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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 335 

Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 
samt budgetpost för stiftelsen Kurreho 
Dnr 2015/528 253 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

l. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att forsälja 
fastigheten Sårrnahult 2:3. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunledningsförvaltningen ett uppdrag 
att forbereda en försäljning av fastigheten och ta fram nödvändiga 
beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anslå 200 000 
kr i driftbidrag under år 2016. Pengarna ska täcka driftskostnader, 
trädgårdsarbete och underhåll till dess försäljningen är genomförd. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-14 § 196, att teckna planavtal för 
fastigheten Sårrnahult 2:3 (Kurrebo). Ansökan om planuppdrag har gjorts 
för att möjliggöra skydd, utveckling och försäljning av denna fastighet. I 
tidplan for detaljplanen anges att planen tidigast kan vinna laga kraft i mars 
2016. Fastigheten kan därmed tidigast läggas ut till försäljning därefter. 
styrelsen för stiftelsen KutTebo har begärt sig själva i likvidation, se bifogat 
beslut. 
I kommunfullmäktiges antagna budget for 2015 finns en budgetpost 
gällande driftbidrag för stiftelsen Kurreho som uppgår ti11647 000 kr. 
Eftersom försäljning föreslås genomföras under år 2016 kan driftbidraget 
för anläggningen sänkas. 
Det bedöms lämpligt att kommunfullmäktige tar ställning till ett 
inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten, ett uppdrag till 
kommunledningsförvaltningen att förbereda för en sådan och en sänkning 
av driftbidraget till anläggningen under år 2016. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunsekreterare Jörgen Wijk, 2015-1 0-02. 

l Otdragsbestyrkande 
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Protokoll 
styrelsemöte 2015-09-14 med stiftelsen Kunebo KL 11.00 på Tingsryds Kommun. 

Närvarande: 
Mikael Jeansson, Atma Johansson, Patrik Stålgren, Birgitta Karlsson, Jörgen Bengtsson. 

1. Mötets öppnande 
Mikael Jeansson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

2. Godkännande av dagordning 
Den upprättade dagordningen godkändes. 

3. Val av justeringsman 
Atma Johansson. 

4. Säsongsavslutning. 
Mikael tar kontakt med arrendatormua ang. slutstädning for säsongen. 
Jörgen avslutm· stiftelsens abonnemang samt uppsägning av fiber Ca 30.000 kr. 
Inventering av stiftelsens tillgångar av Birgitta och Jörgen. 
Jörgen tm· kontakt med K varnamåla auktion ang. försäljning av inventarier. 
Donerar till Urshults Hembygdsfårening 15 parkbänkar, lOst stolar 1st bord som 
tillhött kapten Klingsborg på Km1·ebo. 

5. Beslut om likvidation för stiftelsen. 
Med kätmedom om kommande ekonomiska förutsättningm· i budget, bedömer 
styrelsen att ekonomin är förbrukad och ansöker hos Tingsrätten om likvidation. 

6. Planavtal. 
Plm1avtal Kunebo behandlas i kmmmmstyrelsen detrna dag kl 16.00 

7. Övrigt. 
Försäljning av Kunebo kommer att ske uneler anbudsförfarande som upphandlas av 
mäklartjänst Detta enligt kommunens regler. Birgitta Karlsson tar fram bilder över 
Kunebo. 

8. Ekonomin for dagen är behållning på 317.000 kr 

Am1onsering inför Äpplets och Hommgens dag elen 27/9 . Försäljning av fi·ukt och 
lokalproducerade produkter. 

Ordföranden Mikael Jeansen tackade och avslutade mötet . 

Justeras: Anna Johansson 

·~··.J~-0~r--/~-.... 
~ .. --·- -· . 
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Ärende 35 

Inrättande av två nya 

tjänster vid individ

och familjeomsorgen 
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~Tingsryds 
\:!;J kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2015-09-14 

§ 12 

Inrättande av två nya tjänster vid individ- och 
familjeomsorgen 
Dnr 2015/469 023 

Personalutskottets beslut 

2 

l. Personalutskottet vitsordar arbetsbelastning och behov hos individ
och familjeomsorgen och med hänsyn till budgetläget fattas foljande 
beslut: 

2. Personalutskottet godkänner individ- och familjeomsorgens 
inrättande av två nya tjänster (en ungdomsbehandlare och en 
socialsekreterare) under förutsättning att kommunfullmäktige skjuter 
till pengar for tj änstema. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden anger i sitt beslut,§ 211, 2015-06-16: 

IFO chefRagnhild Olsson informerar om behovsförändringar inom IFO. 

I bokslut for 2014 och delårsrapport l 2015 redovisas en kraftig ökning av 
antalet inkommande barnavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en 
fortsatt ökning under 2015. Ökningen är inte tillfällig utan har pågått i över 
ett år. Ökat antal anmälningar och ansökningar genererar fler utredningar 
och beslut om insatser. 

Under samma period har inte utökning av socialsekreterarresurser skett. För 
att säkra kontinuitet gjordes en omvandling av en visstidsanställning till 
tillsvidare januari 2015. Aktuell situation våren 2015 är att socialnämnden 
inte klarar lagstadgat krav på forhandsbedömning inom två veckor. Det är 
för få socialsekreterare på utredarsidan vilket får till följd att akuta ärenden 
måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VU
bedömningar/utredningar. Utredningar där man kanske skulle kunna arbeta 
mer med öppenvård och förebyggande hamnar i skymundan och hinner inte 
sättas igång. Kompetens som idag finns inom personalgruppen ex 
familjeterapi finns inte utrymme att utnyttja. För att klara lagkrav och för att 
kunna arbeta mer med öppenvård och stöd på hemmaplan finns behov att 
förstärka både med socialsekreterare och inom öppenvården, forslagsvis 
Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/sekreterare skulle viss 
handläggning av ungdomsärende kunna utföras och det skulle öppna 
möjligheter att arbeta i nära samverkan med skolans elevresurser. 

l Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:..!:) kommun 

Personalutskottet 

usterare 

~13 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 3 

2015-09-14 

§ 12 forts. 2015/469 023 

Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas 
socialsekreteramas arbetsmiljö negativt. Risken för sjukskrivningar ökar och 
det finns inga behöriga vikarier att tillgå vid kortare/längre sjukskrivningar. 
Vid längre frånvaro är enda möjligheten bemanningsföretag. 
Ytterligare tecken på försämrad arbetsmiljö är ökat antal rapporterade 
tillbud på IFO, 7 tillbudsrapporter t o m 150604 varav 6 är under april och 
maj. Tillbuden är olika slag av hot som framförts till socialsekreterare. Som 
jämförelse kan nämnas att antal rapporterade tillbud på IFO under året 2012 
var 7, 2013 : 2 och 2014 :O. 

