet att kommunen beslutar ge ett 
investeringsbidrag till de samlingslokaler som planerar att installera ett sådant. Vi hemställer att 

· bidraget utbetalas efter ansökan med halva investeringskostnaden. 

Med förhoppningar om en positiv behandling 

Solveig Carls 
distriktsordförande 
tel 070-288 44 14 
mejl solveig.carlsson@bolmso.se 

Bilaga 
Bygdegårdar i Kronoberg som är anslutna till Bygdegårdatnas Riksförbund 
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Bygdegårdar i Krm:wberg som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund 

Alvesta Kommun 
Grimslövs Förerringslokal, Hynnenäs Bygdegårdsfdrening, K venneberga Bygdegårdsförening 

Ljungby kommun 
Agunnaryd Bygdegårdsförening, Bolmsö Bygdegårdsförening, Odensjö Bygdegårdsförening, 
Ryss by Bygdegårdsförening, Södra Ljunga Bygdegårdsförening, Vrå Bygdegårdsförening, 
Åsarnas Bygdegårdsförening (Tannåker) 

Markaryds kommun 
Hinneryd Bygdegårdsförening, Vivljunga Hembygdsförening (Skeensgården), 
Kulturföreningen Gamla Skolan i Markaryd 

Tingsryds kommun 
Holkens Bygdegårdsfärerring Yxnanäs, Gäddeviksås Bygdegårdsfdrening, Rävemåla 
Bygdegårdsförening, Parken Urshult, Vemboö Bygdegårdsfdrerring, Björkeborgs 
Bygnadsförening (Väckelsång) 

Uppvidinge kommun 
Hobbylokalen Herråkra, Ösjöbol Bygdegårdsfärerring 

Växjö kommun 
Aneboda Bygdegårdsförening, Bergslund Bygdegårdsfärerring (Berg), Byggnadsföreningen 
Viljan (Brittatorp), Kalvsviks Bygdegårdsförening, Tegnaby Bygdegårdsförerring, Tjureda 
Bygdegårdsförening, Tävelsås Bygdegårdsförerring, Nöbbele Bygdegårdsförening, Vidersborg 
Bygdegårdsförening (V ederslöv) 

Älmhults kommun 
Bygdegårdsföreningen Viljan (Bråthult), Hallaryds bygdegårdsförening, Härlund a 
Bygdegårdsförerring, Juddhult Bygdegårdsförening, Pjätteryd Bygdegårdsförening 
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Ärende nr 18 

Handlingsplan för attraktiviteten 
gällande cykel- och vandringsleder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (29) fl fil Tingsryds le ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-15 

Justerare 

§ 218 

Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel- och 
vandringsleder 
Dnr 2015/327 312 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan för attraktiviteten 

gällande cykel- och vandringsleder. 

2. Kostnaden motsvarande 76 000 kr tas ur attraktivitetsprogrammet 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun är beroende av att infrastrukturen fungerar bra i hela 

kommunen. Attraktiviteten bygger på att det är lätt att ta sig runt i 

kommunen både med bil, buss och cykel. I och med andra satsningar 

gällande infrastruktur (till exempel Sydostleden) uppkommer behov av att 

stärka och komplettera infrastrukturen på olika sätt. Föreslagen 

handlingsplan avslutar ett flertal olika insatser inom området. 

Under slutet av 2014 genomfördes två handlingsplaner genom attraktivitets

programmet gällande infrastruktursatsningar för gång- och cykelleder, 

cykelparkeringar och allmän upprustning av cykelbanor. I beslutet gällande 

leder öppnades det också upp får att kommande år fortsätta med skyltning 

och upprustning av fler leder. Beroende på vädersituationen uppstod 

tidsbrist varför handlingsplanerna dessvärre inte kunde fullföljas. Det som 

återstår att göra enligt tidigare planering är att sätta upp skyltar i tre leder 
samt markarbete till tre cykelparkeringar. Utöver detta föreslås också en 

förlängning av vandringsleden sigfridsleden från Knapelid till Korrö. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för attraktiviteten gällande cykel- och vandringsleder 

l Utdragsbestyrkande 
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Ärende nr 19 

Ansökan om stöd/strukturstöd för 
utveckling av Resurscentrum för 
media i Kronoberg 
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t j 
Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

13 (29) 

Justerare 

§ 216 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
Resurscentrum för media i Kronoberg 
Dnr 2015/277 090 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom Region Kronobergs projekt att ta 
fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Öppna kanalen i Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 

utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från den offentliga sektorn. För 
Tingsryds kommuns del blir det ca 162 000 kr. 

Öppna kanalen vill genom projektet genomföra en utveckling av ett 

resurscentrum i Kronobergs län och ge förutsättningar till bland annat 
utbildningsinsatser. Detta i syfte att öka mångfalden i ruediesektorn och på 
kulturområdet definiera sektorn som en särskild ruediegrupp vid sidan av 
public service- och kommersiella kanaler. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2015-06-05 
Regionstyrelsen Region Kronoberg§ 117, 2015-05-13 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen Region Kronoberg 

l Utdragsbestyrkande 2015-06-22 
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t, lli""""'""""'' Bilaga Ks Au § 216 

Tingsryds 
\. ..... ~."' kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

2015-06-15 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2015-06-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av Resurscentrum för media 
i Kronoberg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ställa sig bakom Region Kronobergs 
projekt att ta fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling. 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen i Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt utvecklingsarbete, 
varav 3 710 000 kr från den offentliga sektom. För Tingsryds den blir det dvs. 162 000 
kr. 
Öppna kanalen vill genom projektet genomföra en utveckling av ett resurscentrum i 
Kronobergs län och ge förutsättningar till bl.a. utbildningsinsatser. Detta i syfte att öka 
mångfalden i mediasektom och på kulturområdet definiera seletom som en särskild me
die grupp vid sidan av public service- och kommersiella medier. 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Tingsryds l<ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

a9o 

1(1) l 1 
-::;:::; 
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§ 
117. 

