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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

2.3.2 Verksamhetslokaler - intern hyreskompensation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att intern budgetkompensation för 
lediga lokaler upphör. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutt·apporten 
Intern budgetkompensation för lediga lokaler tas bort från och med budget 2016. Detta 
sluivs in i strategi för lokalförsötjning med tillhörande regelverk. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 2: Minska kommunkon
cernens tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag har framtagits av ekonomichefen. Samråd har skett med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bakgrund och fakta 
Efter beslut i kommunstyrelsen (09/§31) infördes 2009 kompletterande budgetregler 
avseende lediga lokaler inom ramen får det befintliga internhyressystemet (se bilaga). 
Syftet med regelverket var i fårsta hand att ge starka incitament för förvaltningarna att 
effektivisera lokal utnyttjandet, vilket bl a innebar att förvaltningarna fick mö j tighet att 
lämna del av lokal med förhållandevis kort varsel. Som en av förändringarna infördes 
att fastighetsförvaltningen ersätts med 75% av hyresbortfallet från centralt budgetkonto 
(kommunstyrelsen), medan resterande 25% åligger fastighetsförvaltningen att minska 
kostnaderna genom t ex sänkning av värme och ventilation, minskat underhåll etc. Det 
centrala budgetanslaget uppgår till 500 tkr. 

Efter ett antal års tillämpning kan konstateras att regelverket för lediga lokaler endast 
nått en varaktig tillämpning i vissa delar. Det kan även konstateras att flera av de lokaler 
som hanterats som lediga lokaler inom regelverket kvarstår som lediga lokaler. 

Parallellt med arbetet i Hållbar ekonomi pågår, utifrån ett tidigare erhållet uppdrag, ett 
arbete med upprättande av strategi för lokalförsötjning samt lokalförsötjningsplan. Av 
uppdraget följer även att göra en översyn och uppdatering av regelverket kring internhy
ressystemet 

2



2(2) 

Konsekvensanalys 

EKONOMI: 
Ökade incitament får samhällsbyggnadsnämnden att arbeta aktivt med de lediga loka
lerna i form av annan användning, försäljning, malpåse eller rivning. 
Ökad budgetbelastning för samhällsbyggnadsnämnden om lediga lokaler och dess kost
nader kvarstår. 
Centralt budgetanslag upphör (500 tkr). 

Överväganden och slutsats 
Den interna kompensationen för hyresbortfall bör tas bort i syfte att öka incitamenten 
för samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen att arbeta aktivt med de lediga lokalerna i 
form av annan användning, försäljning, malpåse eller rivning. Åtgärden innebär samti
digt en budgetmässig kostnadsminskning om 500 tkr per år i resultatbudgeten. 

Mål och intentioner i regelverk får lediga lokaler bör i övrigt bestå och skrivas in i 
kommande fårslag till strategi, plan och regelverk får lokalfårsötjning och internhyres
system. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrappmien. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
\:!:} li.ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Uppsägning del av lokal 

Syfte m.m. 
Föreslås att hyresgästerna (förvaltningarna) inom ramen för internhyresystemet ges möjlighet att under 
vissa förutsättningar säga upp del av lokal. Syftet är att: 

ge starka incitament till förvaltningarna att effektivisera lokalutnyttjandet 
att därigenom effektivisera kommunens totala lokalutnyttjande och på så sätt minska kommunens 
totala lokalytor och lokalkostnader 
att kunna lämna externt hyrda lokaler till förmån för kommunägda lokaler i de fall detta bedöms 
som mest fördelaktigt ekonomiskt 
att göra sig av med fastigheter genom försäljning, malpåse, rivning om inget långsiktigt behov 
finns 

ge fokus på lokalkostnader 
få tydlig överblick över lediga lokalytor genom "lista lediga lokaler" 
ge någon ett tydlig ansvar att arbeta med förvaltningsövergripande samordning av 
lokalutnyttjandet 

Som ett övergripande mål föreslås sättas upp att den totala lokalytan för kommunens verksamhet ska 
minska. Målet redovisas i Tekniska förvaltningens balanserade styrkort i budget och uppföljning. 

Uppsägning 
Förvaltning initierar uppsägning till fastighetsavdelningen, som tillsammans med förvaltningen gör en 
besiktning av aktuella lokalytor (mätning, avgränsning etc). Därefter gör förvaltningen, efter beslut av 
förvaltningschefen, skriftlig uppsägning till fastighetsavdelningen. Uppsägningen ska godkännas av 
Centrala chefsgruppen (CCG). 

All uppsägning är tillsvidare, d v s tidsbegränsade/tillfålliga uppsägningar godkänns ej. 

Uppsägningstiden är tre månader. Hyresgästen ansvarar för att lokalerna är tömda och städade vid 
uppsägningens ikraftträdande. Om särskilda skäl föreligger kan annan uppsägningstid förhandlas fram. 

Uppsagd lokalyta ska vara av väsentlig storlek, sammanhängande och möjlig att på något sätt avgränsa 
(t ex enstaka toalett, korridor, entre etc ej möjlig). Kriterierna ska tillämpas med en generös tolkning. 

Fastigheter där olika hyresgäster/förvaltningar hyr samma yta (t ex idrottshallar) omfattas ej av 
regelverket 

Uppsägningen omfattar inte städkostnaden. Uppsägning av städavtal görs separat enligt befintligt 
regelverk för städverksamheten. 

Hyresreduktion 
Hyresreduktionen beräknas till den uppsagda lokalytans andel av fastighetens totala yta multiplicerat 
med hyran. Hyresreduktionen träder i kraft månaden efter uppsägningstidens utgång. 

Om särskilda skäl föreligger kan annan hyresreduktion förhandlas fram. 
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~Tingsryds 
~l~ommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Lista lediga lokaler 
Samtliga lediga lokalytor ska omgående föras upp på lista för lediga lokaler. Listan är en stående 
punkt på CCG:s sammanträden samt rapporteras till Kommunstyrelsen vmje tertial. Aktuell lista ska 
publiceras på intranät. 

Ansvar för aktivt arbeta med lediga lokaler ligger på Kommunstyrelsen och Tekniska förvaltningen. 
Uppdraget är att hitta alternativ användning samt föreslå omflyttningar för att frigöra fastigheter. 

Genom sitt ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och 
ekonomiska ställning äger kommunstyrelsen, efter samråd i centrala chefsgruppen, rätt att besluta om 
förflyttning av verksamhet i syfte att optimera kommunens totala lokalutnyttjande. 

Vid samtliga externa förhyrningar samt förlängningar av befintliga externa hyresavtal är samråd med 
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen obligatoriskt. Fastighetsavdelningen har dels kompetens 
både byggnadstekniskt och avtalsmässigt och dels ansvar för "lista lediga lokaler". 

Arbetsgång/prioritering 

Förslag till åtgärder för lediga lokaler ska grundas på bedömning av det långsiktiga behovet av 
lokalen. Följande åtgärder är aktuella och bedöms utifrån vmje enskilt fall. 

Del av fastighet Hel fastighet 
l Annan kommunal verksamhet l Annan kommunal verksamhet 
2 Uthyrning till extern hyresgäst 2 Försäljning 
3 Malpåse 3 Uthyrning till extern hyresgäst 
4 (försäljning) 4 Malpåse (om långsiktigt behov) 
5 (rivning) 5 Rivning 

Hantering i budget och redovisning 
Ett centralt budgetanslag tillskapas under Kommunstyrelsen (0,5 mkr i KB l 2009 samt i budgetramar 
2010). 

Fastighetsförvaltningen ersätts med 75% av hyresbortfallet från det centrala kontot. Intern kostnad 
bokförs på centralt konto och intern intäkt bokförs hos fastighetsförvaltningen. Resterande 25% 
åligger fastighetsförvaltningen att minska kostnaderna genom t ex sänkning av vänne och ventilation, 
minskat underhåll m.m. 

Budgetbelopp som frigjorts genom uppsägning av del av lokal skall omfördelas i internbudgeten 
genom beslut i nämnd. 

Tingsryd 2009-02-23 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Förslaget godkänt i Centrala Chefsgruppen 2009-02-20. 
Fastställt i Kommunstyrelsen 2009-03-16 §31. 
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2.4 Förvaltning av egna fastigheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Egen kompetens/anställd projektledare i Tingsrydsbostäder kan övervägas istället får 
inköp av konsulttjänster. Uppdrag till Tingsrydsbostäder att ta ställning i frågan. Upp
draget bör planeras så att ställningstagande görs senast i samband med beslut om budget 
2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 2: Minska kommunkon
cernens tillgångar, lokaler och fastigheter. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Ärendet har handlagts av VD får Tingsrydsbostäder AB i samråd med VD för 
Tufab/lndustristiftelsen. 

Bakgrund och fakta 
Genom en effektivare och samlad förvaltning av TUF ABfindustristiftelsens fastigheter, 
kan befintliga resurser avseende personal och maskiner i Tingsrydsbostäders organisat
ion användas. Genom en rekrytering av ny kompetens inom fastighetsfårvalt
ning/projektledning till Tingsrydsbostäder, kommer behovet av "externa" inköp utanför 
kommunkoncernen att minimeras. Möjlig besparing första året bedöms till ca 300 tkr. 

Anställningen ska minska behovet av köpta konsulttjänster inom Samhällsbyggnadsför
valtningen och TUF AB/Industristiftelsen. Tingsrydsbostäder anställer en förval
tare/projektledare i enlighet med upprättat fårslag till förvaltningsuppdrag mellan Tings
rydsbostäder och TUF AB/Industristiftelsen. Uppdraget och omfattningen regleras i för
valtningsuppdrag som tecknas mellan Tingsrydsbostäder och TUF ABfindustristiftelsen 
(bilaga l). 

Överväganden och slutsats 
Tingsrydsbostäders styrelse har vid styrelsemöte 2015-05-25 tagit beslut om rekrytering 
med föreslaget förvaltningsuppdrag som underlag. Avtalet har därefter godkänts i 
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TUF AB' s respektive Industristiftelsens styrelser. Tingsrydsbostäder påbötjar rekryte
ringsarbetet under sommaren. 

2(5) 

Andra beslutsalternativ som t. ex. att TUF AB och Industristiftelsen anställer egen perso
nal för funktionen har diskuterats. Alternativet har förkastats bland annat på grund av att 
uppdraget inte fyller en heltidstjänst, men också att kompetensen i detta alternativ inte 
samlas och därmed inte kan utveckals och användas effektivt. 

Förslag/beslutsalternativ 
Bolagen har beslutat i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Utredning
en översänds till kommunstyrelsen som information. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Peråke Janen 
VD Tingsrydsbostäder AB 
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3(5) 

Avtal om köp av förvaltningstjänster Bilaga l 

Mellan Tingsrydsbostäder AB 556872-6938 och Tingsryds Utveckling & Fastighets AB (TUFAB) 

556730-6583 har följande avtal träffats avseende köp av tjänster. 

l. Uppdraget 

Tingsrydsbostäder tillhandahåller en resurs i form av fastighetsförvaltare till TUFAB för 

att utföra sedvanliga förvaltningstjänster. 

Under första perioden 2015-05-01 till 2015-06-30 omfattar resursen 10 timmar per 

vecka, under andra perioden 2015-08-01 till2015-10-31 omfattar resursen 32 timmar 

per vecka. Därefter och tills vidare enligt avtalstiden omfattar resursen 20 timmar per 

vecka. 

l det fall TU FAB önskar använda timmar utöver tidsramarna enligt ovan, utgår en er

sättning per timma med motsvarande 775 kr/timma exklusive moms, inklusive resor 

inom kommunen . 

Tingsrydsbostäder tillhandahåller också konsultation avseende upprättande av hyres

kontrakt, hyresförhandlingar, avkastningsanalyser/värderingar och fastighetsförvärv, 

till en ersättning om xxxkr/timma exklusive moms, inklusive resor inom kommunen. 

Resor utanför kommunen ersätts mot verifierade kostnader. 

2. Ersättning 

Under första perioden utgår en fast ersättningom - kronor per månad exklusive 

moms. 

Under andra perioden utgår en fast ersättningom - kronor per månad exklusive 

moms. 

Därefter och tills vidare utgår en ersättningom - kronor per månad exklusive 

moms. 

Ersättning för tilläggstjänsten "förvaltningssystem" är - kronor per år och debite

ras en gång per år. 
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3. Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2015-05-01 till och med 2016-04-30, med en ömsesidig 

uppsägningstid om sex månader, i annat fall är avtalet förlängt med ett år i taget. 

Uppsägningen skall vara skriftlig. 

Uppdragets omfattning 

4(5) 

Förvaltningen omfattar fastigheter enligt bifogad objektsförteckning (bilaga 1). Sker 

förändringar av antalet objekt/fastigheter har parterna rätt att göra justeringar av 

uppdragets omfattning. Justeringarna ska ske genom skriftliga tillägg till detta avtal för 

att vara gällande. 

l uppdraget som förvaltare ingår att som fastighetsägarens representant: 

• Upprätthålla fortlöpande kontakter med hyresgästerna i förvaltade fastigheter. 

• Upprätta underhållsplaner. 

• Tillsammans med ekonomiansvarig bevaka kundreskontra och hyresinbetalning

aL 

• Låta utföra/beställa underhållsåtgärder enligt fastställd budget och underhålls

plan. 

• Låta utföra/beställa myndighetsbesiktningar enligt gällande lag. 

• Låta utföra/beställa löpande drifts- och skötselåtgärder enligt gällande hyresav

tal och gränsdragningslistor. 

• Hålla digitalt förvaltningssystem uppdaterat för förvaltade fastigheter. Detta in

nebär bevakning av myndighetsbesiktningar, uppsägningstider på hyresavtal, 

löptider på leveransavtal, underhållsplanering, energiuppföljning. 

• Projektleda och administrera upphandla ombyggnadsprojekt och underhållspro

jekt för förvaltade fastigheter. 

9



4. Förvaltningssystem 

Tingsrydsbostäder tillhandahåller mot särskild ersättning, ett digitalt förvaltningssy

stem för uppdragsgivarens fastighetsbestånd. Omfattningen är: 

• Objektsförteckning 

• Fastighetsbas, underhållsplaner 

• Kontraktshantering och bevakning kontraktsider och uppsägningar 

• Kundreskontra, hyresaviseringar 

• Myndighetsbesiktningar 

• Energiredovisning 

• Länkningar till dokumenthantering som t.ex. hyreskontrakt, ritningar, besikt

ningshandlingar, protokoll. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Tingsryd 2015-04-.... 

Tingsryds Utveckling & Fastighets AB Tingsrydsbostäder AB 

Thomas Mattsson Peråke Janen 

5(5) 
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2.6.2 skogsinnehav - avkastning 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att budgeten för nettoavkastning 
från icke tätortsnära skog flyttas över från samhällsbyggnadsförvaltningens budget till 
centralt budgetkonto. 

Uppdr·agsbeskrivning enligt slutrapporten 
Budgeten för skogens nettoavkastning bör från och med budget 2016 överföras till 
centralt budgetkonto . 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 2: Minska kommunkon
cernens tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag har framtagits av ekonomichefen. Samråd har skett med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bakgrund och fakta 
skogsförvaltningen ger idag en budgeterad nettoavkastning på ca l mkr per år. Intäkten 
budgeteras hos samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och har ibland använts som regle
ringspost för budgetunderskott i andra verksamheter, d v s skogsuttaget har ökats för att 
täcka underskott i nämndens övriga verksamheter. 

Nettointäkt, tkr 
Budget 
Utfall 
Avvikelse 

Konsekvensanalys 

SAMHALL E: 

2010 
773 

1339 
+566 

2011 
874 

1515 
+641 

Långsiktig och hållbar hantering av skogsinnehavet 

EKONOMI: 

2012 
861 
955 
+94 

2013 
725 

1060 
+335 

2014 
875 

1888 
+1013 

Underskott i andra verksamheter hos SBF tydliggörs och hanteras inom förvaltningens 
budgetansvar. 
Minskat handlingsutrymme inom SBF:s budget. 

2015 
1090 
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Överväganden och slutsats 
Nettointäkten från skogsavverkningen har under vissa år använts som regleringspost i 
samhällsbyggnadsförvaltningens budget, d v s avverkningen har ökats för att täcka un
derskott i förvaltningens övriga verksamheter. Detta medför en kortsiktig hantering av 
kommunens skogsinnehavet som inte utgår ifrån långsiktig nytta och värde av skogstill
gången. 

En överflyttning till centralt budgetkonto skulle medfåra att i högre grad anpassa budget 
och verklig avverkning till en jämn och stabil nivå utifrån ett långsiktigt perspektiv i 
enlighet med den strategi/plan för skogsförvaltningen som håller på att tas fram (pkt 
2.6.1). 

Överflyttningen av budgetmedlen innebär ingen förändring av ansvarsfördelning eller 
utförande får skogsfårvaltningen, utan dessa arbetsuppgifter bör fortfarande hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är således endast själva budgeten och redovisning
en får skogsavverkningen som flyttas. Överfåringen bör endast avse nettoavkastning 
från icke tätortsnära skog. Övriga budgetposter i skogsförvaltningen, t ex markarrenden, 
avverkning i tät01tsnära skog m.m., bör kvarstå i samhällsbyggnadsförvaltningens bud
get. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapp01ten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

2.7.2 Styrning av bolag/företag - höjd borgensavgift 

Förslag till beslut 
l) Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för kommunens helägda bolag och 
stiftelser till 0,5% från och med 2016-01 -01. 

2) Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att borgensavgiften höjs till 
0,5%. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till höjd borgensavgift. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 2: Minska kommunkon
cernens tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen har genomförts av ekonomichefen. Som underlag har använts bl a inform
ation och beslut från andra kommuner, skrift från SKL, SABO och Kommuninvest, lag
stiftning samt samtal med bankkontakter. 

Bakgrund och fakta 
För lån med kommunal borgen betalar kommunens bolag och stiftelser idag en årlig 
borgensavgift om 0,35% av lånebeloppet till kommunen, vilket ger en årlig intäkt for 
kommunen om ca l ,8 mkr. Tingsryds kommun har lägst borgensavgift i länet bland de 
som tillämpar borgensavgift. Hälften av kommunerna i länet har nu en borgensavgift på 
0,5%: 

Kommun 

Alvesta 
Lessebo 
Ljungby 
Markaryd 
Tingsryd 
Uppvidinge 
Växjö 
Älmhult 

Borgensavgift 
kommunala 

bolag, % 

0,50 
0,40 
0,50 

0,35 
0,40 
0,50 
0,50 (höjde från 0,4 till 0,5% i juni 20 15) 
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Enligt enkät genomförd av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) gentemot 
sina medlemsföretag uppgår den genomsnittliga borgensavgiften for medlemsföretagen 
till 0,32% år 2015 (svarsfrekvens 69%). 

Ett av de viktigaste skälen till att ha borgensavgift for de kommunala företagen är att 
dessa ska bedrivas utifrån affärsmässiga grunder, vilket bland annat innebär att de inte 
ska :fa några särskilda fördelar som gynnar företagen ekonomiskt i forhållande till pri
vata konkurrenter. Lånevillkoren får således inte påverkas av att det är en kommun som 
äger företaget, varför en borgensavgift behövs för att jämna ut den fordel som kommu
nens företag har av den kommunala borgen. Detta innebär att borgensavgiften ska vara 
marknadsmässig. En för låg borgensavgift skulle snedvrida konkurrensen och innebära 
ett förtäckt statsstöd enligt ED-lagstiftningen. Lagstiftningens krav på marknadsmässig 
borgensavgift for kommunala bostadsaktiebolag innebär även en gräns för hur hög av
giften kan vara i syfte att forhindra otillåten värdeöverföring från bostadsbolaget till 
kommunen. 

Med kommunen som ägare kan företagen låna pengar hos Kommuninvest till mycket 
förmånliga villkor. Upplåning sker efter offetiforande och i dagsläget är 96% av foreta
gens lån placerade hos Kommuninvest, medan 4% är placerade hos andra långi
vare/banker. Tingsryds kommun blev medlemmar i Kommuninvest 2008. En förutsätt
ning for företagens upplåning hos Kommuninvest är kommunal borgen, d v s företagen 
kan inte låna pengar hos Kommuninvest utan kommunal borgen. 

De kommunala företagens upplåningsmöjligheter utan kommunal borgen hänvisas såle
des till den övriga kreditmarknaden/bankerna, där säkerhet normalt sett lämnas genom 
pantbrev i fastigheten. Utan kommunal borgen prissätts lånekostnaden utifrån bolagets 
egna meriter, vilket bland annat innebär att långivaren i prissättningen väger in rating av 
företaget och värdering av risker, lokal marknad m.m. för aktuellt pantbrev/fastighet. 