Prognosen för kostnader i sociala barnavården 2015 har kraftigt försämrats 
efter maj, underskottet för IFO beräknas nu till6,8 miljoner kr mot tidigare 
4,2 miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 211, 2015-06-16 

l Utdragsbestyrkande 
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Bilaga PU § 12 2015-09-14 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-06-16 

§211 

Information från IJFO- Behovsförändring inom IFO 
Dnr 2015/238 SN 750 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden tar emot informationen. 

10(28). 

2. Socialnänmden begär godkäm1ande hos k01mmmthllmäktige att få 
utökaresursen inomiFO/Bam ochfamilj med två tillsvidaretjänster, 
en socialseheteraretjänst och en 11ngdomsbehandlargänst från och 
med hösten 2015. 

Besla·ivning av ärendet 

IFO chefRagnhild Olsson informerar om behovsförändringar .inom IFO. 

I bokslut för 2014 och delårsrapport l 2015 redovisas en kraftig ökning av 
~ntalet .inkommande bamavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en 
fmtsatt ökning under 2015. Öl mirigen är inte tillfällig utan har pågått i över 
ett år. Ökat antal amnälningar och ansölmingar genererar fler utredningar 
och beslut om insatser. 

Under smmna period har inte utökning av socialsekretera11'esurser skett. För 
att säkra kontinuitet gj areles en omvandling av en visstidsanställning till 
tillsvidare januari 2015. Aktuell situation våren201S är att socialnämnden 
inte klarar lagstadgat }(l'av på förhandsbedömning inom två veckor. Det är 
för få socials eliTeterare på utredarsidan vilket får till följd att akuta ärenden 
måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VU
bedömningar/utredningar. Utredningar där man kanske skulle kumm arbeta 
mer med öppenvård och förebyggande hamnar i skymundan och him1er inte 
sättas igång. Kompetens som idag finns inom personalgmppen ex 
familjeterapi fums inte utrymme att utnyttja. För att klara lagla·av och för att 
lemma arbeta mer med öppenvård och stöd på helllillaplan finns behov att 
förstärka både med socialsela-eterare och inom öppenvården, förslagsvis 
Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/sela-eterare skulle viss 
handläggning av ungdomsärende lcu1111a utfötas och det simile öppna 
möjligheter att arbeta i nära samvedcan med skolans elevresurser. 

Justerare UtdragsbtJsly1'1cande 
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Socialnämnden 

Justerare 

,&> 

S~ANTRÅDESPROTOKOLL 11(28) 

2015-06-16 

Forts. § 211/ Dm 2015/238 SN 750 

Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas 
socialsebeterarnas arbetsmiljö negativt. Risken för sjukshivningar ökar och 
det f11111s inga behöriga vikarier att tillgå vid lemtare/längre sjulcskdvningar. 
Vid längre frånvaro är enda möjligheten bemanningsföretag. 
Ytterligare tecken på fcirsämmd arbetsmiljö är ökat antalrapporterade 
tillbud på IFO, 7 tillbudsrapportert o m 150604 varav 6 är under april och 
maj. Tillbuden är olika slag av hot som framfälts till socialselueterare. Som 
jämförelse kan nä1m1as att antalrapporterade tillbud på IFO under året 2012 
var 7, 2013 :2 och 2014 :O. 

Prognosen för kostnader i sociala bamavården2015 har kmftigt försänu·ats 
efter maj, underskottet för IFO berälrnas nu till6,8 miljoner mot tidigare 
4,2miljoner. 

. B eslutsunde1·Iag 

Tjänstesla:ivelse från IFO chefRagnhild Olsson, daterad 2015-06-08 
Statistik "Institutionsplaceringar B am och ungdomar" och 
"Institutionsplaceririgar Missbruk" 

Förslag till beslut 

Socialnämnden tar emot infotmationen om IFO/Barn och familj och väger in 
de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande 
situationen. 

Förslag till beslut på sam111anträdet 

Ordförande yrkar att socialnänmden begär godkärulande hos 
konununful1mälctige att få utöka resmsen inom IFO/Bmn och familj med två 
tillsvidaretjänster, en socialselcreteraretjänst och en ungdomsbehandlartjänst 
från och.med hösten 2015. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Ragnhlld Olsson 
0477 443 16 
ragnhild.olsson@Ungsryd.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum 150608 

Till Socialnämnden 

Behovsförändringar inom IFORaktuell situation 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Att motta infmmation om IFO/Bam och familj och väga in de ökade behoven i beslut 
bing fortsatt hantering av den rådande situationen. 

Sammanfattning 
I bokslut för 2014 och delårsrapport 1 2015 redovisas en kraftig ölming av antalet in
kommande barnavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en fortsatt ölming under. 
2015.Ölmingen är inte tillfålligutan har pågått i över ett år. Ökat antal amnälningar och 
ansökningar genererar fler utredningar och beslut om insatser. 
Under smmna period har inte utökning av socialsekreterarresurser skett. För att sälera 
kontinuitet gjordes en omvandling av en visstidsanställning till tillsvidare januari 2015. 
Aktuell situation våren 2015 är att socialnämnden inte klarar lagstadgat hav på får
handsbedömning inom två veckor. Det är för få socialsekreterare på utredarsidan vilket 
får till följd att akuta ärenden måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VU
bedömningar/utredningar. Utredningar d~r man kanske skulle lmnna arbeta mer med 
öppenvård och förebyggande hanwar i skymundan och hinner inte sättas igång. Kompe
tens som idag fmns inom personalgmppen ex familjeterapi finns inte utrymme att ut
nyttja. För att klara lagkrav och för att kunna arbeta mer med öppenvård och stöd på 
henunaplan finns behov att förstärka både med socialsekreterare och inom öppenvården, 
förshigsv1s Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/seheterare skulle viss 
handläggning av ungdomsät:ende kunna utföras och det skulle öppna möjligheter att 
arbeta i nära samverkan med skolans elevresurser. 
Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas socialseheterarnas ar
betsmiljö negativt. Risken för sjulcshiv1ringar ökar och det finns inga behöriga vikarier 
att tillgå vid kortare/längre sjukskrivningar.Vid längre frånvaro är enda möjligheten 
bemanningsföretag. 
Ytterligare tecken på försälmad arbetsmilj ö är ökat antal rappmtm·ade tillbud på IFO, 7 
tillbudsrappmter t o m 15 0604 varav 6 är under april och maj. Tillbuden är olika slag av 
hot som framförts till socialsek:reterare. Somjämförelse kan nämnas att antalrappmie
rade tillbud på IFO under året 2012 var 7, 2013 : 2 och 2014: O . 