Protokoll 

Datum: 2015~05-13 

a?o 

REGION 
KRONOBERG 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
resurscentrum för media i Kronoberg 15RK855 

Beslut 
Regionst:ytclsen beslutar 

attställa sig positiv till deltagande i projektet, att fram en lokal/ regional plattform för 
demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också 
förklarar sig villiga att deltaga. 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt utvecklingsarbete, varav 
3 710 000 kr från offentliga sektotn i regionen. Projektet går ut på att ta fram en 
lokal/ regional plattform för demokratiutveckling i form av ett Community Media 
Kronoberg som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. 
Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg, rnfl, 
baserat på invånarantal och ev. omfattning/ deltagande. För Region Kronoberg innebär 
detta en kostnad om 400 000 kr per år under tre år, totalt 1 200 000 kr. 

Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning 

Suzanne Frank (!VI) och Roland Gustbce (IVI) meddelar att de inte deltar i 
arbetsutskottets förslag till beslut, utan gör ställningstagande i ärendet till 
regionstyrelsens behandling. 

Regionstyrelsens behandling 

Yrkanden 

- Ordförande Anna l" ransson (S) yrkar att följande ändring av beslutssatsen görs: 

"att ställa sig positiv till ddtagande i projektet, att fram en lokal/ regional plattform för 
demokratiutveckling, under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också 
förklarar sig villiga att deltaga." 

-Yrkandet bifalls av 2:e vice ordförande Suzanne Frank (I\'1), Sven Sunesson (C), Eva 
Johnsson (KD), Lennart Värm by 0/) och lviich a el Öberg (MP). 

Beslutsordning 

Ordförande finner att följande förslag till beslut finns: 

- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

- r\nna Franssons (S) ändringsyrkande. 

16 
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Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

REGION 
KRONOBERG 

Hon ställer proposition på förslagen och finn~r att regionstyrelsens beslutat i enlighet 
med Anna Franssons (S) ändringsyrkande. 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott rekommenderar regionstyrdsen besluta 

att ställa sig positiv till deltagande under förutsättning att en majoritet mT länets 
kommuner också förklarar sig villiga att vara delaktiga. 

Expedieras till 
Öppna Kanalen Växjö 

Kommuner, Kronobergs län 

Beslutsunderlag 
" Prqjekt 
" a!Jsiikall OIJI .rliid till regio11al re.rm:rtclltraJör llJedia i krrJIIoberg till re._gioll kro11olm:g 
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Regionstyrelsen 

Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

Tid 2015-05-13 og:oo - 12:25 
Plats Lokal Oden, Sigridsområdet, Emil Lindelis väg 15, Växjö 

Beslutande ledamöter Anna Ftansson (S), ordförande 
Robert Olesen (S), vice ordförande 
Suzannc Frank (M), 2:e vice ordförande 
I-Iden Bengtsson (S) 
Magnus Carlberg (S) 
Martina Gustafsson (S) 
Henrietta Serrate (S) 
Lennart Värmby (V) 
Michael Öberg (MP) 
Roland Gustbcc (I'vl) 
Göran Giselsson (fvl) 
Sven Sunesson (C) 
Britt-Louise Berndtsson (C) 
John I led (SD) 
EvaJohnsson (KD) 

Ej tjänstgörande ersättare Charlotta Svanberg (S) 
RosMarie J önsson Neckö (S) 
Peter f''reij (S) 
Olof Björkmarker (S) 
Daniel Uffner (V) 
ChcrylJones Fur (MP) 
Mikael J o bansson (tvi) 
Pernilla Torneus (!VI) 
Viktor Emilsson (l\1) 
Maria Sitomaniemi (SD) 
Yngve Filipsson (FP) 

Övriga närvarande Johan Jarl sekretcrare 
Katarina Jonasson, kanslidirektör 
Pet··Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Martin Myrskog, regiondirektör 
J ens Karlsson, ekonomidirektör 
Maria Granath, kommunikationsdirektör 
Anna \'V'idströmer, regionjurist 
!VIariannc Johansson Hellström, personaldirektör 
Ulrika J Gustafsson, stabsdirektör 
Lillemor Ahlgren, nämndsekreterare 
Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare 

1 

REGION 
KRONOBERG 

. lj> 

. 't 70



Utses attjustera Suzanne Frank 

Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

REGION 
KRONOBERG 

Justeringens plats och tid Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö, 2015-05-18 11:00 

Protokollet omfattar §110-131 

Underskrifter 
/-··\'j{~; l' 

sekreterare ....... J.( 00 : ... -: ••• ................ 00 

. .. . />:/;:~,>:~~-"--·-·' -Ordforande {"··P..;:~;·· .. ····· .. ; ... ~._::::""'"'"'"" 
c·"'.,. ))/, ..... ··· l. 

Justerande -.;:;,:~::.!.~;: .. ::.: ..... :::.(.< .......... .. 
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Protokoll 

Datum: 2015-05-13 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag. 

Organ Regionstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-05-13 

Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

2015-05-18 

Johan Jarl 

Datum för anslags 
nedtagande 

3 

2015-06-11 

REGION 
KRONOBERG 
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Regionstyrelsen 

Missiv beslutsunderlag 

Diarienr: 15RK855 

Handläggare: Katarina Jonasson, kansliavd 

Datum: 2015-05-06 

Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av 
resurscentrum för media i Kronoberg 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till deltagande under förutsättning att en majoritet av länets 
ko1n1nuner också förklarar sig villiga att vara delaktiga 

Sammanfattning 
Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 
utvecklingsarbete, varav 3 71 O 000 kr från offentliga sektorn i regionen. Projektet 
går ut på att ta fram en lokal/ regional plattform för demokratiutveckling i form av 
ett Co1n1nunity Media Kronoberg som ska utvecklas till en demokratirörelse med 
folkbildning i fokus. Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets ko1n1nuner, 
Region Kronoberg, mfl, baserat på invånarantal och ev. omfattning/ deltagande. 
För Region Kronoberg innebär detta en kostnad om 400 000 kr per år under tre 
år, totalt 1 200 000 kr. 

Bilaga: Ansökan om stöd/ strukturstöd för utveckling av resurscentrum för 
media i Kronoberg. 