Vid uttag av pantbrev uppstår stämpelskatt om två procent på pantbrevens belopp, vilket 
för en fastighet med två procents avskrivning skulle motsvara 0,04% per år i periodise
rat värde for bolaget att inte ta ut pantbrev. 

Borgensavgiften utgör en intäkt i kommunens budget och redovisning och på motsva
rande sätt en kostnad i foretagens budget och redovisning. Kommunens intäkt från bor
gensavgiften för 2014 (0,35%) uppgick till ca 1,8 mkr. 

Borgensavgiften kan också ses i ekonomistyrningsperspektiv. Kostnaden ger foretagen 
incitament till minskad låneskuld och lägre andellånefinansiering vid investeringar. 

Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (d v s en borgensavgift 
utan konkurrenssnedvridning) fick förnyad aktualitet genom lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag som gäller från och med januari 2011. SABO, SKL och 
Kommuninvest har utifrån denna lagstiftning gemensamt tagit fram en modell som visar 
hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och fastställa en marknadsmässig bor
gensavgift. Modellen förespråkar bl a att borgensavgiften ska fastställas individuellt för 
varje kredit vid borgenstecknandet 
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Konsekvensanalys 
En höjd borgensavgift bedöms ge följande konsekvenser: 

SAMHÄLLE 
Marknadsmässiga lånevillkor för kommunens företag (lagstiftning, konkurrens) 

EKONOMI 
Ökade intäkter för kommunen 
Ökade kostnader får kommunens företag 
Incitament får minskad låneskuld och lägre andel lånefinansiering vid investeringar 

Överväganden och slutsats 
Det kan konstateras att de kommunala fåretagens finansering med kommunal borgen 
innebär förmåner i förhållande till privata aktörer, framfårallt genom möjligheten till 
upplåning hos Kommuninvest samt den kommunala borgens högre status som säkerhet 
hos övriga långivare. Ä ven värdet av att inte behöva ta ut pantbrev bör vägas in i detta 
sammanhang (även om detta värde är förhållandvis ringa). 

Ovanstående faktorer bedöms sammantaget ge behov av en borgensavgift om minst 
0,5% för att uppfylla kraven på en marknadsmässig borgensavgift Stöd får denna be
dömning inklusive att kreditmarginalen skulle bli väsentligt högre med pantbrev istället 
för kommunal borgen har erhållits i samtal med bankkontakter. Som skäl för höjda kre
ditmarginaler anges bl a omfattande administration för rating av företag och värdering 
av fastigheter och risker, hänsyn tilllokala marknaden och de enskilda fåretagens eko
nomiska ställning samt ökade kapitaltäckningsbehov i banken. 

Fastställande av borgensavgift får vmje enskilt lån vid vmje tillfålle (nyupplåning och 
omsättning) bedöms ej som praktiskt genomfårbart utifrån nuvarande förutsättningar. 
Bankerna har i samtal meddelat att man med stor sannolikhet skulle välja att inte lämna 
offeti på lån med pantbrev i de kommunala företagen, dels eftersom värdering av bolag 
och fastigheter innebär en omfattande administration jämfört med lån med kommunal 
borgen och dels eftersom andra kapitaltäckningsbehov skulle uppstå hos bankerna. 

En borgensavgift som bedöms som marknadsmässig bör definitionsmässigt inte kunna 
ses som en otillåten värdeöverföring från fåretagen till kommunen. 

Ekonomiavdelningen bör löpande bevaka nivån får marknadsmässig borgensavgift och 
föreslå forändringar i avgiftsnivån när så är motiverat. 

Förslag/beslutsalternativ 
Mot bakgrund av ovanstående samt med hänsyn till avgiftsnivån i länets kommuner 
föreslås att borgensavgiften för kommunens helägda bolag och stiftelser fastställs till 
0,5%. Detta motsvarar ca 0,7 mkr i ökade intäkter för kommunen och 0,7 mkr i ökade 
kostnader för de kommunala fåretagen (totalt). 

Tingsryd 2015-07-13 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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3.1 Arbetsmarknadsåtgärder 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att verksamheten sommarlovsentre
prenörer upphör. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutr·apporten 
Beslut om att upphöra med verksamheten sommarlovsentreprenörer i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Verksamheten "Sommarlovsentreprenörer" har genomfötis i två år, 2012 och 2013, med 
ca 15 ungdomar vatje år. Kostnaden är 140 tkr per år och en konsult har hållit i utbild
ningen. 2014 var intresset så lågt att projektet ej startade. Ungdomarna som har deltagit 
i projektet har uppskattat möjligheten, samtidigt som kostnaden fördelad per ungdom är 
hög och det är svåti att se något konkret resultat. 

Verksamheten är frivillig och kan upphöra. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Mycket små konsekvenser. Kommunen erbjuder alla ungdomar som går ut första och 
andra året på gymnasiet och är under 19 år feriearbete under sommaren. Om ungdomar
na söker feriearbete behöver de inte gå arbetslösa under sommaren. 

EKONOMI 
Bedömd kostnadsminskning 140 tlcr. 

MEDARBETARE 
Inga konsekvenser. Projektet köps in av en konsult, vilket innebär att det inte är någon 
medarbetare som påverkas. 

Överväganden och slutsats 
Mycket få negativa konsekvenser i kombination med att det är en frivillig verksamhet 
gör att bedömningen är att verksamheten sommarlovsentreprenörer kan upphöra. 
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Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Uppdragsansvarig 
Helena Clemedtson 

2(2) 
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3.4 Inackorderingsbidrag 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

l) Kom m unstyreisen föreslår i 2016 års budgetförs lag att budgeten för inackorderings
bidrag sänks i enlighet med utredningen. 

2) Kommunstyrelsen uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att under hösten 2015 
fastställa regelverk i enlighet med utredningen att gälla från och med läsåret 2016/2017. 
De elever som har påbötjat sin gymnasieutbildning och fått inackorderingsbidrag får 
behålla detta under resten av utbildningen. 

Sammanfattning 
Elever blir antagna till gymnasieskolan som förstahandssökanden eller andrahandssö
kanden. Förstahandssökande är man till kommunens egen gymnasieskola eller till 
kommunal gymnasieskola i atman kommun om det aktuella programmet inte finns i 
hemkommunen. Man blir även antagen i första hand som sökande till en kommunal 
gymnasieskola i annan kommun om det finns samverkansavtal med den kommunen. 
Alla elever räknas även som förstahandssökanden om de söker till frigymnasieskolor. I 
övriga fall söker eleverna utbildning som andrahandssökanden. Seskollagen 15 kap 
32§. 

Om man söker som förstahandssökande konkurrerar man med sina betyg om befintliga 
utbildningsplatser med alla andra förstahandssökanden. Om man söker som andrahands
sökande blir man antagen i mån av plats. 

Enligt skollagen är elever som blir antagna som förstahandssökanden till gymnasieskola 
med offentlig huvudman berättigade till inackorderingsbidrag från hemkommunen om 
de har behov av det. För elever som har sökt till fristående gymnasieskola ansvarar CSN 
för inackorderingsbidraget 

U ppd.-agsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om nytt regelverk i nivå med skollagens miniminivå i samband med beslut om 
budget 2016 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utgående strikt från skollagens krav har skolchefen tagit fram forslag till nytt regelverk 
för inackorderingsbidrag. 
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Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommuns tillämpning av inackorderingsbidrag för gymnasieelever medger i 
vissa fall högre ersättning än vad skollagen anger. Elever som antages i första hand till 
en gymnasieskola i annan kommun är berättigade till inackorderingsbidrag enligt skol
lagen. Elever som mottages i andra hand i mån av plats är däremot inte berättigade till 
sådana bidrag enligt skollagen. Här har dock Tingsryds kommun tagit beslut om att 
även de skall få inackorderingsbidrag. Kommunens beslut omfattar även elever från 
Tingsryds kommun som går på W asaskolan och som har mer än 6 km avstånd från 
hemmet till skolan. Ä ven denna del överstiger skollagens miniminivå. 

Under kalenderåret 2014 har det varit 3 st elever under våtterminen och 2 st under höst
terminen som har varit mottagna i andra hand som har fått inackorderingsbidrag till en 
kostnad om 44 tkr. Under samma tid är det 5 st under våtterminen och 2 st under höst
terminen som har studerat på W asaskolan med inackorderingsbidrag till en kostnad om 
38 tkr. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen utifrån våra styrperspektiv: 

MEDBORGARE 
Förändringen i regelverket gör det dyrare för eleven och elevens vårdnadshavare att 
påbötja en gymnasieutbildning som andrahandssökande. Det kan uppfattas som orättvist 
att vissa elever får inackorderingsbidrag medan andra inte får. 
För elever som går på ishockeygymnasiet och bor i Tingsryds kommun men inte i 
Tingsryds täto11 kan detta innebära negativa konsekvenser. De här eleverna kan inte åka 
skolskjuts beroende på träningstider. Det händer också att de kommer tillbaka till Tings
ryd sent på dagen eller på kvällen efter att ha spelat match på annan ort. För de här ele
verna blir det enklare att genomföra utbildningen om de bor i Tingsryd. 

SAMHÄLLE 
Troligen inga konsekvenser. Kan eventuellt innebära att någon mer elev söker till Wa
saskolan. 

EKONOMI 
Kostnaderna för Tingsryds kommun minskar årligen med ca 80 tkr (bedömd delårsef
fekt 2016 är 40 tlcr). 

Överväganden och slutsats 
Det finns inga starka skäl att ha kvar det lokala regelverk som gäller idag i Tingsryds 
kommun. Siwilagen är tydlig när det gäller hanteringen av inackorderingsbidrag och det 
är naturligt att följa det regelverket Nuvarande lokala regelverk innebär en kostnad för 
kommunen som kommunen inte måste ta. Därför föreslås en förändring. 

Eftersom eleverna måste känna till förutsättningarna när de söker gymnasieutbildning 
föreslås förändringen gälla från läsåret 2016117 samt att de elever som har påbörjat sin 
gymnasieutbildning och fått inackorderingsbidrag får behålla detta utbildningen ut. 

Det kan vara motiverat att göra undantag för de elever som går på ishockeygymnasiet 
och som bor i Tingsryds kommun, men inte i central01ten. De har inte möjlighet att åka 
skolskjuts på grund av träning mm. 
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Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande förslag: 

Från läsåret 2016/17 tillämpar Tingsryds kommun strikt skollagen vilket innebär att 
enbati elever som blir antagna som farstahandssökanden till gymnasieutbildning på 
kommunal gymnasieskola i annan kommun är berättigade till inackorderingsbidrag från 
Tingsryds kommun. Detta också under förutsättning att det inte längre är möjligt att 
under studietiden bo kvar hemma. 

De elever som har påbötjat sin gymnasieutbildning och fått inackorderingsbidrag får 
behålla detta under resten av utbildningen. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
skolchef 
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3.5 Konsumentrådgivning 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att konsumentrådgivningen genom 
"Konsument Södra Småland" upphör. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att upphöra med verksamheten i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Tagit del av slutrapporten för verksamhetsåret 2014. 
Gått igenom nuvarande samarbetsavtal som är tecknades 2013-10-09. 
Informerat ansvarig för medborgarkontoret 

Bakgrund och fakta 
Kommunens konsumentrådgivning bedrivs i samverkan med 13 andra kommuner i 
"Konsument Södra Småland" med säte i Ljungby. Tanken med verksamheten är att in
vånarna skall vara starka i sin roll som konsument får att göra ett medveten val före och 
efter köp. Förutom telefon-och e-post-rådgivning ingår i uppdraget att arbeta förebyg
gande med konsumentfrågor, att marknadsföra verksamheten, att upprätta en aktuell 
hemsida och att följa upp och utvärdera arbetet. Kostnaden att delta i konsument Södra 
Småland är baserat på en enhetskostnad av 3,95 kr per invånare. 

För 2014 registrerades 66 ärenden/frågor från invånare i Tingsryds kommun . l O utåtrik
tade insatser genomfårdes (föreläsningar, mediemedverkan, utskick, besök i kommu
nen). 

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsument
verket. Dit kan man vända sig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal , 
reklamationer, att handla hållbart och annat som man behöver hjälp med som konsu
ment. Vägledare svarar på frågor eller hjälper konsumenten vidare till expetter hos 
andra myndigheter, konsumentbyråer eller annan konsumentvägledning. Tjänsten kan 
nås via telefon, chatt, Facebook eller e-post om man inte hittar den information man 
söker på hemsidan hallakonsument.se. Vägledningen har öppet alla vardagar kl. 9-15. 

Lagstadgad budget- och skuldrådgivning finns hos socialförvaltningen. 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
För medborgarna innebär upphörandet av medlemskapet i Konsument södra Småland att 
det inte finns någon att vända sig till med viss kännedom om de lokala forhållanden som 
finns i Tingsryd. Att Tingsryds kommun väljer att stå utanfor Konsument Södra Små
land innebär i övrigt troligtvis ingen större påverkan på möjlighet att få hjälp och stöd i 
konsumentfrågor på andra sätt. 

EKONOMI 
Minskade årliga kostnader om 50 tkr. Nuvarande avtallöper ut 2016-06-30 (således 
delårseffekt forsta året 25 tkr). 

Överväganden och slutsats 
Verksamheten är frivillig och kan upphöra. För medborgarna är bl a Konsumentverkets 
tjänst "Hallå konsument" ett användbart alternativ med god tillgänglighet. 

Ett avslut av samarbetsavtalet innebär att medborgarkontoret bör få en större roll så att 
invånaren i Tingsryds kommun hamnar rätt och kommer vidare till rätt instans med 
konsumentfrågor. Informationen på hemsidan bör vara tydlig och mycket lätt att hitta. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-05-20 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Stefan Johansson 
Kultur- och fritidschef 
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3.6 Hemsändningsbidrag 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

l) Kommunstyrelsen föreslår att ingenjustering görs i 20 16 års budgetförslag. 

2) Kommunstyrelsen beslutar att revidera tillämpningsanvisningarna avseende delen 
"avsaknad av färdmedel ": att kommuninvånare som pga. ålder, sjukdom, handikapp etc. 
inte själv kan ta sig till butiken skall vara berättigad av hemsändning för vilken bidrag 
utgår. 

Sammanfattning 
I utredningen om hemsändningsbidrag redovisas: 
- bakgrund och fakta om varuhemsändningsbidraget i Tingsryds kommun 
- antal personer som använder hemsändning i Tingsryds kommun 
- antal timmar enligt schablon/utförd tid i hemtjänsten för biståndsinsatsen inköp i form 
av varuleverans 
- omvärldsstudie hur inköp av dagligvaror till brukare inom ordinärt boende/särskilt 
boende görs i närliggande kommuner 
-analys och slutsatser samt förslag till beslut 

Utredningen visar att det är en mycket hög andel av de som utnyttjar varuhemsänd
ningsservicen som också har regelbundet kommunalt stöd, antingen via det särskilda 
boendet eller från hemtjänsten. Utredningsarbetet har ej funnit några realistiska, kost
nadseffektiva och lämpliga alternativ som skulle kunna ersätta dagligvarubutikernas 
varuhemsändningsservice. Utredningen redovisar därfår slutsatsen och förslaget att inga 
ändringar genomförs avseende det varuhemsändningsbidraget. Vidare redovisar utred
ningen ett förslag till partiell revidering av tillämpningsanvisningarna vad gäller stödet 
till varuhemsändningsverksamheten. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen att utreda konsekvenser av verksamhetens upp
hörande samt andra eventuella alternativ. Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut 
kring verksamheten kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

l (8) 
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Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Socialförvaltningen (äldreomsorgschefen) och kommunledningsförvaltningen (lands
bygdsutvecklaren) har gemensamt utfört utredningsuppdraget. 

2(8) 

Tillgängligt faktamaterial inom kommunledningsfårvaltningen har nyttjats i utredning
en. Äldreomsorgens områdeschefer i respektive kommundel samt biståndshandläggarna 
har levererat aktuella faktauppgifter vad gäller bistånds- och hemtjänstinsatser etc. 
Från övriga kommuner i Kronobergs län samt Emmaboda kommun har inhämtats redo
visningar hur varuhemsändningsverksamheten hanteras i dessa kommuner. 

Bakgrund och fakta 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-08-29, § l 08 att anta ett upprättat förslag till varu
försötjningsplan får Tingsryds kommun. I fårslaget ingick bland annat införandet av 
kommunalt hemsändningsbidrag (dåvarande bidragsnivå 25 kronor per hemsändnings
tillfälle) till livsmedelsbutiker med fasta fårsäljningsställen inom Tingsryds kommun. 

I tillämpningsanvisningar antagna av kommunstyrelsen 1991-09-16, § 145, vilka allt 
jämt är gällande, fastslås att bidraget utbetalas endast får hemsändning högst l gång per 
vecka under förutsättning att en kundavgift per hemsändningstillfälle tas ut av varurnot
tagaren (kunden). Enligt tillämpningsanvisningarna gäller vidare att kommuninvånare 
som saknar färdmedel eller som på grund av ålder, sjukdom, handikapp etc inte själv 
kan ta sig till butiken skall vara berättigad av hemsändning får vilken bidrag medges. 

Hemsändningsbidraget har under åren haft följande utseende i Tingsryds kommun: 

Tabell l 
Tidpunkt Hemsändnings- Kundavgift Kommunalt beslut i 
(fr o m) bidrag kommunstyrelsen 
1991-10-01 25 kronor lO kronor 1991-09-16, §145 
1993-05-01 50 kronor lO kronor 1993-04-19, §17 
1997-01-01 75 kronor 15 kronor 1996-11-15, §183 
2004-04-01 100 kronor 20 kronor 2004-03-15, §40 
2007-07-01 120 kronor 25 kronor 2007-06-18, §116 
2012-01-01 140 kronor 35 kronor 2011-11-14, 179 

Enligt det ovan redovisade är hemsändningsbidraget för närvarande fastställt till140 
kronor per hemsändningstillfälle med kundavgiftsnivå på 35 kronor. Om den enskilde 
kunden är beviljad bistånd i form av insatsen inköp är hon/han befriad kundavgiften 
(enligt socialnämndens sammanträdesprotokoll 2011-05-17 § 150). För personer som 
bor i särskilt boende får handlaren hemsändningsbidrag maximalt får 4 hemsändnings
tillfållen per vecka. 

I praktiken har Tingsryds kommun genom Länsstyrelsens beslut erhållit statsbidrag med 
35 %av kommunens nettoutgift för hemsändningsverksamheten, vilket gör att nettout
giften per hemsändningsbidrag blir ca 91 kr. Från 2015 är det Region Kronoberg som 
handlägger och fattar beslut vad gäller statsbidraget för varuhemsändningsverksamhet
en. Enligt förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service kan hemsänd
ningsbidrag till kommunerna lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av 
kommunernas nettoutgift får hemsändningen dock högst l 00 kronor per hushåll och 
hemsändningstillfålle. Syftet med det statliga hemsändningsbidraget är att garantera en 
lägsta nivå vad gäller service till utsatta konsumenter i gles- och landsbygder. 
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Samtliga dagligvarubutiker utom de i tätotien Tingsryd erbjuder för närvarande varu
hemsändningsservice. Enligt länsstyrelsens riktlinjer 2004-03-25 beviljar inte länssty
relsen bidrag till kommuner för hemsändning av dagligvaror som sker i orter där det 
finns fler än en dagligvarubutik. Inom Tingsryds tät01i kan kommunen således inte er
hålla statsbidrag till varuhemsändningen om den utförs till invånare bosatta inom Tings
ryds tätort. Om någon dagligvarubutik inom Tingsryds tätort dock skulle åta sig varu
hemsändning till kunder bosatta utanför Tingsryds tätort så blir denna hemsändning 
berättigad till statligt bidrag. 