Prognosen för kostnader i sociala barnavården 2015 har haftigt försämrats efter maj, 
underskottet för IFO beräknas nu til16,8 miljoner mot tidigare 4,2miljoner. 

Ragnhild Olsson 
Avd chefindivid-och familjeomsorg 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax 
0477 441 o_p

6
(vx) 0477 313 00 

e·postfhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd .se 
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~nstitutionsplaceringar 

Missbruk (verksamhet 75) 2015 
Placering Dygns k jan fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec prognos budget 
ö 3600 98400 100800 111600 108000 70000 70000 o o o o o o 558 800 
v 12000/m 12000 12000 12000 12000 12000 12000 '12000 12000 12000 12000 o o 120 000 
sis2 3600 o o o 108000 111600 108000 80000 80000 80000 o o o 567 600 
Ng 44950 o o o o o o o o o o o 44 950 
sis1 pre12333 o o 56900 70000 70000 70000 70000 70000 o o o o 406 900 

1 698 250 1 485 000 
Konsulentstödda familjehem(verksamh 75 

Ä 

famhem 21000/m 21000 o o o o o o o o o o o 21000 avslutjan 

.. 
Extern Ö-vård 

HS 10000 10000 10000 10000 o o o o o o o o 40 000 

Övrig vuxen (verksamh 79) 
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i I:nstfctrfionsplaceringar l l l l 
l l l l l l l l l 

\ B;;rn-· och ungdomar (verksamhet 7&) 2015 l l l l l l l 
) 

p!acerrno ja~\ ma i iun rud aug o kf dec\ proonos\hudget i'örbrulmi~förbruknin_q 31/5 
Dypnsk fe b mar ap r s ep nov. 

<-sL::.rl 7:97::16 
... '"·j.· ... ·•;..;,; i". ::c~· .. ~~\,, :·,',~5'~1U 65 100\ 65100 63000 65100\ 63000 6s~ool 901707 l l 

G 2847 ·· ,532.57 ;., G::>'i-10 .. ··.c.cö,;.;,t. 

soss\1 :mzs\ 1~2468 1sr666\\1s~5~& .i:Nstsss f;·~;:,.s25a6 f,'>~,sf~6@ 
;:0! l~\ii~~1·s2sso ... -\5;-Gssl l l 

A 
j•::.,>n·~ :51::>1:: l'i./'"''1 ofööt:i 1 830 960 

E 3400\ o\ o o\ :S·,ooo l' 10~00 l' ·." .. ~:o2oob 105400 105400 102000 o o o l 571 2oo\ l l 

u~r •J3600 o l o G\ o o 3acso6 t ·~.3a6:8oo o o! o o\ o\ 76i soo\ l 
utr 10071\ O\ Dl Dl o 3122011. 302130 :,, .50355 Dl 01 o O l Dl 6646861 l 

l s1ool o l jsS:LGO 
l o\ o l s~ 1 1 00 \ev forts? l 

skydd l o o D o 153000 o O[ o ätersöks 

behov l 5000 o o o o o o o 75000 150000 155000 1500ool 1ssoool 685 000 l 
l l l l l 

'i 5 726 253 ~ 652 000 l ; 

Konsu!entstödd:c familiehem l l l i l l l 

Ä 1+3 \1387(4) 171983 20527() o o o\ o o Q o o o\ o\ 377264 återsöksMV omplaclaVsll!tas 

Ä 1+1 ]1337{2) 85994 17672 85994 832201 85994\ 83220\ 85994 35994 93220 85994 832201 859941 1 022 510 \ 

famhem E i iOOO 31000 30000 310001 30000 o o l o o o\ o 122 000 l l l 
l l l l \ 1 521774 3 078 000 2 372 sool 77% 

l l l 
l 

Struld E.>..-tem Öppenvärd 
l 
l 

l l l \ l l l 
H f l 16000 16000'\ 160001 16oool 16000\ 16000 16000 16000[ o l o o l o 128000 

H c 14000 140001 14000 o\ o l o o o Q o o\ o 42000 l l l 

1He o o 14000\ 14000\ 14000\ 14000 o o o o O! o 56000 l 
.A. 307män, 30000 300ool 30000 30000 30000 30000 30000 300001 o l o al o 240000 

l l l 46t:i000 l \ 

l l l l l 
\ l l l 

l l l 1 

\ l l 
l l l l 

18 

11



•• 

Arende 36 

Budget och skattesats 

2016 samt ekonomisk 

plan 2017-2018 

12



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 (59) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-05 

Justerare 

§ 336 

Budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 
Dnr 2014/535 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet for beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 redovisas av 
ekonomichef Daniel Gustafsson och redovisningsekonom David 
Gustafsson. 