REGION 
KRONOBERG 
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ANSÖKAN OM STÖD/STRUKTURSTÖD FÖR UTVECKLING AV 
RESURSCENTRUM FÖR MEDIA I KRONOBERG 

Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt 
utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från offentliga sektorn i regionen. 

Projektet går ut på att ta fram en lokal/regional plattform för demokrati
utveckling i form av ett Gommunity Media Kronoberg, nedan kallad (CMK), 
som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. 

Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg, 
mfl, baserad på invånarantal och ev. omfattning/deltagande. 
Den totala beloppen avser en projektansökan som skalllämnas in hos 
projektfinansiärer i juni-september. 

Projektet avser att starta senast l januari 2016. 

Mottagare av detta underlag för beslut inför ett kommande projekt är: 

Institution invånare Kr/in v/år Kr per år Kr på 3 år 

Region Kronoberg regionen 2,2 400 000 1200 000 
Växjö 86 970 4,5 360 000 l 080 000 
Ljungby 27 000 4,5 121 000 363 000 
Alvesta 19 500 4,5 87 000 261 000 
Älmhults 16 ooo· 4,5 72 000 216 000 
Tingsryds 12 198 4,5 54 000 162 000 
Markaryds 9 549 4,5 42 000 126 000 
Lessebo 8 256 4,5 37 000 111000 
Uppvidinge 9 222 4,5 41000 123 000 
Öppna Kanalen V. egen nsats 0,3 22 500 68 000 

TOTALT 189 128 38,2 1214 000 3 710 000 
Öppna Kanalen Växjö står för ca l kr per invånare i hela Regionen. 

"-Människor föds med olilw förutsättningar} men under livets gång förändra:; 
förhållandena för oss} så hur vi använder och utmanar det vi har med oss 
spelar större roll för resultaten. Ofta pratar vi om framtiden där drömmarna 
ont ett bättre liv dominerar. Det är vihtigt att tillvarata falhets drömmar 
och förvandla dern till något verkligt ... JJ (Avdi Islam i) 
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Bakgrund/Motivation/U n der lag 
Av den förstudie som Öppna Kanalen gjorde under 2014 kring ett mediacenter i Regionen, 
framgår det tydligt att Öppna Kanaler och Närradiostationer i landet är mer fokuserade 
på innehåll och att efterlikna de gamla etablerade medierna är mindre attraktivt. En ny 
gemensam organisation för Radio och TV har bildats. Organisationen heter CMS 
(Community Media Sverige). CMS kommer att slå ett slag får digital delaktighet och 
utbildning med ny teknik. Just nu görs det en utredning om civilsamhälle och demokrati 
som ett regeringsuppdrag: http://www.regeringen.se/sb/d/19700/a/256855 

Men det som sker i huvudstaden just nu är passe för Kronoberg och Växjö. Öppna 
Kanalen Växjö har under flera år utvecklat interaktiva möjligheter till kommunikation, 
delaktighet och nu håller vi på att färdigställa en teknisk lösning (ett webbgränsnitt), 
som gör att både Gommunity Media Sverige, men även andra demokratikanaler kommer 
att kunna använda sig av det i sitt arbete. 

Med tanke på den medieutveckling som sker i Sverige, så är det utan tvekan så att ett 
Resurscentra för Media i Kronoberg kommer att få en stark legitimitet i att förmedla det 
som etablerade medier har misslyckats med; röster från det underrepresenterade och 
utsatta. Enligt en förstudie om mångfald i medierna som gjordes under 2014 av face 
Europe, Ragna Wallmark samt Arbetsförmedlingen Kultur Media, så finns det större 
behov av kompliment-media i Södra Sverige. Om man tar Växjö och Kronoberg som 
exempel så har TV4lokalt lagts ner. Mediebranchen fortsätter att omstruktureras. 

Länk till förstudien: 
http ://faceeurone .se/wp -content/uploads/20 13/03/F% C3 %B6rstudierapport-Z e bra-II l. pdf 
En av dem som varit med och gjort förstudien är Jacob Schulze, som numera är 
styrelseledamot på den nya organisationen Gommunity Media Sverige. 

Drivkraften är primärt ÖKVs anknytning till samhällsekonomiska intressen liksom behovet av en 
lokal/regional plattform för demokratiutveckling. Fråri och med januari 2015 sänder ÖKV via det 
analoga nätet, samt digitala kabelnätet och IP-TV. De operatörer som kanalen har avtal med i dagsläget 
är b la: Telia, C anal Digital, Tele2, Telenor, Sapa, Comhem. Genom utökat utsändning kommer ÖKV 
att i stmi sett nå ut till alla medborgare i Region Kronoberg. 

Öppna Kanalen Växjö vill därför utveckla Regional Centrum för Media, där lokala 
förmågor och föreningar ifrån varje kommun engageras, sysselsäts, utbildas och 
arbetstränas i att driva sociala företag i form av mötesplatser för privata och offentliga · 
sektorn, forum för skolor och näringsliv, innovationskanaler för unga-vuxna, men även 
fungera som brobyggare för människor i utanförskap, ohälsa och segregation. 

Öppna Kanalen i Växjö vill, genom ett treårigt projekt skapa förutstättningar för 
utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som 
kommer till stånd inom området icke-kommersielllokal-TV i Kronoberg. Syftet med detta 
är att utveckla föreningslivets möjligheter att använda TV-mediet som ett forum för 
kommunikation, samt lokal/regional kultur och debatt. 
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SYFTE 
Syftet är att öka mångfalden i ruediesektorn och på kulturområdet och att klart definiera 
sektorn som en särskild ruediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella 
medier. Plattformen syftar till att bryta igenom barriärer och integrera människor i 
utanförskap. Detta kan göras genom att anpassa äldre metoder för integration till att 
bättre passa behoven i ett samhälle med snabb teknologisk utveckling. 