Omfattningen på varuhemsändningsbidraget i Tingsryds kommun 
under 2000-talet framgår av det följande: 

Tabell2 
År Antal butiker Antal hem- Utbetalt hem- Utbetalat 

sändningstill- sändnings bi- statsbidrag 
fållen drag 

2000 9 1927 144.525:- 51.000:-
2001 8 1815 136.125:- 48 000:-
2002 7 1443 108.225:- 38 000:-
2003 6 1223 91.725:- 32000:-
2004 6 1332 142.350:- 50.000:-
2005 7 1775 177.500:- 62.000:-
2006 7 2047 204.700:- 72.000:-
2007 6 1948 212.400:- 75.000:-
2008 6 1935 232.200:- 82.000:-
2009 4 1641 196.920:- 62.000:-
2010 4 2312 277.440:- 97.000:-
2011 4 2367 284.040:- 100.000:-
2012 6 2237 313.180:- 110.000:-
2013 6 2276 318.640:- 112.000:-
2014 6 2337 327.180:- 114.500:- x) 

.. x) Beråknat belopp. Beslut ann u eJ fattat av Regton Kronoberg . 
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Antal personer som använder hemsändning 

Totalt använder i dagsläget (mars 20 15) 78 personer hemsändning i Tingsryds kommun. 

Tabellen nedan beskriver fårdelning per 01i, boendeform och om den enskilde har bi

stånd enligt socialtjänstlagen. Relaterat till antalet hemsändningstillfållen 2014 använ

der varje person i genomsnitt hemsändning 2,5 gånger per månad. 

Tabell3 

Kolmnn l Kolmnn 2 

Ort Bor i särbo1>, 
har hjälp med 
inköpslista och 
plocka upp 
varor enl bi-
ståndsbeslut 

Urshult o 

Ryd 15 

Konga 2 

V äckelsång o 

Räv e- 5 
ve-
måla/Linneryd 

Totalt 22 
l) Särskilt boende mom äldreomsorgen 
2) Ordinärt boende 

Kolmnn 3 Koltunn 4 

Bor i ordbo2l, Bor i ordbo, har 
har hjälp med inte hjälp med 
inköpslista och inköpslista och 
plocka upp plocka upp varor, 
varor enl bi- men bi-
ståndsbeslut stånd/hemtjänst i 

annanform 
8 3 

6 Il 

l 7 

4 o 

7 4 

26 25 

Antal timmar enligt schablon/utfård tid i hemtjänsten 

Kolmnn Kolumn 6 
5 
Bor i Totalt 
ordbo, 
har inte 
hjälp enl 
bistånds-
beslut. 

o Il 

2 34 

o lO 

o 4 

3 19 

5 78 

Varje beslut/insats enligt socialtjänstlagen (bistånd) som utförs av hemtjänst är från bör

jan bedömd och beslutad av en biståndshandläggare. Socialtjänstlagen 4 kap l § säger 

att "den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden får sin försö1jning och för sin livsföring i öv

rigt". 

Hjälp med att skriva inköpslista och plocka upp varor, i biståndsbeslut kallat inköp i 

form av varuleverans, är exempel på en serviceinsats som hemtjänsten utför. Till vmje 

insats knyter biståndshandläggaren en schablontid. Vid insatsen inköp i form av varule

verans knyts schablontiden 0,33 timmar per insats. Summan av alla schablontider ger 

den totala volymen av beslutade timmar i hemtjänsten. Schablontiden för denna insats 

motsvarar ungefår den faktiska tidåtgången får utförd insats hos hemtjänsten. Priset per 

utförd hemtjänsttimme är 369 kr. 
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Som ovan nämnts erbjuder inte handlare leveranser av dagligvaror till enskilda i tätmten 
Tingsryd. Enskilda medborgare bosatta i tätorten som behöver hjälp med inköp, måste 
således lösa sitt behov på annat sätt altemativt ansöka om hjälp enligt socialijänstlagen. 
Efter ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och fattar beslut. Detta bistånds
beslut kallas inköp utan brukare och innebär att hemtjänstpersonal hjälper med hela in
köpsinsatsen, det vill säga även åker till affåren och genomför inköpet. I nuläget är det 
42 personer i Tingsryds tätmt som har biståndsbeslut i form av denna hemtjänstinsats. 
Enligt socialnämndens riktlinje bedöms det som skäligt att få hjälp med inköp en gång 
per vecka. I biståndsbeslutet knyter biståndshandläggaren tidsschablonen 0,67 timmar 
per sådan hel inköpsinsats. Detta motsvarar ungefår vad det tar i tid att utföra insatsen i 
praktiken. 

Omvärld 

Hur gör man med inköp av dagligvaror till brukare inom ordinä1t boende/särskilt bo
ende i närliggande kommuner? 

Lessebo 
Hemtjänsten sköter alla inköp till brukare med biståndsbeslut Man har försökt att lösa 
med varuhemsändning, men ingen butik som vill ta på sig uppgiften. 

Alvesta 
Hemtjänsten sköter alla inköp till brukare med biståndsbeslut Om antalet inköp skulle 
öka på landsbygden så ser man behov av att lyfta frågan om hemsändning. I centrala 
Alvesta så tittar man på om man kan lösa inköp på annat sätt. Till exempel genom att 
grupp inom individ- och familjeomsorgen utfor detta på uppdrag. I Alvesta finns lokala 
avvikelser beroende på butiken i aktuellt område. 

Uppvidinge 
Vissa butiker erbjuder hemsändning, i övrigt utfor hemtjänst inköp. 

Markaryd 
Hemtjänsten sköter alla inköp. 

Almhult 
Fungerar olika i olika kommundelar. Man försöker hitta ett fungerande system for hela 
kommunen. Man vill inte hantera kontanter inom hemtjänsten. Målet är att brukaren ska 
följa med hemtjänsten och handla. 

Emmaboda 
I Emmaboda fungerar det liknande som Tingsryd. 

Ljungby 
Viktigt att brukaren följer med vid inköp som hemtjänst utför. De som inte kan följa 
med använder sig av hemsändning. 

Växjö 
Inne i tätorten finns möjlighet för enheterna att köpa inköpstjänst från en aktivitetsgrupp 
via arbete och välfård. På landsbygden kan det finnas lokala avtal med handlare. Det är 
varje enhetschef som avgör hur biståndsbeslutet inköp ska verkställas. Generellt gäller 
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att hemtjänsten sköter inköp om brukaren själv kan följa med till affåren, annars köper 
den enskilda enheten tjänsten av annan aktör. 

Konceptet Matkasse - en beskrivning 
Konceptet med matkasse innebär att dagligvarubutiker erbjuder forbeställda matkassar 
där varorna är anpassade efter medfoljande recept. Systemet bygger på att kunden själv 
tillagar måltiderna enligt de bifogade recepten. Alla ingredienser som krävs for att till
laga måltiderna finns inte med i matkassen. Smaksättare och basvaror måste kunden 
själv lagerhålla. 
I regel erbjuds olika matkassar som kunden kan välja mellan. Till matkassen kopplas 
ofta varierande menyer med hänsyn till smak, hälsa och miljö. 
Matkassarna görs i ordning i butiken och ställs i kylrum i avvaktan på kundens avhämt
ning i butiken. Priset for matkassen är ett fast enhetspris utan behov av kassainslagning 
av vmje enskild vara. För hemkörning av matkassen tar butikerna ut en särskild avgift. 
Olika matkassar erbjuds från olika dagligvarubutiker. Följande är exempel på några av 
de matkassar som är möjliga att beställa av kund: 
*Citygross Matkasse 
*ICAs Matkasse ICA Nära Ryd erbjuder denna 
*COOP Matkasse 
*Middagskorgen (butiker från alla olika butikskedjor kan ansluta sig till Middagskorgen 
ICA Nära Väckelsång erbjuder denna 
*Linas Matkasse (beställda varor levereras från leverantör tilllokala grosister som iord
ningställer matkassen) 

Konsekvensanalys 
Infor ställningstagande till att upphöra med kommunal bidragsgivning till varuhem
sändningsverksamheten finns det anledning att järnfora konsekvenserna av en sådan 
åtgärd med ett läge att inte göra några forändringar. Analys och slutsatser nedan bygger 

på de volymer, arbetstidsåtgång och kostnader som redovisats i det ovanstående. 

A v det ovan redovisade framgår att det är mycket hög andel av de som utnyttjar varu
hemsändningsservicen som också har regelbundet kommunalt stöd, antingen via det 

särskilda boendet eller från hemtjänsten. Det är endast 5 av de totalt 78 studerade perso
nerna som bor i eget boende och samtidigt inte har något bistånd dvs hjälp från den 
kommunala hemtjänsten. Det går att anta att dessa personer vid ett eventuellt upphö

rande av varuhemsändning även fortsatt skulle klara inköpet självständigt. Samtidigt är 
antagandet osäkert eftersom det också går att anta att dessa personer i dagsläget klarar 
sig utan kommunalt stödjust på grund av möjligheten att kunna beställa varor direkt av 
handlaren. Rent generellt kan kommunens ansvar att ge handlare bidrag for att leverera 

varor till medborgare, som i övrigt inte har behov av kommunalt bistånd, ifrågasättas. I 
detta hänseende kan det finnas skäl for kommunen att se över tillämpningsanvisningar
na angående hemsändningsbidraget till handlaren, även om antalet personer i denna 

kategori är marginell. För att kunna görajämforelse är dessa personer med i beräkningar 
nedan. 

Beräkningar i den förenklade tabellen nedan utgår från hemsändningsbidrag på 140 kr 

minus statbidrag på 35%, alltså nettokostnad på 91 kr per hemsändningsbidrag. Den 
bygger också på aktuellt timpris i hemtjänsten på 369 kr samt schablonsatt tidsåtgång 
0,33 timmar/0,67 timmar for insatserna "inköp i form av varuleverans" respektive "in-
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köp utan brukare". I beräkningen ligger antagandet att varje brukare/kund i genomsnitt 

per år använder hemsändning/inköpshjälp 2,5 gånger per månad. Samtliga 78 redovi

sade personer är med i beräkningen. Tabellen nedan visar att dagslägets kostnader får 

kommunen (undantaget Tingsryd tätort) totalt är 387 180 kr per år. Om samtliga 78 per

soner istället skulle få hjälp av hemtjänsten med hel inköpsinsats skulle kostnaden, en

ligt tabellen nedan, bli 577 980 kr. Att göra inköp via hemtjänst skulle således vara 

190 800 kr dyrare mot vad kostnaden är idag. 

Tabell4 

Kategori brukare/kund Kostnad per bru- Kostnad per Total kost-

kare och insats brukare och år nad per år 

Hemsändningsbidrag med bistånd 212 kr 6360 kr 305 280 kr ll 
(Tabell 3, kolumn 2 och 3) 

91+121 (0,33x369) 212 x 2,5 x 12 6360x48 

Hemsändningsbidrag utan bistånd 91 kr 2730 kr 81900 kr 
(Tabell 3, kolumn 4 och 5) 

91 x 2,5 x 12 2730x 30 

Hel inköpsinsats via hemtjänst 247 kr 7410 kr 577 980 kr 

(Tabell 3, kolumn 2, 3 och 4) 0,67 x 369 247 x 2,5 x 12 7410 x 78 

... .. ... l) Kostnaden ar 1 praktiken nagot lagre med anlednmg av att den enskilde handlaren, enhgt t!llampmngsan
visningarna, får bidrag maximalt för fYra hemsändningstillfållen per vecka till de som bor i särskilt boende. 

Alternativet att brukarna övergår till Matkasse-konceptet om varuhemsändningen upp

hör bedöms inte vara realistiskt. Matkassekonceptet bygger på fårutbestämda maträtter 

för hel vecka och inte beställning av enskilda varor. Smaksättare och olika basvaror 

måste brukaren/kunden handla på annat sätt. Dessutom tillkommer kostnad får den en

skilde vid behov av hemleverans av matkassen. 

Om hemsändningsbidraget till handlarna skulle upphöra så kan det antas att handlarna 

inte längre skulle vara lika intresserade av att erbjuda medborgarna denna varuhem

sändningsservice. Detta skulle sannolikt leda till ett ökat antal personer som istället be

höver hjälp av hemtjänsten med dagligvaruinköpen. I sin tur kan konsekvensen bli att 

hemtjänsten får ytterligare uppdrag/ansvar till en redan tajt verksamhet. 

Inom länets övriga kommuner är den övergripande tendensen att försöka hitta lösningar 
där handlare erbjuder leverans av varor. Många har riktlinjen att brukaren ska kunna 
följa med till butiken, annars försöker man lösa inköpet på annat vis. 

Frågan om revidering av tillämpningsanvisningarna 
Enligt kommunstyrelsens beslut 1991-09-16, § 145 gäller allt jämt följande tillämpning-

sanvisning vad gäller stödet till varuhemsändningsverksamheten i Tingsryds kommun: 

att kommuninvånare som saknar fårdmedel eller som pga ålder, sjukdom, handikapp etc 

inte själv kan ta sig butiken skall vara berättigad av hemsändning får vilken bidrag utgår 
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Under tiden som denna utredning har pågått har frågan uppkommit om det finns anled
ning att revidera tillämpningsanvisningarna i den del som gäller "saknar fårdmedel" i 

den 1991 beslutade att-satsen närmast ovan. Följande beslutsformulering utgör ett får
slag till beslutsformulering vid en partiell revidering av tillämpningsanvisningarna: 

att kommuninvånare som pga ålder, sjukdom, handikapp etc inte själv kan ta sig till 

butiken skall vara berättigad av hemsändning får vilken bidrag utgår. 

Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29, § 108 samt kommunstyrelsens beslut 1991-

09-16, § 145 bifogas (bilaga l). 

Överväganden och slutsats 
Utredning ovan visar sammanfattningsvis att kostnaderna får kommunen sannolikt 
skulle öka vid ett upphörande av hemsändningsbidrag. 

En revidering av tillämpningsanvisningarna enligt vad som föreslagits ovan synes lämp
lig att genomfåra samtidigt med den politiska prövningen av föreliggande utredning. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås att ingen förändring görs i budgetfårslag 2016 samt att revidering sker i till-
lämpningsanvisningarna avseende delen "avsaknad av fårdmedel". Följande beslutsför
slag framläggs därfår i denna del: att kommuninvånare som pga. ålder, sjukdom, handi

kapp etc. inte själv kan ta sig till butiken skall vara berättigad av hemsändning får vil

ken bidrag utgår. 

Tingsryd 2015-06-03 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Martin Hansson 
Äldreomsorgschef 

Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 

Bilaga l: Kommunfullmäktiges beslut 1991-08-29, § l 08 samt kommunstyrelsens be
slut 1991-09-16, § 145 bifogas. 
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SAMMAIN!TRÄD~SPROif'OKOILlt. 
Sommontrödesdolum 

1991-08-29 
1991-08-19 
1991-08-05 

Sido 

16 
23 
13 

.. Planeringssekreteraren 
för handläggning 

sign 

r;Jq ;f 
315 - KOMMENTIJS FöRLAG AB 

Kf § 108 
Ks § 126 
Au § 269 91/000392 219 

Förslag till Varuförsörjningsplan för Tingsryds kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid samn1anträde 1991-
06-10, § 231, behandlat ett förslag till varuförsörjnings
plan daterat maj 1991, varvid beslutades att planen skulle 
remitteras enligt föreslagen remisslista. 

Varuförsörjningsplanen har under tid~n 1991-06-20--
1991-07-31 varit utsänd på remiss till följande: 

- Livsmedelsbutikerna 
Köpmannaföreningarna i Tingsryd och Ryd 

- KF Lager, Växjö 
- ICA, Växjö 
- Dagab, Kalmar 
- Socialnämnden 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Fritidsnämnden 

Under remisstiden har skriftliga yttranden (bilaga 1) 
inkommit från: 

- Berit och Kalle Bergström, Äpplet i Urshult AB 
- KF HANDEL AB, Lagercentralen, Växjö 
- Socialnämnden 
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Fritidsnämndens arbetsutskott 

Yttrandet från fritidsnämnden-har resulterat i förtyd
ligande i planförslaget. Övriga yttranden har ej föranlett 
några revideringar. 

Den 10 juli 1991 öppnades den nyetablerade servicebutiken 
Linneryds Jour Livs HB i Linneryds samhälle. Innehavarna 
har under remisstiden hemställt om att deras butik bör 
ingå i varuförsörjningsp~anens redovisning. Efter intervju 
och besök i Linnerydsbutiken har varuförsörjningsplanen 
därför kompletterats i berörda delar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kon@unfullmäktige beslutar 

att anta det föreliggande förslaget till varuförsörjnings
plan för Tingsryds kon@un (bilaga 9) 

1991-09-05 
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. • .. TINGSRYDS KOMMUN 

arbetsutskott 

Kf § 108 forts 
Ks § 126 forts 
Au § 269 forts 

.. ~:. 

SAMMArNJTR.ÄDIESB»Ilt©ii©K©Il.ll. 
Somrnantrödesdotum 

1991-08-29 
1991-08-19 
1991-08-05 

Sida 

17 
24 
14 

att fr o m 1991-10-01 införa ett kommunalt hemsändnings
bidrag med 25 kronor per hemsändningstillfälle till livs
medelsbutikerna med fasta försäljningsställen i Tingsryds 
kommun, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att dels vid behov vidtaga 
lämpliga revideringar av varuförsörningsplanen, dels 
utfärda närmare tillämpningsanvisningar 

att uppdraga åt kommunstyrelsen att med ledning av bud
geten fastställa framtida ängdringar i hemsändnings
bidragets storlek 

att uppdra åt socialnämnden att n-ärmare utreda sambandet 
mellan kommunalt varuhemsändningsbidrag och den kommunala 
hemtjänstens livsmedelsinköp i syfte att utröna om viss 
samverkan kan ske mellan kon~un - livsmedelsbutiker vad 
gäller hemtjänstbrukarnas behov av hjälp med livsmedels
inköp och varuhemsändning 

att i samband med framtida livsmedelsupphandlingar närmare 
studera möjligheterna till ökad upphandling från lokala 
butiker 

att uppdra åt fritidsnämnden att närmare utreda förut
sättningarna och formerna för samarbete kommun - livsme
delsbutiker inom turistinformationsverksamheten 

att uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att ytterliga
re bearbeta frågan om livsmedelsavgifter samt ge informa
tion om densamma, samt 

att anvisa 30 000 kronor till hemsändningsverksamheten 4:e 
kvartalett 1991. Finansiering sker dels med 19 500 kronor 
från kommu~ens egna kapital och dels 10 500 kronor i form 
av statsbidrag, 

Kommunstyrelsens förslag till kon~unfullmäktige: 

Enligt arbetsutskottet, 
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.. KOMMENTUs FöRLAG AB 

SAMMANTRÄDESP~OTOKOILL 
Sammanträdesdatum 

1991-08-29 

.. ·;:; 

Kf § 108 forts 

Sven-Erik Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Sida 

18 
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315- KOMMENTUs FORLAG AB 

arbetsutskott 

Ks § 145 
Au § 306 

Sammanträdesdatum 

1991-09-16 
1991-09-02 

91/000392 219 

' ' ... '. 

Sido 

18 
19 

Tillämpningsanvisningar vad gäller stödet till varuhem
sändningsverksamheten i Tingsryds kommun 

Kominunfullmäktige beslutade 1991-08-29 bl a att anta 
förslag till varuförsörjningsplan för Tingsryds kommun. 

I anslutning till kommunfullmäktiges antagande av varu
försörjningsplanen bemyndigades kommunstyrelsen bl a att 
utfärda närmare tillämpningsanvisningar vad gäller stödet 
till hemsändningsverksamheten. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall ett kommunalt 
hemsändningsbidrag införas fr o m 1991-10-01. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bidraget utbetalas endast för hemsändning högst 1 
g&ng per vecka under förutsättning att en kundavgift på 
10 kronor per hemsändningstillfälle tas ut av (från) 
varurnottagaren (kunden) 

att kommuninvånare som saknar färdmedel eller som p g a 
ålder, sjukdom, handikapp etc inte själv kan ta sig till 
butiken skall vara berättigad av hemsändning för vilken 
bidrag utgår 

att uppdra åt kansli- pch planeringssektionen att tills 
vidare handha administrationen kring hemsändningsverksam
heten. 

Gösta Almen yrkar att kundavgiften på 10 kronor per hem
sändningstillfälle utgår._ Yrkandet avslås. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

1991-09-19 

U o 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.8.1 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. - Förberedande ledar
program 

Föa·slag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att deltagande i förberedande ledar
program upphör. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att deltagande i forberedande ledarprogram upphör i samband med beslut om 
budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Förberedande ledarprogram är en utbildning som bedrivs i samverkan med länets kom
muner och Tingsryds kommun har deltagit under flera år. Vid vatje utbildningsomgång 
på ca ett år har vi deltagit med två medarbetare. Kostnaden for vatje deltagare är ca 70-
80 000 kr plus resor och arbetstid. Deltagarna är mycket nöjda och får en bra utbildning. 
Att utbildningen sker i samverkan med andra kommuner i länet, torde ge positiva effek
ter på sikt. Utbildningen är dock en kostsam satsning på få medarbetare som även tar 
mycket arbetstid i anspråk. Det är inte heller säkert att investeringen kommer våra fram
tida ledare tillgodo. 