Beslutsunderlag 

Budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 

l Utdragsbestyrkande 
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Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plalll 
RESUL TATBUDGET (mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter* 184,8 186,0 188,6 195,0 195,0 196,0 197,0 198,0 
Verksamhetens kostnader* -771,4 -790,6 -806,3 -831,8 -841,0 -856,3 -872,1 -867,8 
Avskrivningar -34,2 -31,5. -28,3 -32,6 -37,1 -37,1 -37,1 -37,1 
Verksamhetens nettokostnader -620,8 -636,1 -646,0 -669,4 ;683,1 -697,4 ·-712,2 -726,9 
skatteintäkter 433,1 436,8 442,9 451,6. 472,5 488,1 506,5 519,9 
Generellt statsbldrag 187,2 202,6 205,6 201,5 212,4 z"12,7 210,2 2"13,9 

Finansiella Intäkter 4,0 3,5 2,9 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
Finansiella kostnader ·3,6 -3,0 -1,5 -2,2 -7,0 -8,0 -9,0 -10,0 
Resultat före extraordinära poster ·0,1 3,8 3,9 -16,5 ·1,7 -1,1 -0,9 0,4 
Jämförelsestörande poster 12,6 2,3 - 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 12,5 6,1 3,9 -13,8 -1,7 -1,1 -0,9 0~4 

Resultat % av skatteintäkter och GS 2,0% 1,0% 0,6% -2,1% -0,2% -0,2% -0,1% 0,1% 

*Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2015-2019 är endast preliminärt 
beräknade då budgetering och pragnos görs på nettokostnader. 

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan li"I<Jirl 
KAssAFLÖDEsBUDGET (mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Löpande verksamhet 
Arets resultat 12,5 6,1 3,9 -13,8 -1,7 -1,1 -0,9 0.4 
Poster som ej ingår l kassaflödet -1,2 2,6 -0,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar 34,2 31,5 28,3 32,6 37,1 37,1 37,1 37.1 
Resultat försäljning anläggningstillgångar -1,5 -1,7 0,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar 13,8 -1,3 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 13,7 30,1 -2,6 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde löpande verksamhet 71,5 67,3 17,2 5,9 35,4 36,0 36,2 37,5 145,1 

Investeringar 
Arets nettoinvesteringar -26,6 -79,0 -144,7 -73,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,01 -140,0 

Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erhållna Investeringsbldrag 0,0 0,1 23,2 6,3 
Försäljning av anläggningstillgångar 21,2 2,8 1,1 4,5 
Kassaflöde investeringar -5,4 -76,1 -120,4 -62,2 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 

Finansiering 
Minskn/ökn långfrisliga fordringar· 0,4 0,4 0,4 0,0 
Ökn/minskning lån 0,0 0,0 65,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0.01 0,0 

KassafiÖde finansiering 0,4 0,4 65,4 55,0 . 0,0 0,0 O, O 0,0 

Arets kassaflöde 66,5 -8,4 -37,8 -1,3 0,4 1,0 1,2 .2,5 

Ulkvida medel vid årets början 18,4 84,9 76,5 38,7 37,4 . 37,8 38,8 40,0 
Likvida medel vid årets slut 84,9 76,5 38,7 37,4 37,8 38,8 40,0 42,5 

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan !"lan 
BALANsBUDGET (mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T/LLGANGAR 
Anläggningstillgångar 460,4 506,3 621,2 661,6 659,5 657,4 655,3 653,2 
omsättningstillgångar 153,1 146,0 120,2 118,9 119,3 120,3 121,5 124,0 
·Summa tillgångar 613,5 652,3 741,4 780,5 778,8 777,7 776,8 7{7,2 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 350,1 356,2 360,0 346,2 344,5 343,4 342,5 342,9 
Avsatt för Elsamålatippen 13,0 13,0 13,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
Avsatt för pensioner 2;8 5,4 5,1 7,2 6,9 6,6 6,3 6,0 

· Lånaskuld "105,0 105;0 170,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 
övr långfrisliga skulder (lnv.bldrag) 1,3 1,4 24,6 30,9 30,4 29,9 29,4 28,9 
Kortfristiga skulder 141,3 171,3 168,7 158,7 159,5 160,3 161,1 161,9 

Summa eget kapit;:tl och si(Uider 613,5 652,3 741,4 780,5 778,8 777,7 776,8 777,2 

soliditet 57,1% 54,6% 48!6% 44,4% 44,2% 44,2% 44 •. 1% 44.1% 

2 
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DRIFTBUDGET/RAMAR 2016 
(tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ks allmänna förfogandemedel 

Fastigheter -·höjda internhyror 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan 
örnenpott- för tillfälliga anslag KS 
Örnenpott-attraktivitet KS 2015 
örnenpott - internhyra SN halvår 
örnenpott - flyttkostnad SN örnen 
örnenpott - ev kostnad skatteväxling . 
örnenpott- KS förf centrala !T-system 
Ater EK RFSS (skatteväxllng) 
Ater EK Länstrafiken ( skatteväxling 
Driftbidrag travsällskapet 
Utvecklingspott KSAU 
Lediga lokaler- centralt konto 
Löneökningar 2015 (12) 2016 (9) 
Pensionsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Komp prisökn 1,4% KPIX förvalln 
Rationalisering 0,5% förvaltn 

NETTOKOSTNAD . 

Skattein täkter 
skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESUL TAT 

Resultat% 
Resultat 2%, tkr 
Diff mot 2%, tkr. 

Budg 2015 KB 1 
Fullmäktige 2015 

-1 o 463 8 455 

-31 841 

-13 964 

·56 268 8455 

-36 225 ·400 
-22 105 -246 

-242 503 
-269 009 -350 
-569 842 -996 

-818 
-76 

o 
o 

-627 004 7 459 

-200 

-2 500 
Q 

-1 500 
-4 500 
-1 000 

-500 
-1 370 

1 059 
2 678 

-916 
-3.00 
-500 

-21 688 
-12 500 
40 121 

4 300 
-30 387 

-660 444 11196 

663 591 -8 393 

2 700 

-3 550 
-850 

2297 2 803 

3 

Omfördelningar inom budget: 

Justering Plan Löneök Löneök 2016 Justering 
engångs KB1 2015 2014 Köp o sälj Internranta 

. -2 008 

-31 841 -658 -14 6 

-13 964 

o -47 813 -658 -14 6 

400 -36 225 -396 -43 823 
246 -22 105 -182 -24 52 

-242 503 -4 151 -607 792 
350 -269 009 -5 261 -275 585 
996 -569 842 -9 990 -949 . 2 252 

-818 
-76 

o 
o 

996 ·618 549 -10 648 -963 2 258 

-200 

o 
-2 500 

o 
-1 500 
-4 500 
-1 000 

-500 
-1 370 

-1 059 o 
-2 678 o 

-916 
-300 
-500 

-21 688. 10 648 963 
-12 500 
40 121 -2 258 

4 300 
-30 387 

o 
o 

-2 741 -651 989 o o o 

655198 

o 2 700 

o -3 550 
o -850 o o o 

·2 741 2 359 o o o 
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DRIFTBUDGET/RAMAR 2016 