MÅL 
Öppna Kanalen Växjös mål är att skapa en regional plattform för demokratiutveckling 
genom kommunikation, sysselsättning och folkbildning. 
En sådan plattform handlar om: 

~ Slmpa kompetensutveckling som ett sätt att bryta socialt utanförskap bland 
ungdomar, personer med funktionshinder, samt folk med annan etnisk bakgrund 
(nyanlända invandrare) 

~ Framtagning av lokal plattform för demokratiutveckling i form av ett community 
television i Kronoberg 

~ Utveckla medborgarnas & föreningslivets användning av lokal icke kommersiell 
TV. 

~ Öka mångfalden i ruediesektorn och på kulturområdet, samt definiera sektorn som 
en särskild mediegrupp vid sidan av public service- och kommersiella medier. 

~ Utbildningsinsatser, introduktion för nyanlända och även erfarenhetsutbyte, som 
kommer till stånd inom området icke-kommersielllokal-TVi Kronoberg. 

~ Utveckla en metod för att med media som verktyg hjälpa människor i utanförskap 
att bli mer delaktiga i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. 

~ Skapa interaktivitet och en infrastruktur för kommunikation samt eliminera de 
·trösklar som finns i arbetet inot bättre tillgänglighet, jämställdhet och integration 

VÄRDEGRUND 
ÖKV som organisation grundades 2005 och det var med fem viktiga grundpelare som 
fungerar som värdergrund för organisationen: 

o demokrati, 
o delaktighet, 
o mångfald, 
o integration och sysselsättning 

Dessa fem värdegrunder genomsyrar alla ÖKVs aktiviteter än idag. 

Med den stora kulturella mångfald som idag existerar i Sverige är det nödvändigt att 
aktivt agera för att inkludera alla kulturella grupper i samhället. Det går att 
argumentera för att segregering är bland det värsta som kan inträffa i ett samhälle då 
det skapar oförståelse, irritation och utanförskap. ÖKV vill bidra till att stärka och 
inkludera den mångfald som finns i Kronoberg och genom att ta tillvara på de olika 
kulturer, kunskaper och erfarenheter som finns, kan vi skapa ett upplyft samhälle. 
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VARFÖR OCH HUR? 
Det centrala i den metod som ÖKV ska utveckla är den kreativa skapandeprocessen - och de möten som 
den genererar - och hur den processen hjälper enskilda individer att utifrån deras förutsättningar stärkas 
på de områden just de behöver. Detta kan göras genom: 

~ Stärkande av självförtroende genom att direkt och indirekt skapa något som andra tar del 
av, samt stimulera kompetensutveckling som stärker individens ställning på 
arbetsmarknaden. 

~ Kompetensutveckla, genom att producera program om olika ämnen där deltagarna 
konkret lär sig mer om och delar sina utmaningar inför olika processer som att arbeta i 
grupp, starta och driva företag och andra kompetenser som underlättar ungas etablering i 
arbetslivet och deltagande i utbildning. 

~ Ökat deltagande i samhället, genom att man blir synlig som individ och utifi·ån sina egna 
förutsättningar och sin egen bakgrund förstärka kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv. 

~ Motverka långtidsarbetslöshet genom insatser som är i linje medregionens behov och som 
lockar och integrerar ungdomar, invandrare och kvinnor till att stanna och satsa i 
regionens utveckling. 

DEMOKRATI- GRÄSROT- SAMHÄLLE 
Finnas tillgängligt Engagera Kommunicera 

Den största nyttan som samhället får utav en organiserad och välfungerande 
Qommunity media kanal är: friskare medborgare, aktivare ungdomar, integrerade 
invandrare samt mer attraktiv samhälle att bo i. Att finnas tillgängligt, engagera, 
kommunicera är de grundläggande värden som den nya CMK ska utvecklas under. 

Uppdelningen på tre huvudområden, gör att CMK kan fokusera rätt, smart och 
framgångsrikt. Det nya modellen/plattformen bör sjösättas inom 3 år, med start senast 

januari 2016. 

Demokrati (finnas tillgängligt) 
~ Folkbildning och debatt 
~ TV-sändningar & produktionstjänster för offentlighet och enskilda. 
~ Allas delaktighet och likavärde, en förutsättning för ett framgångsrikt 

samhälle 
~ Skapa mervärde i livet genom: 

~ Social tillhörighet: härkomst, utbildning, yrke, bostadsförhållande 
och liknande 

~ Trygghet: "främmande skrämmande" förvandlas till relationer och 
gemenskap 

~ Nyfikenhet: låta användaren utforska sin kapacitet samt skapa 
inflytande i samhället 

77



Gräsrot (engagera) 
~ Göra föreningar och enskilda till aktiva deltagare, användare 
~ Engagera medborgare genom arbetsträning, utbildning och stöd 
~ Kompetensutveckling genom riktade utbildningar: 

~ Medborgarjournalistik: Lokala röster och lokala berättelser 
~ Företag- och föreningsskola: Unga lär sig utvecklas och 

organisera sig, processer kring beslut och hur man arbetar i grupp, 
starta egen förening, näringsverksamhet. 

~ Skapar mötesplatser med- och för medborgaren lokalt och regionalt 
~ Community Media Kronoberg (CMK) som en regional plattform 

för social innovation och entreprenörskap 

~ En regional mötesplats/demokratiarena med lokala samlingspungter samlar: 
~ Näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Kronoberg. Detta främjar 

framväxten av sociala innovationer. Något liknande finns i 
Stockholm där "mötesplats social innovation" har för uppgit att 
fokusera på: 

~ samverkansmodeller, 
~ finansiering och effektmätning, 
~ affär och samhällsnytta, 
~ forskning och utbildning. 