Verksamheten är frivillig och kan upphöra. 

Konsekvensanalys 

EKONOMI 
Bedömd kostnadsminslming l 00 tkr per år. 

MEDARBETARE 
Bra kompetensutveckling som går förlorad, men den påverkar få medarbetare. 
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Överväganden och slutsats 
Få negativa konsekvenser i kombination med att det är en frivillig verksamhet gör att 
bedömningen är att deltagande i fårberedande ledarprogram kan upphöra. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrappmten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-05-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

2(2) 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.8.2 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. - Bidrag till personal
klubben 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att bidraget t i Il personalklubben 
halveras. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att bidrag till personalklubben halveras i samband med beslut om budget 
2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Personalklubben bedriver verksamhet får kommunens anställda. Syftet är att ge bred 
tillgång till olika fritidsutbud samt att samordna de anställdas önskemål kring olika ar
rangemang. Medlem i personalklubben får den vara som är tillsvidareanställd eller har 
visstidsanställning i Tingsryds kommun, dess bolag och stiftelser. Klubben anordnar 
resor, teaterarrangemang, friskvårdsaktiviteter. Ett samarbete finns med Karlshamns 
personalklubb som anordnar och erbjuder resor. Medlemmar får även rabatter hos en del 
föreningar. 

I år är ca 650 anställda medlemmar, vatje medlem betalar 120 kr/år för medlemskapet. 
Kommunen betalar ett årligt bidrag på 40 tkr. 

När kommunen drev Kaskad fick personalklubbens medlemmar inträde kostnadsfritt. 
Personalklubben betalade ca 25 tkr per år till Kaskad för medlemmarnas inträde. När 
kommunen infårde friskvårdsbidrag och Kaskad övergick till Medleys verksamhet upp
hörde den förmånen för personalklubbens medlemmar och således även kostnaden för 
personalklubben. 

Bidraget utgör frivillig verksamhet och kan upphöra. Bedömningen är att bidraget kan 
halveras utan att verksamhetens kvalitet försämras. Bedömd kostnadsminskning 20 tlcr. 
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Konsekvensanalys 

EKONOMI 
Bedömd kostnadsminskning 20 tkr per år. 

MEDARBETARE 
Personalklubben har en god ekonomi och verksamheten har under flera år gått plus, 
därfor bedöms konsekvenserna som ringa. 

Överväganden och slutsats 
Få negativa konsekvenser i kombination med att det är en frivillig verksamhet gör att 
bedömningen är att bidraget till personalklubben kan halveras. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetfårs lag. 

Tingsryd 2015-05-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

2(2) 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.8.3 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. - Budgetanslag för om
placeringstjänster 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att budgetanslaget för omplace
ringstjänster sänks i enlighet med utredningen. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att budgetanslag för omplaceringstjänster sänks med 300 tkr i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Ett centralt budgetanslag som används får att underlätta återgång i arbete och får att ge 
verksamheterna möjlighet att behålla personer som inte har full arbetsfårmåga. Budge
ten utnyttjas inte fullt ut. Om budgetanslaget tas bort helt kan det innebära att medarbe
tare som inte har full arbetsformåga inte välkomnas tillbaka till arbetsplatserna, vilket i 
sin tur kan leda till svårigheter i rehabiliteringsarbetet 

Bedömningen är att nuvarande arbetssätt behålls men att budgetanslaget kan sänkas 
med 300 tkr till 900 tkr per år. Bedömd kostnadsminskning således 300 tkr årligen. 

Konsekvensanalys 

EKONOMI 
Bedömd kostnadsminskning 300 tkr per år. 

Överväganden och slutsats 
Inga negativa konsekvenser, vilket gör att bedömningen är att budgetanslaget kan sän
kas med 300 tkr. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-05-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.8.4 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. -Julklappar till persona
len 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att julklappar till all personal i 
Tingsryds kommun och dess helägda bolag och stiftelser upphör från och med julen 
2015. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om attjulklappar till personalen upphör i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Julklappar till personalen samordnas centralt och betalas av respektive förvaltning . År 
2013 beställdes ca 1500 st julklappar till en kostnad om ca 200 tlcr. Tillämpad kostnads
ram har de senaste åren varit ca l 00-150 kr/st. Julklapparna innebär en förhållandevis 
stor administration, mycket arbetstid går åt både centralt och får arbetsledarna. 

Verksamheten är frivillig och kan upphöra. Bedömd årlig kostnadsminskning 200 tkr. 

Konsekvensanalys 

EKONOMI 
Bedömd kostnadsminskning 200 tkr per år. 

MEDARBETARE 
Medarbetare kan bli besvikna får att de inte uppmärksammas med julklapp. 

Överväganden och slutsats 
Ringa negativa konsekvenser, vilket gör att bedömningen är att julklappar till persona
len kan upphöra. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. Julklapparna bör upphöra fr o m julen 2015. 

Tingsryd 2015-05-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.8.5 Personalutveckling, gåvor, ledigheter m.m. - Ledigheter för tjänste
män 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att ledigheter upphör för tjänstemän 
i Tingsryds kommun och dess helägda bolag och stiftelser vid kläm- och halvdagar. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar upphör i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Bakgrund och fakta 
Ledigheter för tjänstemän vid kläm- och halvdagar är reglerade i lokala kollektivavtal 
om flextid med de fackliga organisationerna och beslutas i kommunstyrelsens arbetsut
skott. Reglerna om dessa ledigheter omfattar ca 200 personer och ca en vecka per per
son i extra ledighet per år. Detta innebär att ledigheten totalt motsvarar ca 4-5 årsar
beten. Ledigheterna har funnits i många år i den kommunala sektorn, men har de senaste 
åren bötjat forhandlas bort. I länet ser det lite olika ut i kommunerna, men det kan kon
stateras att Tingsryds kommun har mest generösa ledigheter i länet. 

Kommun Arbetstids- Omfattning 
förkortning (avser flexpersonal - om arbetet så medger) 

Alvesta Ja Ca 16 tim per år 
Lessebo Ja Ca 5 tim per år (1 tim före röd dag) 
Ljungby Ja Ca 15 tim per år (3 tim före röd dag) 
Markaryd Nej 
Tingsryd Ja Ca 40 tim per år (4 tim före röd dag och aftnar+ 8 

tim vid klämdag) 
Uppvidinge Nej 
Växjö Nej 
Älmhult Ja Ca 12 tim per år 

Ledigheterna uppskattas av medarbetarna och kan ur det perspektivet betraktas som en 
del av målet attraktiv arbetsgivare. Om ledigheterna tas bort kommer troligtvis merpar
ten av medarbetarna även fortsättningsvis vara lediga i samband med högtider. Till hu-
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vudsaklig del kommer ledigheten regleras med flextid och i mindre omfattning kommer 
medarbetarna vara semesterlediga. Därmed kan kanske semesterlöne- och flextidsskuld 
minska för denna grupp av medarbetare. Medarbetare som har denna ledighet ersätts 
inte med någon vikarie vid ledigheten och därfor utfOrs arbetet under annan arbetstid, 
vilket resulterar i plusflex. Man kan inte säga att det med automatik går att säga upp 4-5 
medarbetare om ledigheterna upphör. De vinster som görs är i huvudsak ökad produkt
ion samt minskat flexsaldo och minskad semesterlöneskuld. 

Verksamheten är frivillig och kan upphöra. 

Konsekvensanalys 

EKONOMI 
Kan innebära ökad produktion samt minskad semesterlöneskuld. Bedömd kostnads
minskning 200 tkr per år. 

MEDARBETARE 
Att ledigheter vid kläm- och halvdagar tas bort for tjänstemän kan påverka målet attrak
tiv arbetsgivare negativt. 

Överväganden och slutsats 
Efter övervägande av konsekvenserna görs bedömningen att kläm- och halvdagar för 
tjänstemän i Tingsryds kommun och dess helägda bolag och stiftelser bör upphöra. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-05-07 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

42



3.9.1 Vårdnadsbidrag 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

l) Kommunfullmäktige beslutar att upphöra med vårdnadsbidrag från och med 2016-
01-01. Beviljade, redan beslutade, vårdnadsbidrag för år 2016 påverkas inte. 

2) Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetfårslag att vårdnadsbidrag upphör i en
lighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag får en kommun med stöd av 
denna lag lämna vårdnadsbidrag till enskilda. En kommun får lämna vårdnadsbidrag fcir 
ett barn som har fyllt ett men inte tre år under förutsättning att barnet 
l. är folkbokfört i kommunen, och 
2. inte har en plats i förskola som avser heltid. 

Kommunen beslutar om det skall vara möjligt att söka vårdnadsbidrag. 

Uppda·agsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att upphöra med vårdnadsbidrag i samband med beslut om budget 20 l 6. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utgående strikt från lagen om kommunalt vårdnadsbidrag har skolchefen tagit fram 
förslag till nytt regelverk fcir möjligheten att söka vårdnadsbidrag. 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun beslöt år 2008 att det skulle vara möjligt att erhålla kommunalt 
vårdnadsbidrag om kriterierna enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag var upp
fyllda. Under åren efter det har vi kontinuerligt haft i storleken 20 vårdnadsbidrag inne
bärande en årlig kostnad på ca 720 tkr. Vårdnadsbidraget har varit 3000 kr per barn och 
månad. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Förändringen i regelverket gör det mindre ekonomiskt gynnsamt att vara hemma och 
vårda sitt eller sina barn. Detta kan medföra att fler vårdnadshavare väljer att inte vara 
hemma med barnen utan i stället ansöka om fcirskoleplats. 
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EKONOMI 
Kostnaderna for Tingsryds kommun minskar årligen med ca 700 tkr (kostnadsminsk
ning for 2016 bedöms bli 600 tkr, därefter 700 tkr årligen). 

PROCESS 

2(2) 

De vårdnadshavare som idag får vårdnadsbidrag är spridda inom kommunen. Flest är 
det i Linneryd och i Ryd. Förändringen kan innebära att fler barn måste placeras inom 
våra forskolor, men vi bedömer att det finns plats och att detta inte kommer att bli något 
problem. 

Överväganden och slutsats 
Det finns inga starka skäl att ha kvar det lokala regelverk som gäller idag i Tingsryds 
kommun. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag är inte tvingande utan kommunen be
slutar om det skall vara möjligt att söka vårdnadsbidrag. De vårdnadshavare som idag 
får vårdnadsbidrag bor spridda inom kommunen och vi bedömer att det finns plats för 
deras barn inom de kommunala forskolorna på de olika orterna. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten innebärande att 
från och med budgetåret 2016 beviljar inte längre Tingsryds kommun nya vårdnadsbi
drag. Beviljade, redan beslutade, vårdnadsbidrag för år 2016 bör inte påverkas. Juste
ring bör göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

3.9.2 Enskilda familjedaghem l Pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut 
l) Kommunstyrelsen föreslår att ingenjustering görs i 2016 års budgetförslag. 

2) Kommunstyrelsen uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att anpassa regelverk 
för pedagogisk omsorg i enskild regi till aktuell lagstiftning. 

Sammanfattning 
Enligt skollagen, 25 kap, skall kommunen sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg 
om barnets vårdnadshavare önskar det. Men det står också skrivet i samma kapitel att 
kommunen inte får betala ut ersättning till vårdnadshavarna för deras egna barn. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att upphöra med verksamheten pedagogisk omsorg/f d enskilda familjedag
hem i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utgående från skrivningar i skollagen om pedagogisk omsorg har skolchefen tagit fram 
förslag till nytt regelverk för ersättning för pedagogisk omsorg som drivs i enskild regi. 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun beslöt år 2008 att det skulle vara möjligt att driva "enskilda familje
daghem" enligt den sk "Hedemoramodellen". Enligt denna modell skulle det vara möj
ligt att som enskild driva "familjedaghem" (i nya skollagen från år 2010 benämnda 
"pedagogisk omsorg") och få ersättning från kommunen för både sina egna och for and
ras barn. Villkoret var att man inte fick ha enbart sina egna barn i verksamheten. 

Enligt den nya skollagen från år 20 l O, 25 kap 2§, skall kommunen "sträva efter att i 
stället för forskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets 
vårdnadshavare önskar det. Kommunen skall ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas 
önskemål om verksamhetsform." 

I 11 § i samma kapitel står det: "När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där de
ras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnads
havaren än det antal barn till andra som har tagits emot." 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Förändringen i regelverket gör det mindre ekonomiskt gynnsamt att driva pedagogisk 
omsorg där även egna barn är med i verksamheten. Detta eftersom ersättning för egna 
barn enligt foreslagit beslut inte längre betalas ut. 

SAMHÄLLE 
Förändringen innebär att det blir mindre formånligt att bedriva pedagogisk omsorg där 
egna barn är med i verksamheten vilket kan innebära att denna verksamhetsform för
svinner. Detta medför i så fall att det inte längre finns något alternativ till forskola eller 
fritidshem som vårdnadshavarna kan välja. 

EKONOMI 
Ingen garanterad kostnadsminskning för Tingsryds kommun. 

PROCESS 
Det är idag få barn inom kommunen som omfattas av pedagogisk omsorg. Förändringen 
kan innebära att ett fåtal fler barn måste placeras inom våra förskolor, men vi bedömer 
att det finns plats och att detta inte kommer att bli något problem. 

Överväganden och slutsats 
Enligt skollagen bör inte kommunen besluta om att ta bort möjligheten att i enskild regi 
bedriva pedagogisk omsorg. Tvärt om skall kommunen sträva efter att erbjuda vård
nadshavare pedagogisk omsorg som ett alternativ till fårskola och fritidshem. Dock får 
inte kommunen ge ersättning för egna barn i verksamheten som Tingsryds kommun gör 
idag. Möjligheten till att få ersättning for egna barn måste därför tas bort. 

Förslag/beslutsalternativ 
Förslag till beslut som avviker från redovisad möjlig åtgärd i slutrappmien. Ingen juste
ring bör göras i 2016 års budgetförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden bör anpassa regelverket för pedagogisk omsorg i egen 
regi till aktuelllagstiftning innebärande att från och med budgetåret 2016 ger inte längre 
Tingsryds kommun möjlighet att erhålla ersättning för eget eller egna barn till vård
nadshavare som bedriver pedagogisk omsorg där även deras egna barn tas emot. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
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3.1 O Pedagogiska måltider 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

l) Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetforslag att nettokostnaden för pedago
giska måltider halveras genom att införa avgifter och/eller minska antalet pedagogiska 
måltider. 

2) Kommunstyrelsen uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att fastställa regelverk 
för de pedagogiska måltiderna som anpassas till budgeten. Regelverket ska gälla från 
och med 2016-01-01. 

Sammanfattning 
Utredningen fareslår en halvering av kostnaden för de pedagogiska måltiderna, motsva
rande en kostnadsminskning på l mkr. 

Inom skolverksamheten finns det två olika typer av pedagogiska måltider. För de yngre 
barnen innebär måltiden ett lärande i hur man äter och använder bestick mm medan det 
för de äldre barnen mer innebär ett vuxenansvar för lärarna att ha uppsikt över eleverna 
och att det är en god ordning i matsalen. För de yngre barnen är det viktigt att persona
len finns med i måltiden och visar ett gott exempel på hur man äter. 

Det varierar från kommun till kommun i hur de pedagogiska måltiderna hanteras . I vissa 
kommuner är det gratis för personalen medan det i andra kommuner tas ut avgifter. 

Inom Socialförvaltningen förekommer, i mycket begränsad omfattning, måltider med 
brukare där personalen äter med gratis. Den totala årliga kostnaden bedöms vara ca 20 
tkr. Ledningen inom Socialforvaltningen bedömer möjligheten till att minska denna 
kostnad som liten. 

U ppdt·agsbesluivning 
Uppdrag till kommunchefen att utreda och ta fram förslag till regelverk för pedagogiska 
måltider med inriktning att införa avgift i syfte att halvera kostnaden. Uppdraget bör 
planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 3: Avgränsa det kommu
nala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
SkolchefYngve Rehnström har fått i uppdrag av kommunchefen att utreda möjligheten 
att halvera kostnaderna för pedagogiska luncher i förskola, fritidshem och skola. Utred
ning av konsekvenser vid inforandet av avgifter i samband med olika typer av pedago
giska måltider. Utreda förutsättningarna for olika typer av pedagogiska måltider och 
storlek på möjlig avgift. Underlaget för förändringen av de pedagogiska måltiderna har 
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tagits fram av Lena Willman och Mats Ingolfmed hjälp av forvaltningsekonomen Jan
Henrik Lothigius. Som underlag har internbudget för pedagogiska måltider använts. 

Bakgrund och fakta 
Pedagogisk måltid i forskola och skola innebär att forskollärare/lärare äter frukost, 
lunch och mellanmål tillsammans med barnen/eleverna. Syftet är att barnen/eleverna 
ska få en positiv upplevelse av måltiderna och väcka deras matglädje samt skapa goda 
matvanor. För de yngre barnen ingår en större del av lärande i måltiden, medan det för 
de äldre eleverna mer handlar om ett tillsynsansvar. Personalen betalar ingen avgift for 
de pedagogiska måltiderna, den totala årskostnaden uppgår till ca 2 mkr per år. Antal 
pedagoger som äter tillsammans med barnen/eleverna beslutas av förskolechef/rektor. 

En omvärldsbevakning visar att vissa kommuner tar betalt for de pedagogiska luncherna 
men att det ser olika ut från kommun till kommun hur mycket man får betala. Uppgif
terna avser förskola och skola. 

Kommun Avgift Kostnad för personalen 

Alvesta Nej 
Lessebo Nej 
Ljungby Ja 175 kr/mån 
Markaryd Ja 15 kr/måltid 
Uppvidinge Nej 
Växjö Nej 
Älmhult Ja 17 kr/måltid 
Karlshamn Ja 22,50 kr/måltid 
Olofström Ja 27 kr/lunch (lägre avgift förskola, ingen pedagogisk 

måltid åk 7-9 och gymnasiet) 
Ronneby Nej 
Emmaboda Nej 

Måltider med brukare inom Socialförvaltningen 
Inom Socialförvaltningen forekommer, i mycket begränsad omfattning, måltider med 
brukare där personalen äter med gratis. Den totala årliga kostnaden bedöms vara ca 20 
tkr. Ledningen inom Socialforvaltningen bedömer möjligheten till att minska denna 
kostnad som liten. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Pedagogerna är goda förebilder och deltar i måltiden på så vis att barnens/elevernas 
måltidsstund blir till en positiv och lustfylld samvaro. Pedagogerna deltar aktivt och 
pedagogiskt i måltiden genom att få barnen/eleverna att smaka på all mat och upp
muntra till detta genom att själva delta i måltiden. Om de pedagogiska luncherna för
svinner i förskolan innebär det att personalen endast kommer att sitta med vid måltider
na. De kommer inte att vara en god förebild for barnen när det gäller lärande kring mål
tider. För eleverna i grundskolan innebär det att det inte finns med någon vuxen person 
vid måltiderna. Det här får då lösas genom att rektor tar av lärarnas undervisningstid for 
att bemanna skolmatsalarna med "vakter". Ett annat alternativ är att pedagogerna får 
betala en summa for sin lunch. Det innebär att rektor inte kan tvinga någon pedagog till 
att äta tillsammans med eleverna. 
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Genom att vi avgiftsbelägger måltiderna kommer troligen fårre pedagoger att äta sin 
lunch tillsammans med barnen/eleverna och på så sätt går barnen/eleverna miste om 
ovanstående lättillfålle. De pedagogiska måltiderna har också inneburit ett tillsynsan
svar för pedagogerna. 

SAMHÄLLE 
Risk för försämrade matvanor hos våra barn/elever. 

EKONOMI 
Minskade nettokostnader l mkr per år. 

MEDARBETARE 

3(3) 

Idag finns det inte tillräckligt med kylskåp och mikrovågsugnar ute i våra verksamheter, 
vilket innebär att vi bör utrusta personalrummen med detta. 

Överväganden och slutsats 
Pedagogiska måltider kan delas in i två olika kategorier. En kategori för de yngre bar
nen innebärande ett lärande och en annan kategori för de äldre barnen/eleverna mer in
nebärande ett övervakningsansvar när det gäller ordningen i matsalen. När det gäller 
den första kategorin för de yngre barnen bedöms personalen och dess medverkan i mål
tiden vara väsentlig för barnens lärande. 