(tkr) 

Kommunstyrelsen · 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ks allmänna förfogandemedel 

Fastigheter- höjda internhyror 
Konsertlokal AM SIWasaskolan 
örnenpott -för tillfälliga anslag KS 
örnenpott- attraktivitet KS 2015 
örnenpott - internhyra SN halvår 
örnenpott - flyttkostnad SN örnen 
örnenpott - ev kostnad skatteväxling 
Örnenpott- KS förf centrala !T-system 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 
Ater EK Länstrafiken ( skatteväxling 
Driftbidrag travsällskapet 
Utvecklingspott KSAU 
Lediga lokaler- centralt konto 
Löneökningar 2015 (12) 2016 (9) 
Pensionsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Komp prisökn 1,4% KPIX förvaltn 
Rationalisering 0,5% förvaltn 

NETTOKOsTNAD 

skatteintäkter 
skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESUL TAT 

Resultat% 
Resultat 2%, tkr 
Diff mot 2%, tkr 

TBmm ·summa 
2015 2016 

-242 -2 250 

130 -32 377 

-13 964 

-112 ·48 591 

-35 841 
-292 -22 551 

-246 469 
-273 960 

-292 . -578 821 

-818 
-76 

o 
o 

-404 -628 306 

-200 

o 
534 -1 966 

o 
-1 500 
-4 500 
-1 000 

-500 
-130 -1 500 

o 
o 

-916 
-300 
-500 

-10 077 
-12 500 

2 417 40280 
4300 

-1 365 -31 752 
o 
o 

1 052 -650 937 

655198 

2 700 

~1 052 -4 602 
-1 052 -1 902 

o 2359 

Centrala Direktiv Pris Förslag 
poster 0,5% 1,4% CCG 

-121 -500 

-303 

-303 o -121 -500 

-282 -500 

-216 -150 
-1 305 -675 

-598 -13 780 
o o -2 401 -15 105 

-7 
o 

-303 o -2 529 -15 605 

-1 069 
1 966 

1 500 
-4 500 
1000 

500 
1 500 

700 

-1 000 

-11 819 
-500 
-138 
-300 

-2 529 2 529 

-12 923 o o -17 674 

21 709 

o o o o 

·a 786 o o -17 674 

4 

CCG:s förslag 

Arbetsram 
2016 

-2 250 

-32 998 

-14 267 

-49 515 
' 

-36 623 
-22 917 

-248 449 
-288 338 
-596 327 

-825 
-76 

o 
o 

-646 743 

-200 

-1 069 
o 
o 

. o 
-9 000 

o 
o 
o 

700 
o 

-916 
-1 300 

-500 
-21 896 
-13 000 
40142 

4 000 
-31 752 

o 
o 

-681 534 

676 907 

2 700 

-4602 
-1 902 

-6 529 

-1,0% 
13 538 

-20 067 

Ändr Än dr 
k s au KS 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
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DRifTBUDGET/RAMAR 2016 

(tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 

Ks allmänna förfogandemedel 

Fastigheter- höjda internhyror 

Konsertlokal AMB/Wasaskolan 
Örnenpott-för tillfälliga_anslag KS 
örnenpott - attraktivitet KS 2015 

örnenpott- internhyra SN halvår 
örnenpott-flyttkostnad SN Örnen 
örnenpott-ev kostnad skatteväxling 

örnenpott- KS förf centrala IT-system 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 

Ater EK Länstrafiken ( skatteväxling 

Driftbidrag travsällskapet _ 

Utvecklingspott KSAU 
Lediga lokaler - centralt konto 
Löneökningar 2015 (12) 2016 (9) 
Pensionsutbetalningar 

Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Komp prisökn 1,4% KPiX förvaitn 
Rationalisering 0,5% förvaitn 

NETTOKOSTNAD 

skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 

Flnansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

Resyltat% 
Resultat 2%, tkr 

Diff mot 2%, tkr 

KS beslut 

Arbetsram 
2016 

-2 250 

-32 998 

. -14 267 

-49 515 

-36 623 

-22 917 
-248 449 

-288 338 
-596 327 

-825 

-76 

o 
o 

-646 743 

-200 

-1 069 
o 
o 
o 

-9 000 

o 
o 
o 

700 
o 

-916 
-1 300 

-500 

-21 896 
-13 000 
40 142 . 

4 000 
-31 752 

o 
o 

-681 534 

676 907 

2 700 

-4602 
-1 902 

-6 529 

Just 
ramar 

-847 

-8 945 

-9 792 

-221 

22 917 
-14 794 

-9 353 

-1 451 

-11 243 

9000 

2 243 

9329 

-5 305 

4024 

-4024 
·4 024 

o 

Nämndsbeslut 

5 

Just ram 
2016 

-3 097 

-41 943 

-14 267 

-59 307 

-36 844 

o 
-263 243 

-297 691 
-597 778 

-825 

-76 

o 
o 

-657 986 

-200 

-1 069 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

700 
o 

-916 
-1 300 

-500 

-19 653 
-13 000 

49 471 

4 000 
-37 057 

o 
o 

-677 510 

676 907 

2 700 

-8 626 
-5 926 

-6 529 

-1,0% 

13 538 

-20 067 

Just 
centr 

142 

-89 

53 

-307 

-1 530 
-2 842 
-4 679 

-4 626 

492 

-900 

-500 

-1 000 

-6 534 

8031 

800 

1 626 
2 426 

3 923 

82016 

utg.läge 

-2 955 

-42 032 

-14 267 

-59 254 

-37 151 

o 
-264 773 
-300 533 

-602 457 

-825 

-76 

o 
o 

-662 612 

-200 

-1 069 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

700 
o 

-424 

-1 300 
-500 

-20 553 
-13 500 
49 471 

3 000 

-37·057 
o 
o 

-684 044 

684 938 

3500 

-7 000 
-3 500 

·2 606 

-0,4% 
13 699 

-16 305 

Än dr ,Än dr Än dr 
ksau k s kf 

447 

447 o o 

o o o 

447 o o 

424 

871 o o 

o o o 

871 o o 

KF beslut 

Budget 

2016 

-2 955 

-41 585 

-14 267 

-58 80? 