Samhälle (kommunicera/informera) 
~ Forum för nyheter och information (inkl. krisberedskap) 
~ Redaktion bestående av lokala förmågor kombinerad med professionella 

handledare som blir vägvisare för målgruppen 
~ Mediapedagoger bestående av folk från föreningar, skolor, organisationer och 

media. (AV-Media Kronoberg) 

~ Interaktivitet genom: 
~ kommunikation, medieprofilering i skolorna 
~ Synliggörande av det civila samhället och föreningslivet 
~ Debatter, analyser, diskussioner i planerade studiomiljöer 

~ Förebyggande sjukvård och information kring hanteringen av olika situationer 
~ Det fria ordet: synliggöra författare, konstnärer, fristadsförfattare genom egen 

tid i TV- och webbplay 

~ Skapa regionalportal för tillgänglighet och information: 
~ Regionen & kommuner länkar sina KF möten, kulturaktiviteter, medborgardialog 

till gemensam portal 
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RESURSKRAV 
För att lyckas med ett resurscentrum för Media i Kronoberg behöver ÖKV 
utveckla/disponera: 

~ Teknisk plattform för hela regionen 
~ Lokala mötesplatser hos kommunerna 
~ styrgrupp från deltagande aktörer, som följer upp 

arbetetlutvecklingen 
~ Distribution och sändningar 

Marknadsföring och etablering av CMK i Regionen 
~ Personal, volontärer, deltagare 

Tjänster, produkter 

Finansiering 
Önskvärt är att vår region är först i landet med att ha en regional portal, eller 
kommunikations kanal med eget utrymme för information institutioner emellan, men 
även en kanal som ska koppla ihop den privata och den offentliga sektorn i en gemensam 
resa i vårt unika Kronoberg. 

Under första halvåret 2014 gjordes det en förstudie med pengar från ESF. Tanken med 
fårstudien var att lägga grunden för ett större projekt till nästa programperiod 2015-
2020. 

Den nya VIsiOnen är tänkt att hitta finansieringsfOTmer som inkluderar både 
projektmedel, strukturpengar från offentliga sektorn, samt sponsorer och samverkans 
partners som kan tänka sig att vara med och ta fram en kommunikationskanal i 
Kronoberg. Så den totala summan på 7 miljoner är delvis pengar som betalas av 
projektgivare som tex: ESF, Allmåna Arvsfonden mfl. 

Det nya konceptet kommer att tydliggöra ÖKVs roll, samtidigt som en ekonomisk 
stabilitet eftersträvas hårdare. Utvecklingen av Öppna Kanalen är nödvändig och Växjö 
anses vara den kommun som kan ligga till grund för en region-kanal för alla i form av en 
pilot verksamhet under några år framöver. Den nya Öppna Kanalen CMK kommer att 
hitta former för en fungerande kanal samhällsekonomiskt och socialt. 

Finansieringen av framtida ÖKV bör bestå av offentliga medel, sponsorer, 
medlemsavgifter, samarbetspartners och även uppdragsproduktioner. 

På så sätt involveras näringslivet genom uppdrag och sponsring, offentliga sektorn 
genom demokrati & förenings stöd, civila samhället genom medlemskap och engagemang. 

~~ 
Vänliga hälsningar Av di Islami 

Kanalchef, Öppna Kanalen Växjö, samt ansv. utgivare för sändingar i Närradio 

Kanslichef, Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige 

styrelseledamot, Community Media Sweden 
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Ärende nr 20 

Årsredovisning 2014 VOB Kronoberg 
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Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 226 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-15 

Årsredovisning 2014 för VoB Kronoberg 
Dnr 2015/307 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för VoB Kronoberg 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Vo B 

Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

24 (29) 

Vo B Kronoberg har översänt årsredovisning 2014 för godkännande till 

medlemskommunernas fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 VoB Kronoberg 

Justerare l Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 226 2015-06-15 

TINGSF{YOSKOM~~Lif\1 
2015 ,.05=: 2 8 l o 

llnr r2-ot S · 3o7l. 

20150522 
Kommunfullmäktige 

Översänder härmed VoB Kronobergs årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2014. 

Medlemskommunerna har utsett fyra gemensamma revisorer utifrån 
vad VoB Kronobergs förbundsordning anger. 

Beslut om ansvarsfrihet för VoB's direktion skall dock fattas av varje 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 

För Vo B Kronoberg 

;/J11'L---
Niels Elvhammar 
VD 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 

VoB Kronoberg AB 0470-78 18 20 (växel) gun.hartman@vob.se 

Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö 
Telefax Webbplats 
0470-72 88 00 http://www.vob.se 

Organisationsnummer 
222000-0687 
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Förtydligande: 

20150522 
Kommunfullmäktige 

Då Alvestas nya revisor har avgått och att ingen ny har anmälts till oss, 
är revisorernas granskningsrapport endast undertecknad av de tre 
befintliga revisorerna. 

För Vo B Kronoberg 

~~-m-a_r ________ _ 

VD 

Postadress Besöksadress Telefon 
VoB Kronoberg AB 0470-78 18 20 (växel) 

Telefax 
Norra Järnvägsgatan 12, 352 30 Växjö 0470-72 88 oo 

E-post 
gun.hartman@vob.se 
Webbplats 

http://www. vob.se 

Organisationsnummer 
222000-0687 
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VoB KRONOBERG 

ARS E·o VISNIN 

2014 
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INNEHALLSFÖRTECKNING 

DIREKTION OCH REVISORER 

TILLBAKABLICK PA 2014 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING 

DRIFTREDOVISNING 

KONCERNREDOVISNING (SAMMANSTÄLLD) 

Bilaga: Statistik 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

l 
jo 

2 

3 

3 

5 

6 

9 

10 
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TILLBAKABLICK PÅ 2014 

Den ekonomiska situationen för VoB Kronoberg är fortsatt god. En ekonomisk buffert ger 
stabilitet till organisationen och VoB Kronoberg har som delägare i VoB Syd AB ett delansvar 
för att det finns en ekonomisk trygghet i den händelse Syd behöver tillföras ytterligare kapital. 

VoB Kronoberg äger aktier i VoB Syd AB till ett värde av 4 000 tkr. Aktiviteterna under året har 
koncentrerats på ägarskapet i VoB Syd AB och att direktionens ledamöter i Syd har upprätthållit 
en dialog med direktionens övriga ledamöter. 
Det ekonomiska resultatet för Vo B Kronoberg är ett överskott om 360 tkr (+282 tkr, 2013). 

VoBs direktion och VD riktar ett varmt tack till medlemskommunerna, den egna personalen, 
VoB Syd AB och till övriga samarbetspartners under 2014. 