Konsekvensen av förändringen innebär att det kommer att vara fårre pedagoger som äter 
tillsammans med barnen/eleverna. Detta får som följd att barnen/eleverna går miste om 
lärtillfållen i samband med måltiderna. 

För att halvera kostnaden för de pedagogiska måltiderna krävs följande åtgärder: 
• Att de pedagogiska måltiderna för personalen på fritidshemmen tas bort helt. 
• Att de pedagogiska frukostarna och mellanmålen på förskolorna tas bort helt. 
• Att personalen i förskolan betalar 12:50 kr för den pedagogiska lunchen. 
• Att personalen på fritidshemmen, förskoleklass och åk 1-3 betalar 25 kr för den pe

dagogiska lunchen. 
• Att personalen i åk 4-9 betalar 37:50 kr för den pedagogiska lunchen. 
• Att personalen i särskolan på grundskola och gymnasiet betalar 25 kr för den peda

gogiska lunchen. 
• Att frukosten för ishockeyelever dras in. 

Om åtgärderna enligt ovan genomförs blir det en kostnadsminskning på l mkr. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten innebärande att 
kostnaden för pedagogiska måltider halveras genom att införa avgifter och/eller minska 
antalet pedagogiska måltider. Justering bör göras i 2016 års budgetförslag. Barn- och 
utbildningsnämnden bör få i uppdrag att fastställa regelverk för pedagogiska måltider 
som anpassas till budgeten. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
skolchef 
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4.4 Fritidshem 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att personaltätheten i fritidshem
verksamheten anpassas till riksgenomsnittet i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun har en högre personaltäthet inom fritidsverksamheten än vad som 
gäller for landet som helhet. En anpassning till riksgenomsnittet motsvarar ca tre hel
tidstjänster, ca l ,4 mkr. 

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleldassen och skolan och att göra det 
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid samt 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt som mål att vi skall ha 80% utexaminerade 
pedagoger bland vår personal inom fritidshemsverksamheten. 

Tingsryds kommun är en mindre kommun, men en kommun där vi har flera skolenheter. 
En minskad personaltäthet kan innebära att det blir svårare att hantera tillsynen av ele
verna på ett tillfredsställande sätt och att främja elevernas utveckling och lärande. Be
sparingen kan innebära en kvalitetsförsämring i fritidshemsverksamheten. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka antal elever per heltidsan
ställd till rikssnittet Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband 
med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Anpassa ambitionsnivå 
och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skolchef Yngve Rehnström har fått i uppdrag av kommunchefen att utreda möjligheten 
att öka antalet barn per heltidsanställd inom fritidshemsverksamheten till rikssnittet 
Planeringsledare Mats Jngolf och förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius har tagit 
fram kompletterande underlag till utredningen och även rektorerna har givits möjlighet 
till att lämna synpunkter. 

Bakgrund och fakta 
Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleldassen och skolan och att göra det 
möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska 
stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid , främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap. 
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Kommunens kostnad for fritidshemmen (kr per inskriven elev) ligger strax över riks
snittet (plats 155 i landet, tredje lägst i länet). Antalet inskrivna elever per anställd 
ligger under rikssnittet Barn- och utbildningsnämnden budgeterar idag för 18,3 barn per 
årsarbetare, medan rikssnittet ligger på 21,3 barn (ovägt medel). I rangordningen mellan 
kommunerna hamnar Tingsryd på plats 55 i landet, tredje lägst i länet. Vi har således 
en forhållandevis hög personaltäthet på fritidshemmen. statistiken avser år 2013. 

Om antalet elever per årsarbetare ökas till rikssnittet bedöms detta motsvara en ned
dragning av ca 3 heltidstjänster, vilket innebär en kostnadsminskning på ca l ,4 mkr. 

Tingsryds kommuns struktur gör att vi har annorlunda forutsättningar än t ex storstads
kommuner. Vi har små fritidshemsavdelningar i flera rektorsområden vilket medverkar 
till att vi får högre personalkostnader. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Besparingen innebär en kvalitetsförsämring i fritidshemsverksamheten. En minskad 
personaltäthet kan innebära att det blir svårare att hantera tillsynen av eleverna på ett 
tillfredsställande sätt och att främja elevernas utveckling och lärande. 

En lägre personaltäthet kan även innebära att det blir svårare att klara öppettiderna på de 
mindre enheterna, enavdelningsfritidshemmen. Det kommer att bli mer ensamarbete för 
personalen vilket också innebär mindre tid för eleverna i verksamheten och dess vård
nadshavare. 

SAMHÄLLE 
Om kvaliten inom fritidshemmen försämras kan det innebära att eleverna slutar tidigare 
i verksamheten. Detta får då till följd att de eleverna inte finns i en verksamhet med 
vuxenstöd. 

EKONOMI 
Kostnaderna for Tingsryds kommun minskar årligen med l ,4 mkr (kostnadsminskning
en för 2016 bedöms kunna bli 0,9 mkr, därefter 1,4 mkr årligen). Nämndens resultatmål 
för fritidshem justeras till rikssnittet att gälla från och med 2016-01-0 l. 

MEDARBETARE 
Lägre personaltäthet får till följd att det blir mer ensamarbete får personalen. För vår 
personal kan det innebära en ökad arbetsbelastning jämfö1i mot idag. Det kan även in
nebära ett ökat behov av riktad resurs, särskilda insatser till barn som är i behov av extra 
stöd. Detta har barnen rätt till enligt skollagen. 

Vi har idag problem att rekrytera behörig personal till fritidshemmen. En sänkning av 
personaltätheten kan göra det svårare att nå nämndens uppsatta mål när det gäller behö
rig personal, 80% lärare med inriktning mot fritidshemmen. 
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PROCESS 
För fritidshem med bara en avdelning kan det innebära svårigheter att klara av ett öp
pethållande på 12 timmar. 

3(3) 

Inledningsvis en omställningsprocess för att anpassa organisationen till den lägre perso
naltätheten gällande från 2016-01-0 l. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun har idag en relativt hög personaltäthet inom vår fritidshemsverk
samhet Samtidigt är vi en mindre kommun med fritidshem på sju olika otier, varar 
några är s k enavdelningsfritidshem. En besparing på l ,4 mkr, motsvarande tre heltids
tjänster, kan få negativa konsekvenser på andra perspektiv. 

En minskad personaltäthet kan göra det svårare att leva upp till fritidshemmens uppdrag 
att stimulera elevernas utveckling och lärande och att erbjuda dem en meningsfull fritid. 
Det kan också medföra ett ökat behov av riktade resurser till barn med särskilda behov 
och det kan påverka öppettiderna på våra enavdelningsfdrskolor. 

Den sammantagna bedömningen är dock att det är möjligt att minska på personaltäthet
en inom fritidshemsverksamheten. Antalet barn per årsarbetare kan ökas till rikssnittet 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten innebärande att 
personaltätheten i fritidshemverksamheten anpassas till riksgenomsnittet. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-03 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
skolchef 
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4.5 Förskola 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att personaltätheten i förskoleverk
samheten anpassas till riksgenomsnittet i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun har en högre personaltäthet inom förskoleverksamheten än vad som 
gäller får landet som helhet. En anpassning till riksgenomsnittet motsvarar ca sex hel
tidstjänster, ca 2,4 miljoner kr. 

Förskolan är en egen skolform med ett pedagogiskt uppdrag och en egen läroplan. Inom 
våra lärarutbildningar utbildas särskilda lärare med kompetens för att arbeta med detta 
pedagogiska uppdrag. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt som mål att vi skall 
ha 80% utexaminerade förskollärare bland vår personal inom förskoleverksamheten. 

Tingsryds kommun är en mindre kommun, men en kommun där vi har flera förskolor. 
En minskad personaltäthet kan innebära att det blir svårare att arbeta med förskolans 
pedagogiska uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Besparingen kan innebära en kvali
tetsförsämring i förskoleverksamheten. 

U ppdmgsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att öka antal barn per årsarbetare 
till rikssnittet Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Anpassa ambitionsnivå 
och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skolchef Yngve Rehnström har fått i uppdrag av kommunchefen att utreda möjligheten 
att öka antalet barn per heltidsanställd inom förskoleverksamheten till rikssnittet Plane
ringsledare Mats Ingolf och förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius har tagit fram 
kompletterande underlag till utredningen och även förskolecheferna har givits möjlighet 
till att lämna synpunkter. 

Bakgrund och fakta 
Kommunen har fårhållandevis låga kostnader för förskolan, kostnaden per inskrivet 
barn ligger under riksgenomsnittet (plats 94 i landet, fjärde lägst i länet). Antalet barn 
per avdelning ligger strax under rikssnittet (16,5 barn vs 16,8 barn år 2013 enligt uppgift 
från Skolverket, kommunblad 2013) och även antalet inskrivna barn per årsarbetare 
ligger under rikssnittet ( 4,8 barn vs 5,4 barn år 20 13). Det sistnämnda innebär att Tings
ryds kommun har plats 22 i landet, näst lägst i länet. Vi har således en relativt hög 
personaltäthet inom förskolorna. Tingsryds kommun har således lägre kostnader än 
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riksgenomsnittet samtidigt som vi har en högre personaltäthet. Orsaken till detta kan 
ligga i inskrivningstiden for barnen, våra lokalkostnader eller i hur vi organiserar verk
samheten for våra sk "3-timmarsbarn". För att klart se hur detta ligger till krävs en för
djupad studie. 

Om antalet barn per årsarbetare ökas till rikssnittet bedöms detta motsvara en neddrag
ning av ca 6 heltidstjänster, vilket innebär en kostnadsminskning på ca 2,4 mkr. 

Antalet barn inom förskoleverksamheten och därmed personaltätheten följer en årlig 
cykel. Inför vmje ny hösttermin flyttas de barn som under året fyller sex år upp till för
skoleklassen. Det blir då fårre barn inom förskolan. Sedan under läsåret fylls det konti
nuerligt på med barn allteftersom de uppnår ett års ålder och under våren och framemot 
sommaren har vi betydligt fler barn i verksamheten. Den mätning som nu ligger kring 
till grund för redovisad personaltäthet är gjort i oktober och visar därfor på ett lägre 
värde än vad det skulle ha blivit om mätningen gjorts under våren. Men motsvarande 
gäller naturligtvis inom andra kommuner. Vi väljer att inte säsongsanställa personal for 
kontinuitetens skull och får därfor en lägre personaltäthet under våren än vad vi har un
der hösten. 

Tingsryds kommuns struktur gör att vi har annorlunda forutsättningar än t ex storstads
kommuner. Vi har små förskaleavdelningar i flera rektorsområden vilket medverkar till 
att vi rar högre personalkostnader. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Besparingen innebär en kvalitetsförsämring i förskoleverksamheten som kan försämra 
förutsättningarna att leva upp till forskolans pedagogiska uppdrag. 

En lägre personaltäthet innebär att det blir svårare att klara öppettiderna på de mindre 
enheterna, enavdelningsforskolorna. Det kan medföra en minskad valmöjlighet av för
skolor då vi kommer att behöva begränsa öppethållandet på våra enavdelningsförskolor. 

Det kommer att bli mer ensamarbete för personalen vilket också innebär mindre tid for 
barnen i verksamheten och for kontakten med vårdnadshavarna. 

EKONOMI 
Kostnaderna for Tingsryds kommun minskar årligen med 2,4 mkr (kostnadsminskning
en för 2016 bedöms kunna bli 1,6 mkr, därefter 2,4 mkr årligen). Neddragningen kan 
dock medföra att behoven av riktade resurser till barn med särskilda behov ökar. Nämn
dens resultatmål for förskolan justeras till rikssnittet att gälla från och med 2016-01-0 l. 

MEDARBETARE 
Fler barn per personal innebär ett högre arbetstryck på våra medarbetare. Det innebär att 
det blir mer ensamarbete for personalen. Det blir mindre tid för vmje barn och för kon
takten med barnets vårdnadshavare. Detta kan innebära ett ökat behov av riktad resurs, 
särskilda insatser till barn som är i behov av extra stöd, vilket barnen har rätt till enligt 
skollagen. 
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Vi har idag problem med att rekrytera pedagogiskt utbildad personal till förskolorna. En 
sänkning av personaltätheten kan göra det svårare att nå nämndens uppsatta mål, avse
ende behörig personal, till 80% utexaminerade förskollärare. 

PROCESS 
För förskolor med bara en avdelning kommer det att innebära svårigheter att klara av ett 
öppethållande på 12 timmar. 

Inledningsvis en omställningsprocess för att anpassa organisationen till den lägre perso
naltätheten gällande från 2016-01-0 l. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun har idag en relativt hög personaltäthet inom vår förskoleverksamhet. 
Samtidigt är vi en mindre kommun med förskolor på sju olika otier, varar några försko
lor är sk enavdelningsförskolor. En besparing på 2,4 miljoner kr, motsvarande sex hel
tidstjänster, kan få negativa konsekvenser på andra perspektiv. 

En minskad personaltäthet kan göra det svårare att leva upp till förskolans pedagogiska 
uppdrag, det kan också medföra ett ökat behov av riktade resurser till barn med sär
skilda behov och det kan påverka öppettiderna på våra enavdelningsförskolor. 

Den sammantagna bedömningen är dock att det är möjligt att minska på personaltäthet
en inom förskoleverksamheten. Antalet barn per årsarbetare kan ökas till rikssnittet 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten innebärande att 
personaltätheten i förskoleverksamheten anpassas till riksgenomsnittet. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-03 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Yngve Rehnström 
Skolchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

4.7 Ekonomisk styrning - upphöra med KB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för budget och redovisning enligt protokollsbilaga att 
gälla från och med budgetåret 2016. Tidigare antaget budget- och redovisningsreglemente (KF 
2000-05-25 §73) upphör att gälla i och med budgetåret 2015. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutr·appor·ten 
Uppdrag till kommunchefen att revidera Budget- och redovisningsreglementet med inriktningen 
att ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar upphör. Uppdraget bör planeras så att revide
rat reglemente, efter politiskt beslut, kan bö1ja gälla från och med budgetåret 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbesparande 
åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag omfattar en översyn av hela reglementet, vilket innebär att fler 
frågor än just kompletteringsbudgetarna har belysts. Ärendet har handlagts av ekonomichefen 
efter diskussion och samråd med centrala chefsgruppen och ekonomgruppen. 

Bakgrund och fakta 
Nuvarande budget- och redovisningsreglemente fastställdes av fullmäktige år 2000 inför infö
randet av kommunallagens balanskrav. Sedan dess har många förutsättningar, omvärld samt 
andra regelverk och styrprinciper förändrats, vilket föranleder behov av uppdatering/förändring. 

Förslag till nytt regelverk för budget och redovisning bifogas i bilaga l. Förslaget innehåller i 
huvudsak följande väsentliga förändringar i kommunens ekonomimodet l: 

Kompletteringsbudget 
Kompletteringsbudgeterna, som genomförs under löpande budgetår, har kommit att bli kost
nadsdrivande, inte minst när det gäller investeringar. De har också medfört viss otydlighet avse
ende nämndernas budgetansvar. Regelverken tillämpas inte alltid på det sätt som avsetts. En 
ökad helhetssyn på kommunens och kommunkoncernens ekonomi bör stimuleras. 

Nedan visas sammanställning över de tillägg av kostnader i resultaträkningen respektive inve
steringsutgifter som gjorts i fullmäktiges beslut om kompletteringsbudget åren 2012-2014. 
Överföring av över- och underskott mellan åren ingår inte i siffrorna. Huvuddelen av de kostna
der som tilläggsbudgeterats i resultatbudgeten har finansierats med ökade skatteintäkter enligt 
aktuell skatteprognos. 
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Tillägg i komplette- Kostnad Investerings-
ringsbudget resultat- utgift 
Mkr räkning 

2012- KB1 2,8 5,7 
2012- KB2 3,6 0,0 
2012- KB3 0,0 2,2 
2013- KB1 0,8 5,8 
2013- KB2 1,8 3,5 
2013- KB3 
2014- KB1 0,8 8,0 
2014- KB2 1,2 1,6 
2014- KB3 
Summa 11,0 26,8 

Medel per år 3J 8,9 

Förslaget innebär att ekonomimodellen med kompletteringsbudgetar under året upphör. Det 
innebär att fullmäktiges budgetbeslut året före budgetåret är det enda beslut om budget som 
fattas och att möjligheten till tilläggsanslag för nämnderna därmed upphör. Det budgeterade 
resultatet ska således inte förändras under löpande budgetår. Syftet med förändringen är bl a att 
förtydliga nämndernas budgetansvar, ställa krav på god planering samt motverka ökade kostna
der och investeringar. 

Inrättande av tjänster 
Enligt nuvarande budget- och redovisningsreglemente imättas tjänster, med vissa undantag, av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Det ursprungliga syftet med bestämmelsen var 
bland annat styrning och kontroll över kostnader samt att sådana beslut skulle fattas med god 
framförhållning och vid ett och samma tillfälle i samband med fullmäktiges budgetbeslut Med 
tiden har förutsättningar och tillämpning kommit att förändras, bl a med följden att imättande av 
tjänster behandlats som enskilda ärenden i fullmäktige under löpande budgetår. Detta har bl a 
medfört en långtgående detaljstyrning över nämnderna samt långa handläggningstider. Förslaget 
innebär att beslutsnivå för imättande av tjänster, genom hantering i delegationsordningen, flytt
tas ner till nämnds- och förvaltningsnivå. 

Anslagsnivå för investeringar 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente är fastställt att investeringar ska budgeteras per 
investeringsobjekt, vilket hmebär att vmje enskild investering, stor som liten, ska specificeras i 
fullmäktiges budgetbeslut Detta har bl a medfört en långtgående detaljstyrning över nämnder
na, eftersom investeringar utgörs av anläggningstillgångar överstigande ett basbelopp (ca 44 000 
kr). Förslaget innebär att beslutsnivå för investeringar, inom vissa ramar, flyttas ner till nämnds
och förvaltningsnivå. 

Övrigt 
I nuvarande budget- och redovisningsreglemente finns långtgående regler kring överföring av 
nämndernas över- och underskott till nästkommande budgetår. Tillämpningen av regelverket har 
dock, av olika skäl, varit sparsam under många år. Regelverket är en viktig del av ekonomistyr
ningen utifrån bl a incitament och tydlighet i budgetansvaret Förslaget innebär, tillsammans 
med liggande budgetförslag för 2016, att tillämpning ska återinföras fullt ut från och med bud
getåret 2016. Det föreslagna regelverket är i grunden detsamma som tidigare, dock med vissa 
förändringar, bl a vad gäller ackumulerade över- och underskott samt tydlighet i rutiner och 
ansvar vid över- respektive underskott. 
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Konsekvensanalys 

EKONOMI: 
Tydligare och mer långtgående budgetansvar. Minskad detalj styrning. 
Minskade kostnader och investeringar (inga tillägg under löpande budgetår) 
Minskad flexibilitet under löpande budgetår 

PROCESS: 
Snabbare beslutsvägar (nämndsnivå) 
Prioriteringar och resursfördelning sker vid ett och samma tillfälle 

Överväganden och slutsats 

3(3) 

De föreslagna förändringarna ger sammantaget ett tydligare och mer långtgående budgetansvar i 
organisationen. Riktlinjerna syftar till att stödja både fullmäktiges roll som uppdragsgivare (ge
nom mål, riktlinjer och budgetramar) och nämndernas roll som utförare. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Förslaget innehåller även 
andra förändringar i styrdokumentet (enligt redovisning ovan). 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Riktlinjer för budget och redovisning 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens B: e kapital samt i den 
kommunala redovisnings/agen. l dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssedför kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i .flera detaljer kommunens budgele
ring och redovisning. S;ftet med föreliggande riktlinjer är dä1jör att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 
organisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud
get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 
ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrappotter 
samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 
följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning
en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk
samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 
Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär
der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 
beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras ochfinansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek
teras. Al/argina/erför oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be
slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna
den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 
efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget mmat har beslutats 
i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö
des- och balansbudget Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto
kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor
gensramar för helägda kommunala företag. 

Fullmäktiges budgetbeslut ska fattas senast i september månad. Vid valår fattas fullmäktiges 
budgetbeslut av nyvalda fullmäktige i november månad. 

Hantering av budget för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirektiv. 

Internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en detaljerad in
ternbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Brut
tobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbudgeten ska innehålla en tydlig för
delning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. 

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av anläggningstillgång. Som anläggningstillgång 
räknas tillgång som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och som har ett anskaffnings
värde om minst ett prisbasbelopp. 

I fullmäktiges budgetbeslut fastställs en investeringsplan för de kommande tre åren innehållande 
dels total investeringsnivå och dels investeringsramar för nämnderna. Vid behov kan investe
ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast
ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 
större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings
ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbötjas 
ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom
munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 
När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför
valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 
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Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (t ex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

Hantering av investeringar för helägda kommunala företag regleras i ägarpolicy och ägardirek
tiv. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

I årsredovisning och delårsrappmier görs uppföljning av ekonomi och verksamhet för boksluts
perioden. Delårsrapporterna ska även innehålla en prognos for helåret avseende både ekonomi 
och verksamhet. 

Beslut om kommunens årsredovisning ska fattas av fullmäktige i mars månad. Målsättningen är 
att även de helägda kommunala företagens årsredovisningar ska behandlas av fullmäktige i mars 
månad. 

Delårsrapporter upprättas två gånger per år, efter april och augusti månad. Beslut om dessa ska 
fattas i fullmäktige i juni respektive oktober månad. Motsvarande gäller för de helägda kommu
nala företagens delårsrapporter. Dessa översänds som information till fullmäktige. 

Årsredovisning samt delårsrapport efter augusti månad ska innehålla sammanställd redovisning 
(koncernredovisning). 

Övrig ekonomisk uppfoljning 

Kommunstyrelsen ska fastställa rutiner för den övriga ekonomiska rapportering från nämnder 
och styrelser (utöver delårsrapport och årsredovisning) som behövs för att kunna uppfylla sin 
uppsiktsplikt 

Nämnder och förvaltningar ska fastställa egna rutiner för ekonomisk rapportering inom den 
egna organisationen. 

Nämndens budgetansvar 

Nämndens verksamhet ska bedrivas inom befintlig budgetram. Nämnden får inte överskrida sin 
totala driftbudget, utan har att dessförinnan noggrant pröva möjligheter till omprioriteringar, 
besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter. Verksamheten ska bedrivas inom be
fintliga budgetanslag även om detta medför att de i budgeten angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. 

Nämnden har rätt att besluta om ändrad inriktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i forhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag kon11ner att minska genom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 

Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrappmi/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten, och om 
nämnden inte ämnar eller kan ianspråkta positivt eget kapital, ska förvaltningschefen för nämn
den presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast 
till utgången av itmevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

Nämnden ska fatta beslut om åtgärder enligt föregående stycke, senast på det andra ordinarie 
nämndssammanträdet efter det att den ekonomiska rapporten framlades för nämnden. Beslutet 
ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av innevarande budgetår når 
en överensstämmelse med budgeten, alternativt ianspråktar positivt eget kapital för engångsin
satser. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kätmedom. 

Om åtgärderna är av större vikt och berör fler nämnder, ska samråd ske med berörda nämnder 
före genomförandet. 

Om obalansen fortfarande kvarstår vid årets slut, ska nämnden göra en granskning av verksam
heten och organisationen, inklusive förvaltningsledningen. Nämndens ansvar prövas i samband 
med bokslutsbehandlingen i kommunfullmäktige. 

Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock, efter nämnda prövning, 
innebära att totalt tilldelade medel inte är tillräckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som 
krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska nämnden överväga att sänka 
standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att verksam
heten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva 
verksamheten även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rap
port alternativt rappotiera vid nästkommande ordinarie rappmieringstillfålle till kommunstyrel
sen, som har att redovisa förhållandet till fullmäktige senast i närmast följande delårsrapport 
alternativt i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska 
prövning ha skett om underskottet kan täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. 
Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Över- och underskott vid årets slut 

Fullmäktige beslutar årligen om nämndens över- respektive underskott mot driftbudgeten ska 
överflyttas till nästkommande budgetår eller inte. Sådant beslut sker i mars månad. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott ska överföras till nästkommande år oavsett orsak. 
Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl föreligger. Sådan bedömning ska gö
ras utifrån påverkbarheten på över- eller underskottet samt kommunens totala resultatnivå. 

Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en del av 
kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivit eller negativt bero
ende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 

Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den l juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

Nämnden bör upprätta rutiner för intern hantering av över- och underskott i den egna organisat
ionen i syfte att ge tydlighet i budgetansvaret samt incitament för hushållning med ekonomiska 
resurser. 

Ekonomiska dokument 

De dokument som upprättas för budget, årsredovisning och delårsrapporter ska utformas på ett 
likmiat sätt och ha en tydlig koppling mellan verksamhet, verksamhetsmål och ekonomi. Do
kumenten ska på ett enkelt och överskådligt sätt utgöra underlag för styrning och uppföljning av 
kommunens verksamheter. Primär målgrupp för dokumenten är kommunfullmäktige. 

Övriga styrande dolmment 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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4.8 städverksamhet 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att fortsätta effektivisering av städ
verksamheten i planerad takt i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
städverksamheten har sedan budgetåret 2014 genomgått en plan för att rationalisera 
verksamheten. Styrmålen för detta är att öka avverkningsgraden till en nivå som enligt 
en tidigare utredning betraktas som "medel" utifrån vad som är jämförbart med både 
andra kommuner och privata marknaden. Rationaliseringarna innebär nerdragning av 
personal vilket åstadkoms med naturlig avgång. Städ är den avdelning inom kommunen 
som har den högsta medelåldern. Inför budgetåret 2017 rälmar förvaltningen med att 
målen för den nya verksamheten är uppnådda. Det kommer då att innebära en kost
nadsminslming med J ,9 miljoner kr från startpunkten. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Fotisätta processen i planerad takt genom beslut om minskad städbudget med l mkr i 
budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Arbetet bötjade med en utredning som presenterades 2012. Utredningen visade att 
Tingsryds kommun hade en mycket hg kvalitet på städningen men en avverlmingsgrad 
som var relativt låg. Avverkningsgrad är ett mått på hur många kvadratmeter som städas 
per timme. städverksamheten hade med andra ord för mycket personal. Orsaken till 
överbemanning berodde till viss del på att städavdelningen var en plats för omplace
ringar av personal. Vilket fungerade mycket väl. 

Utredningen tog fram förslag på nya målnivåer, satta utifrån avverkningsgrad inom så
väl offentlig verksamhet som privat verksamhet. Förslagen delades upp som en medel
nivå och en hög nivå. Beslut fattades om att städverksamheten skulle sträva efter en 
medelnivå. 

För att åstadkomma en personalnedgång används naturlig avgång ofta i form av pens
ioneringar. Medelåldern inom städet är hög. En ny städchef anställdes för att genomföra 
uppdraget. I planen låg också att minska chefens tjänst efter att uppdraget kommit 
igång. Detta gjordes i april 2015 . 

Planen sträcker sig fram till 2017. Därefter kommer arbetet att fortsätta med att bygga 
upp en optimerad organisationsstruktur. Dvs hur arbetsledning skall se ut, städgrupp
struktur osv 
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Bakgrund och fakta 
städverksamheten har sedan 2013 haft i uppdrag att genomföra effektivisering genom 
att öka avverkningsgraden och därigenom genomföra minskning av personalstyrkan. Då 
verksamheten har hög medelålder och tidigare har haft höga sjuktal har processen, efter 
beslut i samhällbyggnadsnämnden, genomfötis i takt med de pensioneringar som kom
mer, d v s med hjälp av naturlig avgång. I processen ingår också utbildning och en ökad 
användning av maskiner for att få både bättre effektivitet och kvalitet utan att öka risken 
for arbetsskador. 

Ar 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Total 

An t 
pers 

42 

36 

28 

28 

25 

25 

Aktivitet 

Personalkostnad 

Nerdragning 

Personalkostnad 

Löneökning 

Nerdragning 

Personalkostnad 

Löneökning 

Nerdragning 

Personalkostnad 

Löneökning 

Nerdragning 

Personalkostnad 

Löneökning 

Nerdragning 

Personalkostnad 

Löneökning 

Nerdragnmg 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 

Summa/år Kommentarer 

10 446 100 kr Detta är utgångsläget. 

169 700 kr Omorganiserade tjänster 

10 276 400 kr Nu påbörjas rationalisering av städavdelningen. 

231 283 kr Ingår i totalsumman ovan 

498 900 kr 

9 777 500 kr Pensionsavgångar ersätts inte. 

232 080 kr Ingår i totalsumman ovan 

391 500 kr Omorganiserade tjänster, nytt objekt AMB 

9 386 000 kr 1 person i förtidspension 

230 784 kr Ingår i totalsumman ovan 

528 000 kr Omorganiserade tjänster. Nytt objekt örnen 

8 858 000 kr 4 personer går i pension. 

220 000 kr Ingår i totalsumman ovan 

366 000 kr Omorganiserade tjänster 

8 588 000 kr Totalt har 13 personer pensionerats 

210 000 kr Ingår i totalsumman ovan 

1 954100 kr 

Avseende medborgare eller med andra ord boende och elever så kan det jämfört med 
tidigare bli en lägre kvalitetsnivå på städningen. Denna nivå får inte medföra anmärk
ningar avseende arbetsmiljö eller hygien. I vissa avseenden kommer det vara möjligt att 
komma till en högre kvalitetsnivå då vi infcir med städning med maskiner. 

SAMHÄLLE 
Samtidigt som förändringarna genomförs görs också en översyn av metoder och vilka 
områden som skall städas. På det viset undviker man en forsämring av städningen ur 
fastighetsperspektiv. 
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EKONOMI 
Syftet med åtgärderna är att reducera kostnaderna for städning i Tingsryds kommun. 
Delsteg är redan uppnådda och målet inom hållbar ekonomi kommer att uppnås. 

Total kostnadsminskning har bedömts till l ,9 mkr, varav l ,O mkr redan har hanterats i 
budget 2014-2015 (denna kostnadsminskning har kommit förvaltningarna/kunderna till 
del, främst BUN). Återstående kostnadsminskning for 2016 och framåt är således 0,9 
mkr, varav ca 0,5 mkr 2016 och ytterligare ca 0,4 mkr 2017. Dessa belopp ingår i Håll
bar ekonomi och kommer således inte förvaltningarna/kunderna till del på det sätt som 
gjordes i budget 2014-2015. 

MEDARBETARE 
Städvolym per timme och medarbetare ökar under hela processen. Målet är dock satt till 
en medelnivå jämfört med samma verksamheter både offentlig och privat. Samtidigt har 
maskiner infötts i mycket stor utsträckning. Målsättningen och förändringen av arbets
metoder är gjorda for att vi samtidigt inte skall få en ökning av arbetskador. Det borde 
vara möjligt att tom minska riskerna då införandet av maskiner påverkar arbetsmiljön 
väsentligt. 

PROCESS 
Förändringen kommer också innebära att kunderna skola och omsorg får ett bättre un
derlag for vad de köper avseende städ. De kommer också att få större möjligheter att 
påverka städvolymen och kostnader for städet. 

Överväganden och slutsats 
Rationaliseringsplanen inom städ har helt klatt en positiv ekonomisk effekt på städverk
samheten och därmed kostnaderna för kunderna. Verksamheten kommer också att står 
sig väl i konkurrens med den privata sektorn. Enda nackdelen är att städet inte kan vara 
en plats for omplaceringar utan att ta hänsyn till kompetens och personalvolym. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten, dock med något 
justerat belopp. Justering bör göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-1 O 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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4.9 Taxor bygg och miljö 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att intäktshöjningen enligt redan 
fattade beslut om taxor inom bygg- och miljöverksamheten ingår i Hållbar ekonomi. 

Sammanfattning 
Den nuvarande taxan antogs vid ett flertal tillfållen under åren 2013 och 2014. I arbetet 
med hållbar ekonomi och en kontinuerlig översyn av avdelningens verksamhet har kon
staterats att taxorna och tirnavgifterna bör ses över. 

Avdelningen hade tidigare haft en skattefinansieringsgrad i ett spann mellan ca 25%-
50% . Målet med översynen av taxorna var att få ca 80% självfinansiering för den verk
samhet som bedrivs inom avdelningen. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Kommunfullmäktige har redan fattat beslut i frågan (på förslag från samhällsbyggnads
nämnden). Intäktshöjningen ingår i Hållbar ekonomi. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Uppdraget är ett fårslag direkt från avdelningen. Arbetet är genomfort och framarbetat 
av bygg- och miljöchefen. Beräkningar har gjorts i samverkan med inspektörer och för
valtingsekonom. 

Bakgrund och fakta 
Framtagningen av underlagen får de beslutade taxorna år 2015 bygger på en ökad själv
finansiering av verksamheterna. Anledningen är att användare av avdelningens tjänster i 
större utsträckning ska betala för tjänsterna istället för att dessa subventioneras av 
skattemedel genom tilldelning av ram. Den beräknade besparingen för avdelningen är 
på sikt 1,8 mkr. Under 2015 beräknas besparingen bli l mkr då det kommer att ta en tid 
för omställning av arbetssätt och hantering av debitering. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Kostnaden får medborgare som nyttjar tjänsten från bygg och miljöavdelningen kom
mer att få ökade kostnader. Samtidigt innebär det att medborgare som inte nyttjar en 
tjänst inte heller är med och betalar i samma utsträckning som tidigare. 

SAMHÄLLE 
För samhället i stort är det svårt att se några betydande negativa konsekvenser som föl
jer av den högre taxan. I övrigt blir det mer skattepengar över till andra verksamheter 
inom kommunen 
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EKONOMI 
Förändringen innebär att en större andel av finansieringen för verksamheten sker genom 
taxor. Självfinansieringsgraden blir större. 

De genomforda taxehöjningar bedöms ge en årlig nettokostnadsminskning på 1,8 mkr 
från och med år 2016. 

MEDARBETARE 
Medarbetarena på avdelningen kommer att få större krav på sig att själv generera de 
pengar som behövs for att bedriva verksamheten. Detta kan orsaka en högre arbetsbe
lastning men ändrade arbetssätt bla med inriktning mot projekt bör kunna avhjälpa dessa 
eventuella problem. 

PROCESS 
En ökad självfinansiering innebär också större krav på kontroll av tider for de olika 
uppdragen inom verksamheten. Detta i sin tur kan medför en ökad administration. Det 
är därfor viktigt att efter en tid se över de hjälpmedel som kan behövas for detta. 

Överväganden och slutsats 
Förändringen innebär att skattekollektivet belastas mindre med kostnader som är kopp
lade till direkta uppdrag. För bygg och miljöavdelningen innebär det större krav på pre
station for att upprätthålla budgeten på avdelningen. Vinsterna med systemet kommer 
dock att ta en tid att generera då ändringar i arbetsätt behövs. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetfors lag. 

Beslut kring taxor har redan fattats (in for budgetåret 20 15). 

Tingsryd 2015-06-1 O 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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4.11 Leasingbilar 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att genomfåra förändrat arbetssätt 
för kommunens leasingbilar i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Inom ramen för hållbar ekonomi har förslag tagits fram får förbättrad styrning, samord
ning och kontroll över kommunens leasingbilar. Förslaget gäller förvaltningarna och 
således inte koncernföretagen. 

Genom att ha en person som är samordningsansvarig för kommunens leasingbilar 
kommer ekonomiska besparingar att göras, ansvar tydliggöras samtidigt som standarden 
på våra fordon kommer att fårbättras och värdet inte kommer att avta i tidigare takt. 
Genom samarbete ekonomisk såväl som praktiskt kommer kommunens nytta att öka. 

Uppdragsbeskrivning 
Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till forbättrad styrning, samordning 
och kontroll över kommunens leasingbilar i syfte att nå en total kostnadsminskning om 
5 %. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras i samband med 
beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Översyn av leasingbilar och dess användning är genomförd av ekonomigruppen en tidi
gare utredning. Denna är underlag för vidare utredning av uppdraget. Utredningen har 
uppdaterats med underlag för 2014 och ny genomgång av kostnaderna har gj01ts till
sammans med en översyn av befintlig organisation. En ny organisation har tagits fram 
tillsammans med framtida utvecklingsområden. 
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Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun hade per den 31 maj 68 stycken leasingbilar fördelade enligt nedan: 
Fel! Ogiltig länk. 
Kostnaden för kommunens leasingbilar under år 2013 och år 2014 var 4,5 mkr per år. 

Leasing/ Drivmedel Service/ Miljustering Fordonsskada Försäkrings Självrisker Övrigt 

hyra rep ej försäkring avgifter 

Totalt2013 2265 1251 547 137 37 134 159 

Totalt2014 2448 1130 508 104 49 115 202 

De största enskilda kostnadsposterna är leasing, följt av drivmedel. Därefter kommer 
service och reparationskostnader där det ingår skadekostnader om 229 tkr för år 2013 
och 11 I tkr år 2014. Kostnaderna för miljustering innehåller både kostnader för övermil 
och undermiL Generellt kan sägas att övermilen kostar betydligt mer än återbetalningen 
för undermiL En stor post i sammanhangen är kostnaderna för självrisker. 

Nuvarande rutiner: 
Upphandling görs centralt av inköpssamordnaren efter inledande diskussion med verk
samhetsföreträdaren. Det är verksamhetens bedömda behov som styr om ett fordon ska 
anskaffas. Inom socialförvaltningen finns en rutin för handhavande av kommunens for
don. Den är dock inte känd av bilansvariga och förare. Vmje bil ska enligt rutinen ha en 
person som är ansvarig för skötsel, rapportering av skador m.m. I praktiken har ansvaret 
inte tydliggjorts och resultatet inte uppnåtts. Socialförvaltningen följer upp genom att 
föra in körda mil i en gemensam fordonsförteckning. Den innehåller dessutom informat
ion om avtalstid, bilansvarig m.m. Det råder dock oklarheter klarhet om vem som ska 
vidta åtgärder när körning och avtal inte är i fas. Bilförsäkring hanteras centralt i kom
munen. Här finns problem med att få in skadeanmälningar. Betydande skador kvarstår 
när bilar återlämnas, vilket i de flesta fall inte täcks av försäkringen. Bilfirman bedömer 
ensam skadorna och det finns en gråzon mellan vad som är normalt slitage och försäk
ringsberättigade skador som uppgår till ett betydande belopp. Eftersom redovisningen 
inte är tillräckligt specificerad är det svått att följa upp kostnaderna. För att kunna få en 
bild av normala och onödiga kostnader får vmje verifikation gås igenom. 

Kostnaden för bilarnas körsträckor i förhållande till leasingavtalen måste arbetas bort. 
Kostnaderna för skador och självrisker måste minska. Minskar dessa minskar också 
försäkringspremien. De skador som uppkommer måste också anmälas och anmälas i tid 
för att förvaltningen inte ska betala behöva betala skadekostnader. I samband med åter
lämning faktureras skador som skulle täckts av försäkringen eller av en annan art som 
faller nom ramen för den rekonditionering som kommunen betalar för. Kommunen rar 
dessutom betala extra för borttappade reservnycklar, onormal medsmutsning etc. 

198 

184 

Totalt 

4530 

4556 
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Konsekvensanalys 

ALLMÄNT 
Förbättringspotentialen när det gäller kommunens leasingbilar är främst ekonomiska 
men även en kvalitetshöjning uppnås om man väljer att göra om rutiner och organisat
ionen för fordonshanteringen. Som tidigare tagits upp finns ett antal kostnadsposter re
dovisade som helt skulle kunna elimineras med en bättre samordning och helhetssyn. 

Utgångspunkten för den nya organisationen är att vmje förvaltning är avtalspart for sin 
förvaltnings leasingbilar och ansvarar for dessa. Förvaltningen betalar fmisatt kostna
derna för leasingbilarna vilket betyder att besparingarna kommer att ske inom varje för
valtning. 