-37 151 

o 
-264 773 
-300 533 
-602 457 

-825 
-76 

o 
o 

-662165 

-200 

-1 069 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

700 
o 
o 

-~ 300 
-500 

-20 553 

-13 500 
49471 
3000 

-37 057 
o 
o 

-683 173 

684 938 

3500 

-7 000 
-3 500 

·1 735 

-0,3% 

13 699 
-15 434 

20



Investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

t kr 

Kommunstyrelse (KLF) 

E-tjänster och IT -stöd 

Centrala IT -investeringar 

Inventarier och övrigt 

!Summa kommunstyrelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Infrastruktur 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar- ny-, till- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (underhåll) 

Inventarier och övrigt 

Renhållningsverksamhet 

VA-verksamhet 

l Summa.samhällsbyggnadsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 

Inventarier och övrigt 

l summa barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Inventarier och övrigt 

j summa socialnämnd 

Investeringsbidrag 

l Summa investeringsbidrag 

Sammanställning totalt hela kommunen 

skattefinansierad verksamhet 

Taxefinansierad verksamhet 

Totalt 

Budget 

2016 

3 000 

2150 

150 

5 300 

400 

1 850 

5 000 

o 
6 200 

o 
1 250 

12 000 

26700 

500 

500 

260 

260 

o 

2016 

19 510 

13 250 

32 760 

Plan 

2017 

3 000 

1 800 

150 

4950 

1 800 

450 
5 000 

o 
6200 

200 

350 

12 000 

26 000 

500 

500 

260 

260 

o 

2017 

19 360 

12 350 

31 710 

Plan 

2018 

3 000 

2150 

150 

5300 

2 100 

450 

5 000 

o 
6200 

200 

250 

12 000 

26200 

500 

500 

260 

260 

o 

2018 

20 010 

12 250 

32 260 

Plan Summa 

2019 invest. 

3 000 12 000. 

2 000 8100 

150 600 

5150 20 700 

600 4 900 

4600 7 350 

5 000 20 000 

o o 
6200 24 800 

200 600 

10 000 11 850 

12 000 48 000 

38 600 117 500 

500 2 000 

500 2 000 

260 1 040 

260 1 040 

o 
o o 

2019 Summa 

22 510 81390 

22 000 59 850 

44510 141 240 

f Investeringstak .35 oool 35 oool 35 ooor 35 oool 140 oool 

loiff 2 2401 3 2901 2 7401 -9 5101 -1 2401 
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Specifikation budgetförändringar resultaträkning (not 1-6) 

KS beslut om ramar (KS 150511) 

1. Justering centrala budgetposter 
skatteprognos (+/-o pers, skatteunderlag 5, 1%) 
Prisökning 1,4% (KPIX) 
Löneökninga:r 2016 

· Rationalisering 0,5% förvaltningar, upphör 
KS centrala medel, justering (RÖK) 
Pensionskostnader 
Räntekostnader 
EK RFSS år 2, engångsintäkt 
övriga justeringar (bl a internränta) 
Summa 

2. Verkliga kostnader (underskott) och volymer 
Underskott och volym vård och omsorg 
Volymökning särskola, netto GR o GY 
Underskott och volym överförmyndare 
Underskott fastighetsdrift (energi), höjd In!. hyra 
Summa 

3. Finansiering av fatlade beslut 
Social jour 
Underhåll GC-Ieder m.m. 
Arb.marknadsåtgärder Framtid Kronoberg 
E-arkiv, årlig avgift kommunalförbund 
Asnen-tillsyn, årlig avgift 
Politikeraivoden, höjd omfattning 
Ökad driftskostnad, K v Örnen 40 platser (4 AA) 
Summa 

4. Prioriterade områden Hållbar ek, steg 1 
Fastighetsunderhåll (höjda internhyror) 
Resurs utveckling EXTERNT 
Resurs utveckling INTERNT 
Summa 

Justeringar efter rambeslut 

5. skatteprognos 
skatteprognos ink! befolkn +100 pers o komp höjd AG ungdom 
Bedömd höjd kostnad höjd AG ungdom 
Summa 

6. övriga centrala poster 
Justering EU-konto/Leader 
Höjt partistöd 2015 
Aterbärning och ränta Kommuninvest 
Justering finansnetto (upplåning Örnen + räntenivå - ränteintäkt) 
Justering internränta VA 
Pensionskostnader 
Löneökningar 
Summa 

Övriga omfördelningar inom budget 
KLF SBF 

Fastställd ram eml KS 150511 32 998 36 623 

Omorganisation Kultur och fritid 8 484 334 
Arvodeshöjn KS och nämnder 2015 107 19 
ÖB, jour, beredskap 
Omf tjänst 2015 (miljöstrateg) -120 120 

MB-kontor 474 -252 

örnenrringsgården 
Summa Ram nämndsbeslut 41 943 36 844 

SN 
BUN. 
KLF 
SBNiförv 

SN 
SBN 
SN(KS) 
KLF 
KLFIKUF 
SBN 
SN 

SBNiförv 
KS 
KS 

KUF 

22 917 
-22 917 

/kr 

21 709 
-2 529 

-11 819 
o 

-303 
-500 

o 
700 

1 528 
8 786 

-11 300 
-675 
-200 
-750 

-12 925 

-350 
-400 
-130 
-300 
-150 
-100 

-2 000 
-3 430 

-319 
-500 
-500 

-1 319 

8031 
-4768 
3263 

197 
-55 

1500 
1418 

-1000 
-500 
-900 
660 

BUF 

248 449 
14 099 

19 

676 
o 263 243 

7 

SOF CENTR Netto 
288 338 

o 
16 -161 o 

2 082 -2 082 o 
iJ 

-222 o 
7 477 -8 153 o 

297 691' 
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~Tingscyds 
~kommun 

Kommunstyrelsen 

usterare 

S~TRÄDESPROTOKOLL 

2015-05-11 

§ 118 

Ekonomisim arbetsramar 2016 och ·anvisningar för 
budgetarbete 

Dnr 2014/535. 041 

Kommunstyrelsens beslut 

11 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar. 
för budgetarbete enligt pl'Otokollsbilaga, 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen hat' i enlighet med tidsplan för arbetet med nästa års 
budget tagit fram förslag till ekonomiska arbetsramar 2016 samt an--visningru· 
för budgetarbetet. ·· 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska arbetsramar 2016 och anvisningar för budgetarbete 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 150,2015-05-04 . 