Växjö den 30 mars 2015 

filL---
Monica Widnemark Niels Elvhammar 

Ordförande VD 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

J/l 
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FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 

PERSONAL 

Vid årsskiftet 2014/2015 var antalet anställda 3 personer på totalt 2,3 ijänster. Under hösten 
2014 blev en av medarbetarna långtidssjukskriven. l syfte att kunna upprätthålla god 
tillgänglighet och inte riskera längre väntetider har ersättare via bemanningsföretag anlitats. 
Detta innebär att personalkostnaderna för 2014 blev något högre än förväntat. Under det 
kommande året kommer en nyrekrytering att genomföras då en av medarbetarna går i pension. 

Under 20.14 har VoB Kronoberg köpt vd, ekonomiansvarig, lönehantering och dataservice från 
VoB Syd AB. Företagshälsovård tillhandahålls genom avtal med Hälsoforum AB i Växjö. 

FAMILJERÅDGIVNING 

Konceptet med två mottagningar, en i Växjö och en i Ljungby, är allijämt positivt och har fallit väl 
ut. 

Antal samtal 
Antalet samtal under året var totalt 927 (967 2013, 1092 2012, 1144 2011, 1414 2010, 1299 
2009,) varav 4 gavs till familjer utanför länet. Varje parsamtal beräknas ta ungefär två timmar 
inklusive förberedelse och efterarbete. Antalet ärenden uppgick till totalt 240. 

Bilaga: Antal samtal per kommun. 

Väntetider 
Då väntetiden för att få en tid på Familjerådgivningen bedöms vara en viktig kvalitetsfaktor för 
många som ringer, har denna mätts under hela året. Målet är att alla får ett erbjudande om tid 
inom 14 dagar. 83% (94 %) har under 2014 fått tid inom 14 dagar, 11 % (4 %) inom tre veckor 
och 5% (2 %) inom fyra veckor. 

Som ett led i det utåtriktade arbetet har familjerådgivarna genomfört möten med bl,a 
vårdcentraler och skolor i kommunerna där verksamheten presenterats och möjligheter till 
närmare samarbete diskuterats. Vidare har utskick av informationsblad samt följebrev med 
inbjudan till kontakt gjorts till samtliga vårdcentraler i länet. 

EKONOMI 

Verksamheten stärkte sin finansiella ställning under 2014. Årets resultat visar på ett överskott 
om 360 tkr. Eget kapital uppgår till10 787 tkr (10 427 tkr 2013) och likvida medel/bank 6 856 tkr 
(6 552 tkr 2013). 

Verksamhetens kostnader ökade med 2,25 % jämfört med föregående år. De främsta 
förklaringarna till detta är dels tidigare nämnda högre personalkostnader och dels att 
verksamheten under 2014 haft kostnader för renovering av verksamhetens lokaler. 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

J A 
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?.$ VoB Kronoberg 222000-0687 

REsULTATRÄKNING (tkr) 

Rörelsens intäkter 

Verksamhetens intäkter/ not 1 

Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 

Övriga kostnader 

Personalkostnader, not 2 

Poster av engångskaraktär/ not 3 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Resultat efter finansiella poster 

ÅRETS RESULTAT 

2014-12-31 

2 308 

2 308 

-658 

-1 429 

90 

-1 997 

311 

49 

360 

360 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 

2013-12-31 

2 248 

2 248 

-597 

-1 444 

o 
-2 041 

207 

75 

282 

282 

89



VoB Kronoberg 222000-0687 

BALANSRÄKNING ( tkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier, not 4 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Fordringar, not 5 

Bank, kassa, not 6 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital not 7 

Vid räkenskapsårets ingång 

Utdelning 

Årets res u l ta t 

Vid räkenskapsårets utgång 

SKULDER 

Kortfristiga skulder, not 8 

SUMMA SKULDER 

OCH EGET KAPITAL 

ANSVARSFÖRBINDELSE 

STÄLLDA SÄKERHETER 

Balanslikviditet 

.soliditet 

2014-12-31 

4 000 

4000 

128 

6 856 

6 984 

10 984 

10 427 

o 
360 

10 787 

197 

10 984 

Inga 

35,5 

98% 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

2013-12-31 

4000 

4 000 

102 

6 552 

6 654 

10 654 

10 145 

o 
282 

10 427 

227 

10 654 

Inga 

29,3 

98% 

90



J..2- VoB Kronoberg 222000-0687 

not 1 Intäkter 

Besöksavgifter 

Kommunala avgifter till Vo B Kronoberg 

not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 

Kvinnor 

Totalt 

45% 

55% 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Direktionen 

Övriga anställda 

Sociala kostnader 

Personalkostnader 

(varav pensionskostnader) 

Not 3 Jämförelsestörande poster 

Återbetalning från Fora 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) för åren 2005 och 2006. 

Not4 Aktier 

4000 aktier i VoB Syd AB 556650-4204 

Ackumulerade anskaffningsvärde: 

Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

2014 

156 

2 152 

2 308 

2 

3 

61 

987 

381 

1 429 

83 

90 

90 

4000 

4000 

2013 

145 

2 103 

2 248 

1 

2 

3 

48 

998 

398 

1 444 

80 

o 
o 

4000 

4000 

J Yl 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Not 5 Fordringar 

Kundfordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 
Ingående mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

not 6 Kassa och bank 

Bankkonto SEB 

Placeringskonto SEB 

Handkassor konto SEB 

not 7 Eget kapital 

Vid räkenskapsårets ingång 

Utdelning till kommunerna i Kronoberg 

genom bidrag till dotterbolaget Vo B Syd AB 

Årets res u l t at 

Vid räkenskapsårets utgång 

not 8 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skuld Koncernföretag 

Arbets g ivaravgift 

Personalskatt 

Särskild löneskatt pensionskostnader 

Upplupen Semesterlön 

Upplupen Sociala avgifter 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 

2014 

o 
29 
29 

70 

128 

2 853 

4000 

3 

6 856 

10427 

o 
360 

10 787 

30 

55 

27 

26 

16 

13 

6 

24 

197 

2013 

o 
28 
22 

52 

102 

3 549 

3 000 

3 

6 552 

10 145 

o 
282 

10 427 

53 

35 

30 

29 

15 
"l"7 
L/ 

11 

27 

227 
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VoB Kronoberg 222000-0687 9 ~ 
u 