För att förbättra styrning, samordning och kontroll inrättas en tjänst om 50%. Medarbe
taren kommer att arbeta med att samordna och kvalitetshöja hanteringen av kommunens 
leasingbilar genom att 
- vara den som den fordonsansvarige arbetar med när det gäller fordonsfrågor 
- genom befogenhet från förvaltningarna hantera fordonen för att undvika över- och 

undermil genom s k rotation av bilar 
- hantera försäkringar och försäkringsfrågor 
- hantera skadeanmälan efter inlämning från förvaltningarna 
- praktiskt hantera fordonen vid olika åtgärder efter kontakt med fordonsansvarig 
- vara den som är fakturamottagare for alla kostnader när det gäller leasingbilar 
- konterar dessa fakturor for att få en jämförbarhet och struktur i uppföljningen 
- göra uppföljning av kostnader samt efterkalkyler 
-samordna leasingavtal efter behov (vara ett stöd for upphandlare vid tecknandet av 

nya avtal) 
- samordna förvaltningarnas fordonsbehov 

Utöver fordonssamordnaren kommer kommunens verkstad att vara behjälplig i det prak
tiska arbetet med fordonen. Verkstaden kan erbjuda förvaltningarna en genomgång av 
bilarna innan dessa återlämnas till leasingföretaget På så sätt kan vi forhindra onödiga 
kostnader då bilarna gås igenom av kunniga medarbetare. Efter genomgång återlämnar 
verkstadspersonalen bilarna och då görs en gemensam bedömning av eventuellt kvm·va
rande skador. Kostnaden for att anlita verkstaden är enligt internprislista och kommer 
att debiteras den fordonsanvarige genom kostnadsfördelning. Detta kommer att leda till 
minskade kostnader for kommunen. 

För att komma tillrätta med handhavandet av bilarna föreslås att en övergripande rutin 
för hanteringen av kommunens bilar tas fram. För att kommunicera denna hålls det for
donsmöten där det informeras om policyn, den nya organisationen och det nya arbets
sättet. 

För att få en bättre uppföljning av leasingbilarna förslås att kontoplanen justeras under 
konto 69 for att kunna fördela kostnaderna tydligare. Kostnaderna ska också fordelas 
per fordon. 

EKONOMI 
En årlig kostnadsminskning for kommunens leasingbilar om 0,5 mkr bedöms vara möj
lig. Från detta avgår 0,25 mkr avseende kostnad for 0,5 tjänst. Således innebär forslaget 
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en möjlig årlig nettokostnadsminskning om 0,25 mkr från och med budgetåret 2017 
(första året 2016 bedöms nettokostnadsminskningen bli 0,0 mkr). 

Överväganden och slutsats 

4(4) 

Praktisk måste en, gärna två bilar, införskaffas för att göra det möjligt att rotera bilar 
samt hantera olika skador eller åtgärder. Förslaget är att kommunen köper fordon som 
ska lämnas tillbaka. 

Tjänsten som samordnare bör vara organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att få samordningseffekt med andra behov. 

Inför omorganiseringen ska en kommungemensam fordonsförteckning tas fram som är 
tillgänglig på intranätet. 

En utvärdering av organisationen ska göras efter ett år och rutinen ska granskas genom 
intern kontroll inom de närmsta åren. 

Ett inplastat koti med instruktioner om hur man hanterar fordonsskada kommer att fin
nas i vatje bil. Respektive verksamhetschef lyfter gällande rutin på APT. Fötiydligande 
gällande att det inte handlar om personbunden ersättning vid skadeanmälan. 

Framtida utvecklingsområden inom området kan vara 
- utbildningsinsatser för fordonsansvariga och förare 
- uppföljning av bränsleförbrukning och körsträckor 
- ytterligare tjänster genom kommunen verkstad t ex. skötsel, tvätt och städ 
- upphandlingsstöd från SBF 
- egen försäljning av fordon 

Ny organisation föreslås börjar gälla fr. o m 2016-03-0 l 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten innebärande att 
arbetssätt och organisation förändras i enlighet med förslaget i denna utredning. Juste
ring bör göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-08 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

4.12 Taxor äldreomsorg- införande av avgift för transport vid matdistri
bution 

Förslag till beslut 
l) Kommunfullmäktige fastställer avgift för transport av fårdiglagad mat (matdistribut
ion) till lO kr per portion att gälla från 2016-01-01. 

2) Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att införa avgift for matdistribut
ion i enlighet med utredningen. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun tar idag inte ut någon avgift för hemkörning av mat inom äldre
omsorgen (s k matdistribution). Om en avgift införs skapas en skillnad i pris i förhål
lande till mat som kan ätas på restaurang på äldreboende. Därmed föreslås ett införande 
av en ny avgift avseende själva transporten vid matdistribution . 
Den enskilde har laglig rätt att få behålla tillräckliga medel for personliga behov innan 
föreslaget avgiftspåslag. 

Uppdragsbeskrivning 
Beslut om införande av avgift för tranport vid matdistribution i samband med beslut om 
budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Många kommuner har infört denna typ av avgift. Ett näraliggande exempel är Alvesta. 
Avgiftshandsläggaren har simulerat vad avgiften skulle ge i nuläget. 

Bakgrund och fakta 
För närvarande finns ingen avgift för utkörning av fårdiglagad mat. Matdistribution är 
ett bistånd och avgiften är f n 50 kr/p01tion (självkostnadspris). Förslaget är att därutö
ver ta l O kr/portion för transporten. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
A v giften ska tas ur den enskildes avgiftsutrymme d v s endast de som enligt kommu
nens beräkning har råd att betala blir påförda avgiften. 

SAMHÄLLE 
Eftersom priset höjs kan efterfrågan minska, vilket kan gynna andra matalternativ som 
tillhandahålls av livsmedelsaffårer, restauranger etc. 
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EKONOMI 
Beräkningar på individnivå visar att nuvarande volym skulle generera 150 tkr/år i nya 
intäkter. 

MEDARBETARE 
En prishöjning kan som nämnts minska efterfrågan, vilket i så fall frigör personal till 
vård- och omsorgsarbete. 

PROCESS 
Förändringen kan innebära en mindre konsultinsats får anpassning av beräkningsmodu
len i verksamhetssystemet 

Överväganden och slutsats 
Eftersom den enskilde skyddas av förbehållsbeloppet och att det genererar en intäkt 
motsvarande 0,3 årsarbetare är det en outnyttjad ekonomisk potential som nu borde tas i 
anspråk. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapp011en. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-03 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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4.13 Förfogandemedel i budgeten 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att budgetanslag får kommunstyrel
sens förfogande samt fårfogandemedel för kommunstyrelsens ordförande och kommun
chef upphör. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Beslut om att budgetanslagen för kommunstyrelsens förfogande (200 tkr) samt förfo
gandemedel för kommunstyrelsens ordförande och kommunchef (250 tkr) upphör i 
samband med beslut om budget 2016. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Övriga kostnadsbespa
rande åtgärder. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag har framtagits av ekonomichefen. Samråd har skett med 
centrala chefsgruppen. 

Bakgrund och fakta 
Centrala budgetanslag till förfogande finns för att utgöra visst handlingsutrymme under 
löpande budgetår. I 2015 års budget finns följande budgetanslag till förfogande: 

• Kommunstyrelsen 200 tkr 
• Ksau utvecklingspott 300 tkr 
• Kommunstyrelsens ordf och kommunchef 250 tlcr. 

Konsekvensanalys 

EKONOMI: 
Minskade budgeterade kostnader ( 450 tlcr). 
Tydlighet budgetansvar och incitament får god planering. 
Minskat handlingsutrymme får politiken. 

Överväganden och slutsats 
Budgetanslagen kan tas bort. Bedömningen görs att ksau:s utvecklingspott (300 tkr) bör 
finnas kvar som en flerårig finansieringsmöjlighet för utvecklingsprojekt, medan de 
båda andra budgetanslagen kan upphöra. Detta innebär en budgetbesparing på 450 tkr. 

Användandet av centrala fårfogandemedel har givit handlingsutrymme att kunna bevilja 
ärenden som dykt upp under löpande budgetår. Förfogandemedlen har då kunnat finan
siera engångskostnader för det enskilda budgetåret. 
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I ett flertal fall har förfogandemedlen, liksom kompletteringsbudgetarna, lett till beslut 
som finansierar en verksamhet/projekt år l men lämnat frågan ofinanserad år 2 och 
framåt. På så sätt kan förfogandemedlen sägas ha varit kostnadsdrivande. Eftersom 
ärendena kommer in löpande under året sker inte heller prioritering av ärendena på ett 
korrekt sätt. 

Ett avskaffande av förfogandemedlen skulle bidra till en ökad tydlighet i budgetansvaret 
samt ge bättre incitament för att på förvaltningsnivå ha god framförhållning och plane
ring samt ökade marginaler i den egna budgeten. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Justering bör 
göras i 2016 års budgetförslag. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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5.1.1 Energisparåtgärder 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag för investeringar att avsätta 5 mkr 
årligen till energisparåtgärder. 

Sammanfattning 
l den befintliga investeringsbudgeten kan man avsätta en del till energisparåtgärder. Då 
investeringsbudgeten är hått ansträng är det viktigt att återbetalningen på investeringen 
är så kort som möjligt. Det är också av yttersta vikt att ställa krav kalkyler innan beslut 
om åtgärder och att var investering får en uppföljning där en ekonomisk kalkyl ingår. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Fastställa energisparåtgärder som en prioriterad investering samt reservera 5 mkr årligen 
i investeringsbudgeten för ändamålet. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 5: Tydlig prioritering av 
investeringar/underhåll. 

I uppdraget i pkt 5.1 (Energisparåtgärder) i slutrapporten ingår även uppdrag till kom
munchefen att ta fram förslag till ett samlat energisparprojekt med tydliga målsättningar 
inom ramen får anslagen investeringsbudget Denna del av uppdraget ska vara färdigt 
under hösten 2015 och ingår således inte i denna utredning. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Under 2014 genomfårdes en genomgång av delområden lämpliga får energisparåtgärder 
inom kommenen. Utvärderingen gjordes av vår EES handläggare. Detta ligger till grund 
för prioriteringar av de stora delområdena i kommunen 

Bakgrund och fakta 
Kommunens verksamhetslokaler i form av skolor, förskolor, idrottshallar och äldrebo
enden förbrukar energi till en årskostnad motsvarande ca 24 mkr per år. Jämfört med 
andra kommuner har Tingsryds kommun en fårhållandevis dålig energieffektivitet i de 
egenägda fastigheterna. I Öppna jämförelser för Energi och klimat 2014 rankas kom
munen som nr 219 i riket och tredje sämst i länet. 

En försiktig prognos på energibesparing med 5% skulle innebära minskade kostnader 
med ca 1,2 mkr per år. För att nå energibesparingar krävs investeringar. Dessa har ofta 
fått låg prioritet i konkurrensen om investeringsutrymme och kommunen har inte heller 
bedrivit något samlat energisparprojekt i större omfattning avseende verksamhetsloka
lerna. Energisparinvesteringar har ofta fårhållandevis kort pay-off-tid, 
d v s investeringen kan ofta tjänas in relativt snabbt genom sänkta energikostnader. 
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Som ett alternativt till egna investeringar finns idag möjlighet att via upphandling och 
avtallåta privat företag genomföra och finansiera energisparåtgärder i kommunens fas
tigheter. Hela eller del av de sänkta energikostnaderna tillfaller då den privata aktören 
under avtalstiden som finansiering av investeringen. Det är således ett alternativ om 
bedömning görs att investeringsutrymme saknas. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Energisparåtgärder kan vara av både tekniska och organisatoriska. Det som avses i detta 
fall är tekniska åtgärder. Organisatoriska åtgärder kan vara energisparbeteenden som att 
släcka lampor, diska med fulla maskiner osv. 

SAMHÄLLE 
Ur en samhällssynpunkt är det viktigt med ett så lågt energiberoende som möjligt. Inve
steringsplanen kan dock påverka möjligheten att göra andra underhållsåtgärder. 

EKONOMI 
Energisparåtgärderna påverkar vår investeringsbudget vilken är hårt ansträngd redan. 
Därför måste man sträva efter att ha korta pay off tider för investeringarna. 
Det har tidigare funnits energisparpengar med i investeringsbudgetarna. Det har då fun
nits betydande brister i underlagen till beslutsnivåer. Det har inte heller funnits några 
efterkalkyler alls. A vs ätter man 5 miljoner skall inga investeringar göras utan ett un
derlag som beskriver väl åtgärd och ekonomisk kalkyl. Det måste också finnas en upp
följning och en efterkalkyl som skall precenteras på ett tidsatt datum. 

MEDARBETARE 
Några större konsekvenser ur medarbetarsynpunkt är svårt att se. Möjligtvis handlar det 
om ett större medvetande och kompetens när energisparåtgärder skallläggas fram och 
behovet av ett mer informativt beslutsunderlag till politiken. Här gäller det också att 
politiken ställer krav på beslutsunderlaget. 

PROCESS 
Styrningen, underlag, kalkyler och uppföljningen måste förbättras väsentligt i framtiden 
om man skall ha en budget på 5 miljoner får energisparåtgärder. Detta måste läggas in i 
processer får beslut och beslut skall inte heller kunna fattas utan att berörd nämnd ser ett 
korrekt beslutsunderlag. Kriterier måste också sättas upp för att bedöma vad som är en 
energisparinvestering. 

Överväganden och slutsats 
Energisparåtgärderna tar utrymme från den ordinarie investeringsbudgeten och styr 
pengarna mot energisparåtgärder med en stor andel. Därför är kraven på återbetalning 
väsentliga. Vinsterna i en snabb återbetalning skall snabbt ge utrymme för bättre under
håll av kommunala anläggningar. 

Förslag/heslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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5.2.1 Investeringar VA 

Föa·slag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag får investeringar att avsätta 12 mkr 
årligen till investeringar inom V A-verksamheten. 

Sammanfattning 
V A verksamheten ansvarar för en betydande del av kommunens fasta kapital i form av 
ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk. Kommunen kan inte skjuta underhållskost
nader på framtiden. Enligt plan så behövs ett underhållsbehov på l O tll 12 miljoner. Det 
kommer också krävas utbyggnader och utvidgningar av verksamheten som en fåljd av 
ökade krv på kommunerna får VA till medborgarna. Dessa kostnader är inte medtagna i 
utredningen. För detta behövs ett fardigställande av V A planen. 

U p p d r agsbeskrivning 
Fastställa VA-verksamheten som prioriterad verksamhet i investeringsbudgeten samt 
reservera l 0-12 mkr årligen för ändamålet. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 5: Tydlig prioritering av 
investeringar/underhåll. 

I uppdraget i pkt 5.2 (Investeringar inom VA) i slutrapporten ingår även uppdrag till 
kommunchefen att ta fram förslag till en samlad investerings- och underhållsplan för 
VA-verksamheten inom ramen för anslagen investeringsbudget Denna del av uppdraget 
ska vara fardigtunder hösten 2015 och ingår således inte i denna utredning. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
V A verksamheten arbetar med en långsiktig investeringsplan som ligger till grund får 
behovet av investeringar. Planen tas fram mot bakgrund av ledningsbrott, reparationer, 
ålder på utrustning och anläggningar, myndighetskrav. 

Bakgrund och fakta 
Tingsryds kommun har, till fåljd av sin geografiska struktur, en relativt omfattande vat
ten- och avloppsverksamhet Verksamheten har 5 vattenverk och 19 mil vattenlednings
nät samt 6 reningsverk, 56 avloppspumpstationer, 23 mil avloppsledningsnät och 18 mil 
dagvattenledningsnät V A-verksamheten är en grundläggande samhällsfunktion med 
stor betydelse får kommunen och dess invånare. 
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2(3) 

Verksamheten har ett omfattande investerings- och underhållsbehov, både vad gäller 
verk och ledningsnät. Om investeringar och underhåll inte genomfårs i takt med beho
vet byggs en skuld upp får framtiden, vilket inte är långsiktigt hållbart. Bristande un
derhåll ökar dessutom riskerna i verksamheten. Det bedömda investerings- och under
hållsbehovet får åren 2015-2021 uppgår till drygt 77 mkr, vilket motsvarar ett årligt 
genomsnitt på 11 mkr. I bedömningen ingår inte de behov som kan komma att uppstå av 
oförutsedda händelser såsom lagkrav, statusfårändringar osv. 

l VA Langsiktig mvestenngsp1an 
l ,,,~_:,i,.~, ,;§ii: ': ;:;_ ;:'''· ;!% )i[, t i''tl'"''": ;f•li;,p .i:,'l\!•1' I'i'l:''ii 1 '··''~'f'z': 

Verk 6300 4000 4400 5650 11000 5000 9000 o o o o o 

Ledningsnät 800 2700 5600 5600 3800 3900 5800 2800 2800 2800 2800 o 

Pumpstationer 1300 120 o o 120 o o 120 o o 120 o 

Tryckstegring och reservoarer o 3000 o o o o o o o o o o 

Fordon 400 468 500 600 600 o 400 l 000 o 600 800 o 

Maskiner o 100 650 o o o o o o o o o 

'hx$'/.i(ii!; '" ;p}:( ii'' i'Wi!b ilfl+f;, l ~'H5i:2•XI l >;'<iZ:;•]i mi i;;if/7~(1, i'i:<i.i~Y,i)i 

Totalsumma för perioden 95 648 

Investeringsplanen ovan är en sammanställning av planer får de olika verksamheterna 
inom V A. Planen innehåller dock bara investeringar kopplade till underhållsbehov. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Brister underhållet inom V A verksamheten kan det få mycket alvarliga konsekvenser på 
miljön och inte minst medborgarnas hälsa. Det som produceras är vårt vanligaste och 
mest använda livsmedel. Med andra ord finns det inte utrymme för genvägar i underhål
let av verk och ledningsnät. 

SAMHÄLLE 
V A verksamheten ansvarar för en betydande del av kommunens fasta kostender som är 
bundet i ledningsnätet och anläggningar. Att inte planera och genomföra underhållet väl 
är bara att skjuta problemen på framtiden och till kommande generationer. Det är viktigt 
att ta hänsyn till då investeringsplanen kan innebära höjd V A taxa. För närvarade är 
avskrivningarna inom verksamheten 6 till 7 miljoner det innebär att en investeringsnivå 
på l O till 12 miljoner kan innebära en reell taxehöjning. 

EKONOMI 
En dåligt underhållen anläggning innebär att fokus hamnar på akut oplanerat underhåll 
som oftast är dyrare att åtgärda. Underhållet sker då också i större utsträckning på tider 
utanför ordinarie arbetstid. Det innebär att det i investeringsbudgeten kan se mer gynn
sam ut om nivån på investeringars läggs på en lägre nivå Totalkostnaden kommer dock 
inte att minska det går sönder måste alltid åtgärdas inom V A. 

MEDARBETARE 
För medarbetarna innebär en väl underhållen anläggning att riskerna i arbetsmiljön 
minskar. En väl underhållen anläggning innebär också fån·e akuta stopp med utryck
ningar utanfår normal arbetstid som följd. 
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PROCESS 
En väl bearbetad underhållsplan innebar att budgetarbetet och planeringen av verksam
heten får en stabil grund. 

Överväganden och slutsats 
Den planerade nivån på l O till 12 miljoner per år ingen överdriven nivå i forhållande till 
de tekniska behov som krävs. Åtgärder och därpå följande kostnader är i stort sett bara 
baserat på underhållsbehov. Verksamheten kommer att ta fram en VA plan som kom
mer att innebära ökade kostnader. VA planen skall se över behoven av utvidgade verk
samhetsområden, säkerställa vattenforsötjning, ta hänsyn till klimatforändringar osv. 
Åtgärder som inte är kopplade till underhåll men kommer att innebära en ökad investe
ringsvolym. Dessa åtgärder är inte med i redovisad investeringsplan då V A planen inte 
finns ännu. 

En minskning av nivån skulle innebära en framskjutning av behoven och kostnaderna. 
Man skall också räkna med att behoven kommer att öka i framtiden då det kommunala 
ansvaret for V A forsötjning kommer att öka. Då är det av yttersta vikt att ligga på en 
god nivå från bötjan. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrappot1en. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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7.1 Samverkan med andra 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

l) Kommunstyrelsen tar emot inventering av befintlig samverkan samt redovisning av 
möjliga nya samverkansområden som information. 

2) Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att ta fram en strategi/plan för samver
kan med andra. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2016. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun arbetar aktivt med samverkan med olika parter både internt och ex
ternt. Detta möjliggör en ökad kvalitet och kunskapsutbyte. Det är dock viktigt att utöka 
samverkan med andra aktörer, då det ger potential till ökad eller bibehållen kvalitet och 
kompetens, minskade kostnader, förbättrade rekryteringsmöjligheter, ökad effektivitet, 
minskad sårbarhet och minskade investeringsutgifter. Potential får ökad samverkan gäl
ler kommunens samtliga verksamhetensområden och kan ske inom förvaltning eller 
kommunen/koncernen, andra kommuner, andra aktörer. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Uppdrag till kommunchefen att genomföra inventering av befintlig samverkan samt att 
ta fram minst två nya möjliga samverkansområden per förvaltning/bolag. Uppdraget bör 
redovisas senast hösten 2015. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 7: Tydliga interna fokus
områden. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Inventera pågående samverkan med olika aktörer där kommunens nämnder och bolag 
ingår samt att ta fram förslag på nya samverkansområden. 
Ansvarig för utredningsuppdraget är kommunchef och medverkande har varit förvalt
ningschefer och VD. 