Beslutet skickas till: 

Samtliga förvaltningar 

Kommunala bolag och stiftelser 

Ekonomiavdelningen 

8 23



Bilaga Ks Au § 150 
Ks § 118 

Tingsryd s 
kommun 

Kommunledningsföt·valtningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

2015-0 5-0·4 
2015-05-11 

TJÄNSTBSK.RIVELSE 

2015-04-28 

,.-..,. - 1 v! ·-J ~ ~,. J/ 
oL· O f 5 ,. j, () l 

1(1) 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Eko!llomisl{a arbetsramar 2016 och anvisningar för budgetarbete 

Föl'l;lag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar for bt1dget 2016 samt anvisningar föt· 
budgötarbete enligt protokollsbilaga, 

Besl(rivning av ärendet 
Centrala chefsgrupp hal' i ·enlighet med tidsplan för arbetet med nästa års budget tagit fram för
slag till ekonomiska arbetsramar 2016 samt anvisningar för budgetarbetet. 

Ärendets beredning 
Ärendethar handlagts hos Komnmnledningsförvaltnh1gen. Förslaget har beslutats i centrala 
chefsgrnpppen. 

Beslutsunderlag 
Enligt bilaga. 

Nämnelens/styrelsens beslut ska sidekas till 
Sanitliga förvaltningar och kmmnunala bolag/stiftelser 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

TingstJIM lcommun 
Box88 
362 22 Tingsryd/ 

l''" 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingst'Yd 

telefon fax 
0477 44.1 9o (vx) 0477 313 o o 

e-postjhemsida 
lcommunert@tin!>sryd.se 
.www.tings1;y.d.se 24
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r:;:J Tingsryds 
~kommun 

Ekonomiavdelningen 

Centrala chefsgruppens förslag 2015-04-22 

Ekonomiska arbetsramar och 
anvisnulli1gar för budgetarbete 

Budget 2016 

Innehållsförteckning 

Sid 

Fastställda ekonomiska mål ................... :.,....................................... 1 

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

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

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

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

Förslag till Investeringsnivå............................................................ 5 

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

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

Anvisningar och budgetförutsättnlngar....................................... 7 

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

Håll.bar ekonomi budget 2016....................................................... 11 

Bilagor: 
Förvaltningarnas redovisning behovs- och budgetförändrlngar........ 12 
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faststärida ekonomiska mål 

I kommunallagen anges att alla kommuner ska fastställa riktlinjer för god 
ei<Onomislc hushållning. l<ommunfullmäktlge l Tlngsryds kommun fastställde 
sådana riktlinjer l november 2013, l vilka det framgår att Tlngsryds kommun ska 
vara en kommun med stabli och långsiktigt hållbar ekonomi och· att god ekonomisk 
hushållning l Tlngsryds kommun Innebär 

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

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

1. Arets resultat ska långsiktigt uppgå till minst 2% av skattelntäkter och 
utjämning. Resultatet ska aldrig understiga 1% 

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Ekonomiskt utgångsläge 

Kommunens ekonomiska ställning och förutsättningar har under året redovisats l 
bl a årsredovisning 2014 samt l slutrapport 11Möjllga 'åtgärder för en hållbar ekonomi 
l Tlngsryds kommun", sammanfattningsvis kan konstateras att kombinationen av 
följande faktorer gör att kommunen för närvarande Inte når upp till fullmäktiges mål 
om en stabli och långsiktigt hållbar ekonomi: 

Krympande resultatnivå som varit beroende av engångsintäkter för att klara 
balanskrav och ekonomiska mål . 
Långvarigt totalt underskott l nämndernas verksamhet (främst 
socialnämndens verksamhet) 

0 Hög Investeringstakt l kommunkoncernen med ökad fåneskuld som följd 

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

Resultat 2007-2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 B 2015 

8/l! stapel " redovisat resultat 
Röd stapel ~ resultat exklusive engl1ngslntäkter, t ex AFA-premler 
B 2015 " budgeterat resultat 2015 efter kompletteringsbudget 1 
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Nämndernas resultat l förhållande till budget 

Budgetaw!kelse nämnder 
mf<r 2007 2008 2009 
==-..,.,.-· 

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

Samhä llsbyggna dsnämnd* 3,2 -3,6 -0,3 

l<ultur-och fritidsnämnd ..0,3 0,5 o,o 
Barn-och utbildningsnämnd 3,2 -0,5 1,6 

Socialnämnd 1,6 -5,5 -1,3 

Summa nämnde t' 9,6 -6,5 3,0 

'Ink! Tekn förvallning och Miljö- och byggnämnd 2007-2010 
P " prognos månadsrapport per 2015-03-31 

Kommunkoncernens !lJnesku/d 

mkr 
'==-- - -~·~-==-=->-<==~=----=--=='-=-"".._~..,..._,.,. 

Hyresbostäder llngsrydsbostäder, Kommunhus 

Industrifastigheter Tufab, Industristiftelsen 

Bredband och fjärrvärme Teab 

Kommunen 
övrigt • llka b (moderbolag} 

Summa låneskuld 

Hållbar ekonomi 

2010 2011 2012 P2015 

... ) 
2,5 3,3 1,6 :g 0,3 

·4,1 -4,9 -1,6 

::iilllf 
-0,5 

-0,1 0,2 0,1 o,o 
0,5 -1,8 4,2 0,2 
-3,8 -6,0 -11,8 -11,2 
-5,0 -9,2 -7,5 -11,2 

2007 2013 2014 

189 279 279 

61 209 207 

28 50 49 
85 105 170 

o o o 
363 643 705 

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

Det övergripande målet med arbetet Inom Hållbar ekonomi är att fullmäktiges 
långsiktiga mål om god ekonomisk hushållning ska kunna uppfyllas för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet l kommunen. Ur ett 
el\onomlskt perspektiv innebär detta att följande mål behöver uppnås l närmaste 
§rens budgetarbeten: 