DRIFTSREDOVISNING (t kr} 
2014-01-01 - 2014-12-31 
Resultatenhet Utfall Budget Awikelse 

DIREKTIONEN 

INTÄKTER 

Ersättning gemensam verksamhet 231 231 
231 231 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 131 145 14 

Kostnader förtroendevalda 61 172 111 
192 317 125 

FINANSIELLA INTÄKT/KOSTNAD 

Ränteintäkter 49 86 37 

Räntekostnader 
49 86 37 

NETTO 88 88 

FAMILJERÅDGIVNING 

INTÄKTER 

Besöksavgifter 156 155 1 

Ersättning gemensam verksamhet 1 921 1 921 
2 077 2 076 1 

KOSTNADER 

Andra omkostnader 527 490 37 

Personalkostnader 1 278 1 586 308 

1 805 2 076 271 

NETTO 272 272 

ÅRETS RESULTAT 360 360 

VoB Kronoberg, Bokslut 2014 

l/17 
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING ( tkr) REsULTATRÄKNING 
~ 

2014-12-31 
VoB Kronobergs del i 

VoB Kronoberg VoB Syd AB 50% Sammanställd !Elimineringar Sammanställd 
Verksamhetens intäkter externt 2 308 54873 57 181 57 181 
moderbolag ( VoB Kronoberg) 169 169 -169 o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) o o 
Summa intäkter 2 308 55 041 57 349 -169 57 181 

Rörelsens kostnader 
Kostnader externt -1 660 -51 905 -53 565 -53 565 
moderbolag ( VoB Kronoberg) o o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) -337 -337 169 -169 
Summa kostnader -1 997 -51 905 -53 902 169 -53 734 

Planenliga avskrivningar -647 -647 -647 
o 

NIETIO KOSTNAD lER 311 2490 2 801 2 801 

Finansiella intäkter 49 91 140 140 
moderbolag ( VoB Kronoberg) o o 
dotterbolag ( VoB Syd AB) o o 
Finansiella kostnader -1 -1 -1 
Summa finansiella poster 49 90 139 o 139 

Res e finansiella poster 360 2 580 2 940 2 940 

Bokslutsdispositioner -305 -305 305 o 
Skatt på årets resultat -534 -534 -67 -601 
ÅRIETS RIESULTAT 360 1 741 2 101 238 2339 

::::,.. 

~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 ~ 
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SAMMANSTÄllD RIEDOVISNING BAlANSRÄKNING ~ 
2014-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

TillGÅNGAR VoB Kronoberg 50% Sammanstälid !Elimineringar Total 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Licenser o o o 
Goodwill o o o 
Byggnader 2 786 2 786 2 786 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 011 2 011 2 011 
Inventarier, bilar 565 565 565 
Pågående nyanläggningar (förskott) o o o 

finansiella anläggningstillgångar 
Aktier i VoB Syd AB 4000 4000 -4 000 o 
Aktieägartillskott villkorat i VoB Syd AB o o o 
Andra långfristiga fordringar o 6 500 6 500 6 500 
Summa anläggningstillgångar 4 000 11 861 15 861 -4000 11 861 

Omsättningstiligångar 
Kundfordringar o 7 421 7 421 7 421 
Övriga fordringar 29 945 974 974 
Ingående mervärdeskatt 29 o 29 29 
Förutbetalda kostnader intäkter 70 979 1 049 1 049 
Fordran moderbolag (Vo B Kronoberg) o 28 28 -28 o 

dotterbolag ( VoB Syd AB) o o o o 
Bank 6 856 9 167 16 023 16 023 

o 
Summa omsättningstiUgångar 6 984 18 538 25 522 -28 25494 

o 
SUMMA TillGÅNGAR 10 984 30 399 41 383 -4028 37 355 

:::,. 

~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 \J 
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SAMMANSTÄllD REDOVISNING BALANSRÄKNING \i~ 
2014-12-31 

VoB Kronobergs 
del i VoB Syd AB 

lEGJET KAPiTAl OCH SKULDIER VoB Kronoberg 50% Sammanställd Elimineringar Total 

lEget kapital Not 1 
Aktiekapital 4000 4 000 -4 000 o Eget kapital 10 145 o 10 145 4637 14 782 Balanserat resultat 282 12 471 12 753 12 753 Årets resultat 360 1 742 2 101 238 2 339 Summa eget kapital 10 787 18 213 28 999 875 29 874 

Obeskattade reserver 6 250 6 250 -6 250 o Långfristiga skulder o o o 
Kortfristiga skulder 
Leverantörskulder 30 1 865 1 895 1 895 Uppskjuten skatteskuld o o 1 375 1 375 Övriga skulder 16 423 439 28 466 Upplupna kostnader och förutbetalda 43 2 361 2404 2404 Skatt arbetsgivaravgift, personalskatt 53 1 289 1 342 1 342 Skuld moderbolag (VoB Kronoberg) o o o o dotterbolag (VoB Syd AB) 55 o 55 -55 o Summa kortfristiga skulder 197 5 937 6134 1 348 7 481 
SUMMA lEGET KAPITAl OCH SKUlDER 10 984 30 399 41 383 -4028 37 355 
Not 1 VoB Kronoberg äger 50% av aktierna 
i VoB Syd AB ( 4 000 aktier) 

s. 

12 .~t' ~ VoB Kronoberg, Bokslut 2014 
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VoB Kronoberg 222000-0687 

Värderings- och avskrivningsprinciper 

Generellt gäller de regler som anges i den kommunala redovisningslagen och de 

rekommendationer som utgivits. Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Kundfordringar värderas till det 

belopp de beräknas inflyta. 

Inköp av inventarier understigande 0,5 prisbasbelopp kostnadsförs. Inventarier 

med ett anskaffningsvärde över 0,5 prisbasbelopp avskrivs på 3-5 år. 

Skulder tas upp till det faktiska värdet av kända skulder. 