Inventering av befintlig samverkan 

Nuvarande/pågående: 
Nätverk personalchefer i Kronoberg 
Nätverk pensionshandläggare i Kronoberg 
Nätverk personalspecialister i Kronoberg 
Nätverk lönesamordnare i Kronoberg 
Nätverk Ekonomichef 
Nätverk Kommunchefer 
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Nätverk Jurist 
Nätverk Kansli 
Nätverk IT -chefer 
Nätverk IT -samordnare 
Nätverk Socialchefer 
Nätverk Skolchefer 
Nätverk Utvecklingsledare 

E-arkiv 
Räddningstjänst (Lessebo, Uppvidinge) 
Wexnet (Växjö, Alvesta, Lessebo) 
Kommuninvest (280 kommuner) 
Kommunassurans ( 4 7 kommuner) 

Upphandling och drift P A-system med kommunerna i länet 
Upphandling och drift Ekonomisystem (6 kommuner i länet) 
H-upphandlingar 
Operatörsupphandling 
Växelupphandling 
Upphandling av verksamhetssystem och transporter mm inom BUF. 
Inköpssystem (Växjö, Ljungby, Alvesta) 
Samordnad varutransport (Ljungby, Alvesta, Växjö) 
Pensionsadministration (8 kommuner i länet) 
!t-samverkan (Växjö, Lessebo) 

Inköpssamverkan 
Projekt om studentmedarbetarskap i Kronoberg 
Kompetensförsäljning i Kronoberg 
Förberedande ledarprogram (kommunerna i Kronoberg) 
Krissamverkan Kronoberg 
Konsument Kronoberg 
Folkhälsa och friskvård (Kommuner och regionen i Länet) 

Alkoholhandläggning (Med Växjö) 
Färdtjänsthandläggning (Regionen) 
Trygghetslarm (Upphandlingar, kommuner i regionen) 

Gymnasieantagning (Med Växjö). 
Samverkan med Blekingekommuner inom Gränslöst avseende vuxenutbildningen. 

(Gemensam fmibildning, nätverk for rektorer, adm, syv och for lärare inom olika ämnen. 

2(5) 

Gemensam ansökan inom yrkesvux och lärlingsvux. Samverkan om studerande när det gäller 
utbildningar som respektive kommun inte kan erbjuda. Samverkan inom samhällsorientering 
for invandrare.) 

Samverkan inom transporter med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Socialförvalt
ningen. 
Lokaler for gymnasieutbildning samt elevhälsa, studievägledning och skolbibliotek 
(MedAMB). 
AV-Media inom Region Kronoberg. 
Region Kronoberg kring aktivt föräldraskap. 

Region Kronoberg kring studiehandledning "on line" på olika modersmål. 

Teknikcollege Kronoberg. 
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Vårdcollege Kronoberg. 

Friluftsleder (närliggande kommuner). 
Samverkan med inom kultur och fritidsområdet (Hembygds, fritids- och kulturförening
ar, studiefårhund m.fl.) 

Bygglovsärenden och byggnadsinspektör med andra kommuner 
Miljöfrågor med Lessebo kommun 
D:o ovan avseende "stadsarkitekt" 
Teab samverkan med andra verksamheter 
Service och rep. av fordon (Arbetskontoret) 
Maskintjänster lastning lossning 
städtjänster 
Snöröjning (TUF AB) 
Beredskaps och jourgrupp (Tingsrydsbostäder) 
Tjänsteutbyte vid sjukdom och ledigheter 
Gemensamma utbildningar 
Faktureringstjänster (Ekonomi) 
Upphandlingstjänster 
Ekonomisystem 
Erfarenhetsutbyte (Externa företag) 
Reservdelsförsörjning 
M.fl. 

Ska påbörjas: 
Upphandling fåretagshälsovård tillsammans med Lessebo och Uppvidinge 
Barnahus 
Bästa möjliga missbruksvård 
Gemensam resurs placerade barn- psykisk ohälsa 
Social jour/beredskap 

Möjliga nya samverkansområde: 
Lönehantering (när alla kommuner i Kronoberg har samma system) 
Överförmyndare 
E-tjänster 

Familjerätt (övriga kommuner) 
Bostadsanpassningshandläggning (Växjö) 
skuldsanering (Övriga kommuner) 
MAS- tjänst (Flera kommuner) 
SAS-tjänst (Flera kommuner) 
Hjälpmedelsfårskrivare (Region och kommuner) 
Hjälpmedelsfårråd (Region och kommuner) 
Matdistrubition (Kommuner) 
Personlig assistans (Flera kommuner) 

Skoldatatek- !T-hjälpmedel för elever med olika funktionshinder. Samverkan inom 
Region Kronoberg kring transporter och skolskjutsverksamhet 

Biblioteksbuss 
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Författarträffar 
Konst och hembygdsrundan, valborg och nationaldagen 

Bygglovsärenden och byggnadsinspektör med andra kommuner 
stadsarkitekt med andra kommuner 
Skötsel avseende gator och vägar 

4(5) 

Yttre skötsel och skötsel av grönytor och snöröjning (kommunkoncernens fastigheter) 
Jourverksamhet både inom och med andra kommuner; driftjour, bevakning, fastighets
JOur 
Gemensam telefonväxel inom regionen eller med flera kommuner 

Redovisade möjliga nya samverkansområden (2 per förvaltning/bolag) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samverkan inom länet kring upphandlingar av verksamhetssystem 
Samverkan inom Region Kronoberg kring Skoldatatek- !T-hjälpmedel för ele
ver med olika funktionshinder. 

Socialförvaltningen 
Bostadsanpassning 

Familjerätt 

Samhåll byggnadsförvaltningen 
Enskilda vägar 

Renhållning 

Kommunledningsförvaltningen 
Samverkan inom överförmyndarverksamheten 

Växelsamverkan 

PULombud 

Tingsryds Energi AB 
Reservdelsförsötjning 

Utbildningar 

Kommunhus AB l Stiftelsen Kommunhus 
Gemensam jourverksamhet både inom och med andra kommuner; driftjour, be
vakning, fastighetsjour 
Samverkan inom kommunen beträffande yttre skötsel och skötsel av grönytor 
och snöröjning (kommunkoncernens fastigheter) 

Tingsryds Utveckling och Fastighet AB l Industristiftelsen 
Samverkan med övriga bolag (i första hand Kommunhus och Tingsrydsbostäder) 

i motsvarande nämndsorganisationen. Att ha en och samma sekreterare for bola
gen för att kompetensnivån kan hållas hög och att verksamheterna kan likfor

mas. 
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Samverkan med övriga bolag gällande ekonomiförvaltning. Att ha gemensam 
ekonomisk organisation gör att kompetensnivån kan höjas, sårbarheten minskas 
och kostnadsbilden bli lägre. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Samverkan med andra aktörer ger potential till ökad eller bibehållen kvalitet 

SAMHÄLLE 
Minskad sårbarhet 

EKONOMI 
Minskade kostnader för Tingsryds kommun med minskad sårbarhet och ökad kvalitet i 
verksamheterna genom ökad samverkan. Minskade investeringsutgifter. 

MEDARBETARE 
Samverkan med andra aktörer ger potential till ökad eller bibehållen kvalitet och kom
petens, fårbättrade rekryteringsmöjligheter, ökad effektivitet 

PROCESS 
Effektivare utnyttjande av strukturer 

Överväganden och slutsats 
Ökat antal samverkan inom kommunen och med andra aktörer innebär bl.a. 
D Tillfår verksamheten positiva effekter. 
D Utökat samarbete och arbetsrutiner. 

Förslag/beslutsalternativ 
Inventering och redovisning av möjliga nya samverkanområden (2 per förvalt
ning/bolag) redovisas till kommunstyrelsen i enlighet med slutrapporten. 

Föreslås nytt uppdrag till kommunchefen att ta fram strategi/plan for samverkan med 
andra innehållande bl a prioritering av de redovisade möjliga nya samverkansområdena. 

Tingsryd 2015-06-11 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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7 .2.1 E-tjänster och !T -stöd 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag får investeringar att avsätta 3 mkr 
årligen får e-tjänster och it-stöd för verksamheterna. 

Sammanfattning 

lT som stöd ger en effektivitet mot externa och interna utövare. Det syftar till att ge en 
bättre service till invånarna utifrån deras behov och effektiviserar verksamheterna. Öka 
tillgängligheten till service och information. Invånare och andra intressenter ska få god 
insyn i hur deras ärenden handläggs. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
Fastställa utveckling av e-tjänster och it-stöd som ett internt fokusområde. Från och 
med budget 2016 reservera totalt årligt anslag om 3 mkr i investeringsbudgeten avse
ende utveckling av e-tjänster och it-stöd för verksamheterna. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 7: Tydliga interna fokus
områden. 

I uppdraget i pkt 7.2 (E-tjänster och IT-stöd) ingår även uppdrag till kommunchefen att 
ta fram strategi och plan får utveckling av e-tjänster respektive it-stöd för verksamhet
erna. Denna del av uppdraget ska vara fårdigt under hösten 2015 och ingår således inte i 
denna utredning. 

Bakgrund och fakta 
I takt med samhällets ökade krav på bl. a. kvalitet, uppföljning, dokumentation, tillgäng
lighet och snabba svar ställs också högre krav på mer effektiva och kvalitetssäkra ar
betsprocesser i den kommunala verksamheten och dess administration. Utvecklingen 
inom !T-tekniken möjliggör nya och effektivare arbetssätt. 

Utveckling av e-tjänster samt it-stöd för verksamheterna är en strategisk fråga i ett lång
siktigt perspektiv. Genom införande av fler e-tjänster i den kommunala verksamheten 
skapas möjlighet till både ökad tillgänglighet för våra medborgare och effektivare ar
betssätt i den kommunala administrationen. Genom utveckling av verksamheternas !T
stöd, både uppgradering av befintliga system och för nya verksamhetsområden, ges får
utsättningar att möta ökade krav genom fårändrade arbetssätt i verksamheterna. 

Ovanstående gäller samtliga verksamheter och kräver investeringsutrymme initialt. 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Genomförande av e-tjänster ger ökad tillgänglighet får medborgarna av kommunala 
tjänster. 

EKONOMI 

2(2) 

Ökad kostnad initialt men möjliggör för den enskilde kommuninvånaren att utföra sina 
ansökningar och kontakter med kommunen ifrån hemmet. 

MEDARBET ARE/PROCESS 
Möjliggör effektivare arbetssätt i den kommunala organisationen. 

Överväganden och slutsats 
Utveckling i samhället bygger på ökad digitalisering av verksamhet och tjänster. För att 
möjliggöra detta i den kommunala verksamheten så bygger det på utökat it-stöd och att 
e-tjänster finns. Detta förutsätter även fotisatt utbyggnad och förvaltning av infrastruk
turen gällande fiber/ bredband. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. 

Tingsryd 2015-06-11 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 
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Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

5-6-7 Fokusområden för hållbar ekonomi 

Föt·slag till beslut 
l) Kommunstyrelsen föreslår i 2016 års budgetförslag att fokusområden för hållbar 
ekonomi enligt bilaga l fastställs för perioden 2016-2018. 

2) Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att lämna särskild redovisning av ge
nomfört arbete i respektive fokusområde till kommunstyrelsen i anslutning till delårs
rappotter och årsredovisning 2016-2018. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
J slutrapportens bilaga 5, 6 och 7 har föreslagits att olika fokusområden fast
ställs/prioriteras i det fortsatta arbetet med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. 
Samtliga föreslagna fokusområden syftar till att stärka långsiktig hållbarhet för kommu
nens verksamhet och ekonomi. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredning och beslutsförslag har framtagits av ekonomichefen med utgångspunkt från 
slutrapporten. Samråd har skett i centrala chefsgruppen. 

Förslag/beslutsalternativ 
Föreslås beslut i enlighet med redovisad möjlig åtgärd i slutrapporten. Fokusområdena 
bör fastställas i 2016 års budgetförslag med tillhörande plan för åren 2017-2018. 

Tingsryd 2015-06-30 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Bilaga 1 

Fokusområden för hållbar ekonomi 2016-2018 

Investeringar och underhåll 
• Energisparåtgärder 
• Investeringar inom vatten och avlopp 
• Underhåll av fastigheter 
• Underhåll av kommunala gator 

Fokusområden externt 
• Skapa fler bostäder 
• Resurser för utveckling 
• Barn och unga 
• Förebyggande arbete inom individ- och familjeomsorg 
• Fotisatt bredbandsutbyggnad 
• Bästa nytta av gjorda investeringar 

Fokusområden internt 
• Samverkan med andra 
• E-tjänster och it-stöd 
• Inköp och upphandling 
• Kompetens inom juridik och personalekonomi 
• Verksamhetsutveckling genom ED-samverkan och ED-finansiering 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 310 

Hållbar ekonomi - intern kompensation lediga lokaler 
upphör 
Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om intern kompensation för lediga lokaler upphör, redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om intern kompensation för lediga lokaler upphör, 2.3.2. 

l Utdragsbestyrkande 
91



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 333 

Hållbar ekonomi - förvaltning av egna fastigheter 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om förvaltning av egna fastigheter redovisas för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om förvaltning av egna fastigheter, 2.4. 

l Utdragsbestyrkande 

34 (59) 
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1':.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 311 

Hållbar ekonomi - överföring av skogens nettoavkastning i 
budget 
Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om skogens nettoavkastning i budget, redovisas for 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om överföring av skogens nettoavkastning i budget, 2.6.2. 

Samhällsbyggnadsnämnden § 138, 2015-09-22 

l U tdragsbestyrlumde 
93



r:;J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 306 

Hållbar ekonomi - borgensavgift 
Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningar inom hållbar ekonomi redovisas för arbetsutskottet och 

behandlas under§ 306-334. Utredning om borgensavgift redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om borgensavgift, 2.7.2. 

l Utdragsbestyrkande 
94



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

YV\ 

§ 312 

Hållbar ekonomi - sommarlovsentreprenörer 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om sommarlovsentreprenörer redovisas för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om somrnarlovsentreprenörer, 3 .l 

lUtdragsbestyrkande 
95



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 313 

Hållbar ekonomi - inackorderingsbidrag 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om inackorderingsbidrag redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om inackorderingsbidrag, 3.4. 

l Utdragsbestyrkande 

14 (59) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 314 

Hållbar ekonomi - konsumentrådgivning 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om konsumentrådgivning redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om konsumentrådgivning, 3.5. 

l Utdragsbestyrkande 

15 (59) 

97



GJ Tingsryds 
\:!!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 315 

Hållbar ekonomi - varuhemsändningsbidrag 

Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om varuhemsändningsbidrag redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om varuhemsändningsbidrag, 3.6. 

l Otdragsbestyrlämde 
98



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 17 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 316 

Hållbar ekonomi - förberedande ledarprogram 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om fårberedande ledarprogram redovisas får kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om fårberedande ledarprogram, 3.8.1. 

l Utdragsbestyrkande 
99



Tingsryds 
kommun 

munstyreisens arbetsutskott 

§ 317 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-10-05 

Hållbar ekonomi - bidrag till personalklubben 

Dnr 20141119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

18 (59) 

Utredning om bidrag till personalklubben redovisas för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om bidrag till personalklubben, 3.8.2. 

Justerare 

.9Y. 
l Otdragsbestyrkande 

100



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 318 

Hållbar ekonomi - omplaceringstjänster 

Dnr 20141119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om omplaceringstjänster redovisas för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om omplaceringstjänster, 3.8.3. 

l Utdragsbestyrkande 

19 (59) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 319 

Hållbar ekonomi -julklappar till personalen 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om julklappar till personalen redovisas for kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om julklappar till personalen, 3.8.4. 

l Utdragsbestyrkande 
102



r:;;:J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 320 

Hållbar ekonomi - ledigheter för tjänstemän 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om ledigheter för tjänstemän redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om ledighet för tjänstemän, 3.8.5. 

l Utdragsbestyrkande 
103



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 307 

Hållbar ekonomi - vårdnadsbidrag 
Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om vårdnadsbidrag samt yttrande från barn- och 

utbildningsnämnden redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott (BUN § 

110, 2015-09-23). 

Beslutsunderlag 

Utredning om vårdnadsbidrag, 3.9.1. 

Barn- och utbildningsnämnden§ 110, 2015-09-23 

l Utdcagsbestyrkande 
104



r:.:l Tingsryds 
\:.!.:) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 321 

Hållbar ekonomi - pedagogisk omsorg (fd enskilda 
familjedaghem) 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om pedagogisk omsorg (fd enskilda familjedaghem) redovisas för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om pedagogisk omsorg (fd enskilda familjedaghem), 3.9.2. 

%/ 
l Otdragsbestyrkande 

105



r:z:"1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 322 

Hållbar ekonomi - pedagogiska måltider avgift 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om pedagogiska måltider avgift redovisas for kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om pedagogiska måltider avgift, 3 .l O. 

l Utdragsbestyrkande 
106



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 323 

Hållbar ekonomi - fritidshem 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om fritidshem redovisas för kommunstyrelsens arbetutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om fritidshem, 4.4. 

l Otdragsbestyrkande 
107



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 324 

Hållbar ekonomi - förskola 

Dnr 20141119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet får beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om förskola redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om förskola, 4.5. 

l Utdragsbestyrkande 

25 (59) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 308 

Hållbar ekonomi - riktlinjer för budget och redovisning 
Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om riktlinjer för budget och redovisning redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för budget och redovisning (Utredning om ekonomisk styrning), 

4.7 

l Utdragsbestyrkande 
109



~Tingsryds 
-~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 325 

Hållbar ekonomi - städverksamhet 

Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om städverksamhet redovisas för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om städverksamhet, 4.8. 

(C}» 
l O tdragsbestyrkande 

26 (59) 
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~Tingsryds 
\2!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 326 

Hållbar ekonomi - taxor bygg och miljö 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om taxor bygg och miljö. 

Beslutsunderlag 

Utredning om taxor bygg och miljö, 4.9. 

l Utdragsbestyrkande 

27 (59) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 327 

Hållbar ekonomi - leasingbilar 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om leasingbilar redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om leasingbilar, 4.11. 

l Utdragsbestyrkande 
112



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 309 

Hållbar ekonomi - avgift for matdistribution 
Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om avgift för matdistribution redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om avgift for matdistribution, 4.12 

l Utdragsbestyrkande 
113



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 328 
l 

Hållbar ekonomi - förfogandemedel i budgeten 

Dnr 20141119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om förfogandemedel budget redovisas för kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om förfogandemedel budget, 4.13. 

l Otdragsbestyrkande 
114



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 329 

Hållbar ekonomi- energisparåtgärder, reservera 5 mkr 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om energisparåtgärder- reservara 5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Utredning om energisparåtgärder-reservera 5 mkr, 5.1.1. 

l Utdragsbestyrkande 

30 (59) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 330 

Hållbar ekonomi- investeringar inom VA, reservera 10-12 
mkr 

Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om investeringar inom V A- reservera l 0-12 mkr. 

Beslutsunderlag 

Utredning om investeringar inomVA-reservera 10-12 mkr, 5.2.1. 

l U tdragsbestyrl<ande 
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·(!J Tingsryds 
· kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 35 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 334 

Hållbar ekonomi - Samverkan med andra, inventering och 
möjligheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om samverkan med andra- inventering +möjligheter redovisas 

för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om samverkan med andra- inventering+ möjligheter, 7 .l 

l Utdragsbestyrkande 
117



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

v V\ 

§ 331 

Hållbar ekonomi - e-tjänster och IT stöd, reservera 3 mkr 

Dm 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om e-tjänster och IT stöd, reservera 3 mkr redovisas för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om e-tjänster och IT stöd, reservera 3 mkr, 7.2.1. 

l Utdragsbestyrkande 
118



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 33 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 332 

Hållbar ekonomi - prioriterade fokusområden hållbar 
ekonomi 

Dnr 2014/119 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning om prioriterade fokusområden hållbar ekonomi redovisas för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Utredning om prioriterade fokusområden hållbar ekonomi, 5-6-7. 

l Utdragsbestyrkande 

119