Växjö den april 2015 

dieamea~cfu~ 
Monica Widnemark Sebastian Ohlsson 

~~ 
Magnus Carlberg 

VoB Kronoberg , Bokslut 2014 
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Till årsstämman i 
VOB Kronoberg 

Granskningsrapport för år 2014 
Undertecknade lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 
2014-01-01-2014-12-31. 

Granskningen av årsredovisningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. 
Vi har under den tid granskningen omfattar följt företagets verksamhet genoni att bland 
annat ta del av protokoll och andra handlingar. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ji·ån 
ekonomisk synpunkt tillji·edsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. Bolagets följsamhet mot av ägarna fastställda direktiv är god. 

Växjö 2015-04-21 

~vc._1l\a...Q._____- ~~ 
Eva Isaksson Carl Geijer 

~kUl 
LailaHult 

Av fullmäktige i Alvesta, Markaryd, Växjö och Älmhult utsedda lekmannarevisorer i VOB 
Kronoberg 
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Antal samtal per kommun 2014-12-31 

Kommun Befolkningsunderlag 
Alvesta 19 445 

Lessebo 8147 

Ljungby 27361 

Markaryd 9 481 

Tingsryd 12172 

Uppvidinge 9313 

Växjö 85 991 

Älmhult 15 849 
Summa 187759 

Utomläns 
Totalt antal SeJmtal 

Antal samtal 2014 Samtal/1 0.000 inv 
60 

45 
129 

71 

26 

21 

519 

52 
923 

4 
927 

Bilaga 
Årsbokslut 2014-12-31 

Familjerådgivningen 
VoB Kronoberg 

oAivesta 

lE! Lessebo 

o Ljungby 

o Markaryd 

llliiTingsryd 

0,31% 

0,55% 
0,47% 

0,75% 
0,21% 
0,23% 
0,60% 

0,33% 

m Uppvidinge 

III! Växjö 

!!:'IÄimhult 

p 
~ 
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Ärende nr 21 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (29) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-15 

Justerare 

§ 227 

Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
Dnr2015/318 748 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kornmunstyrelsen tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet redovisar protokoll för sitt sammanträde 2015-05-26 

Beslutsunderlag 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 2015-05-26 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au § 227 2015-06-15 

TINGSRYDS KOMMUN 
Tillgänglighetsrådet 

Plats Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Tid Tisdag den 26 maj 2015, kl. 10.00-12.00 

Närvarande Carl-Hemik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden, ordförande för mötet 
Ingrid Persson, DHR 
Maud Causey, vårdcentralerna i Ryd och Tingsryd 
Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder 
Ann-Christin J o hans son, socialnämnden 

Övr deltagande Jörgen Wijk, Mmiin Hansson 

Utses att 
justera 

Justeringens 

plats och tid 

Ordförande 

Justerande 

sekreterare 

Ingrid Persson 

) . 
Kommunkansliet, 28 maj kel. 11.00 

Cf! /ivn 111 ~ ,~ 

i Persson 
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TR § 7 Visning av snickeriet, Urshult 

Bengt Ameson vid snickeriet i Urshult visar den dagliga verksamheten som bedrivs vid 
enheten. De tillverkar bland annat fågelholkar, honungsramar och gör legoarbeten till vissa 
företag. De som arbetar vid enheten har ett individanpassat upplägg där de arbetar efter 
förmåga. Insatsen beviljas efter biståndsbedömning vid socialförvaltningen. 

TR § 8 Val av justerare 

Ingrid Persson välj s till justerare. 

TR § 9 Föregående protokollläses 

Ordförande för mötet, Carl-Hemik Henmalm, läser upp föregående mötes protokoll. 

TR § 10 Genomgång av Tillgänglighetsrådets arbetsuppgifter 

Ordförande läser upp de arbetsuppgifter som enligt Tillgänglighetsrådets reglemente åligger 
rådet. 

TR § 11 Information från Tillgänglighetsrådets förenings- och nämndrepresentanter 

Britt-Louise Bemdtsson, Tingsrydsbostäder och stiftelsen Kommunhus, berättar om att 
inflyttning i lägenhetema vid Skyttegatan sker den l juni. Vidare kommer stiftelsen att 
undersöka möjligheten att införa förbud i gamla lägenheter vid byte av hyresgäst. Som det är 
idag sker detta enbmi i nyproducerade lägenheter. ' 

Maud Causey, Vårdcentralen, berättar att vårdcentralen Tingsryd nu har öppnat huvudentren. 
En asfaltering har gjorts av parkeringen och det imättas handikapplatser närmast ingången. 
Tillgängligheten ökar för vatj e åtgärd som nu görs i slutspurten av iordningsställandet av 
vårdcentralens lokaler. 

Carl-Henrik Henmalm, samhällsbyggnadsnämnden, berättar att äldreboendet vid en 
simulering av energiåtgång visat sig klara 77 KWhlm2/år. De senast ställda kraven vid 
nybyggnation är 80 KWhlm2/år, vilket gör att han förordar att nämnden ansöker om 
cetiifieringen Green Building. 

TR § 12 Övriga frågor 

Jörgen Wijk, Mmiin Hansson och Christer Kaissajuntti har tillsammans undersökt hur stmi 
problemet är vad gäller framkomlighet för personer med permobil genom byglar vid gång
och cykelvägen vid Sydostleden. Enhetschefer vid FO har inte registrerat att problemet skulle 
finnas överhuvudtaget och inte personer med permobil som tillfrågats. Skulle rådets 
medlemmar ändå höra om problem är ovan nämnda tjänstemän tacksamma för återkoppling. 

Inbokade datum för hösten är tisdagen den 15 september l 0-12 och fredagen den 20 
november l 0-12. 

C/ff1 
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Britt-Louise Bemdtsson uppger att hon och några andra centerpmiister lämnat in en motion 
om tillgänglighet. Jörgen Wijk har från kommunchefen fått i uppdrag att kalla samman en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska ta fram ett underlag för att besvara motionen 
/arbeta för förbättringar. 
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Ärende nr 22 

Återrapportering av 
kurser och konferenser 
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Ärende nr 23 

Kommunledningsförvaltningen 
informerar 
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