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

Det långsiktiga resultatmålet på 2% motsvarar ca 13-14 mkr l årsresultat. Förutsatt 
att denna resultatnivå uppnås skulle ett långsiktigt årligt utrymme fö1· Investeringar 
och amorteringar uppgå till ca 45·50 mkr, varav minst 10-15 mkr bör avse 
amortering av låneskuld. Obalansen l nämndernas budgetar uppgår till ca 8·12 ml~r 
och är l hög grad hänförbar till socialnämndens budgetunderskott. 
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Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2016 

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

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
SKL 2015·02-19 cirkulär 2015:07 
Procent/Je/l förändring om Inteannat anges 

2013 2014 2.017 2018 

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

Timlön 2,5 2,8 3,0 3,4 3,5 
Konsumentpris, KPIX 0,5 0,2 0,4 1,7 1,9 
Konsumentpris, KPI o,o -O ,L o,·2 ·. 1,8 2,0 
skatteunderlag 3,2 5,1 4,5 4,3 
skatteunderlag, realt 1,5 1,6 2,4 1,5 1,2 

Det kan konstateras att beräkningsunderlaget, som vanligt så här tidigt l 
budgetprocessen, Innehåller en hel del osäkerheter, I skatteprognosen finns bl a en 
osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen. Aktuella prognoser för dessa delar 
får vi först senare under våren. Även nya skatteunderlagsprognoser från SKL kan 
komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna Inför 201.6. 

I beräkningen av skatteprognosen har antagits en befolkningsutveckling om +/~ O 
personer under perloden 1 nov 201.4 till 1 nov 2015. 

Regeringens vårproposition presenterades 15 april och nästa skatteprognos från SI<L 
kommer preliminärt sista veckan l april. Dessa har Inte kunnat beaktas l centrala 
chefsgruppens förslag till arbetsramar för budget 2016, utan får hanteras senåre l 
budgetprocessen. 

Utifr§n ovanstående osäkerhetsposter kan konstateras att förutsättningarna 
sannoll/<l" kommer att förändras under budgetprocessens g§ng. Justeringar l 
prognoserna ut/fr§ n d§ kända. förändringar kommer att göras l augusti m&nad och 
ställningstagande hur detta ska hanteras f§ r göras l den politiska beslutsprocessen 
avseende försfag t/Il budget l ksau-ks l september m&nad. 
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Förslag till fördelning av ramar 

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

·fkr 
Budgeterat resultat 2015 2 359 
Justeringluppdatering av plan: 

Skatleprognos (+/-O pers, skalleunderlag 5,1%) 21709 

Prisökning 1,4% (KPIX) -2 529 
Löneökningar 2016 -11 819 
Rationalisering 0,5% förvaltningar, upphör o 
KS centrala medel, justering (RÖK) -303 
!;'ens lonskostnader -500 
Räntekostnader o 
B< RFSS år 2, engångsintäkt 700 
övriga justeringar (bl a lnternränla) 1 528 

l!!_tgångsläge Resultat 111451 

CCG:s för~! ag fördelning Ii/l verksamheter 

Verkliga kostnader (underskott) och volymer 
Underskott och volym vård och omeorg SN -11 300 
Volym:Jknlng särskola, netto GR o GY BUN -675 
Underskott och volym överförmyndare I<LF -200 
Underskott fastighetsdrift (energi), höjd In!. hyra SBN!förv -750 

Finansiering av fattade beslut 
Socialjour SN -350 
Underhåll GC.!eder m.m. SBN -400 
Arb.marl<nadsålgärder Framtid Kronoberg SN(KS) -130 
E-arkiv, årlig avgift kommunalförbund KLF -300 
Asnen-lillsyn, årlig avg~t I<LF/I<UF -150 
Polllikerarvoden, höjd omfattning SBN -100 
Ökad driftskostnad, K v örnen 40 platser (4 AA) SN ·2 000 

Prioritet·ade områden Hållbar ek, steg 1 
Fastighetsunderhåll (höjda Internhyr or) SBN!förv -319 
Resurs utveckling EXTERNT KS -500 
Resurs utveckling INTERNT I<S -500 

SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2016 -6 529 

Förslaget Innebär bl a följande: 

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

finansiering av fatl:aqe beslut 
Förslaget Innebär att budgetmedel tillförs för finansiering av beslut som 
fattats men som hittills saknat finansering från 2016 och framåt, t ex beslut l 
kompletteringsbudget 1:2015 samt driftskostnader till följd av tidigare 
Investeringsbeslut 
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Prioriterade områden Hållbar ekonomi (steg 1) 
Påbörjande av prioriteringar enligt Hållbar ekonomi! form av 
fastighetsunderhåll samt resurser för utveckling, Höjt anslag för 
fastighetsunderhåll! drifts- och Investeringsbudgeten möjliggör underhåll 
motsvarande 120 kr/m2, vilket bedöms som en långsiktigt hållbar nivå. 
Anslag för utveckling föreslås delas i en extern och en Intern del. 

o Förslaget Innebär vidare att årlig rationalisering om 0,5% av 
förvaltningarnas budgetram upphör från och med 2016, Det årliga 
kravet på rationalisering har under åren 2013-2015 Inneburit att besparingar 
om totalt knappt 9 mkr l årliga kostnader har genomförts hos · 
förvaltningarna, l huvudsak genom s k osthyvelsbesparingar. 

Genom ovanstående förslag till fördelning av budgetanslag ges alla 
nämnder/förvaltningar en rimlig budget som är anpassad till verklig verksamhet och 
kostnadsnlvå. Därmed kan krav ställas på att budget ska hållas under budgetåret, 
vilket också Innebär att tillämpning av över- och underskottsregler bör återinföras 
från och med budgetåret 2016. Vidare l_nnebär förslaget att budgeten som helhet 
ska motsvara den verkliga kostnadsnlv§n för befintlig och beslutad verksamhet. 

De föreslagna budgetramarna motsvarar ett resultat på ~6,5 mkr för 2016 och 
förutsätter s!J/edes n!Jgon form av finansering l det slutliga budgetförslaget. 

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

Balanskrav enligt kommunallagen: 
015% av skatteintäkter och utjämning: 
1,0% av skatteintäkter och utjämning: 
2,0% av skatteintäkter och utjämning: 

6,5 mkr (t·esultat o mkr) 
9,9 mkr (resultat 3,4 mkr) 

13,3 mkr (resultat 6,8 mkr) 
20,1 mkr (resultat 13,5 mkr) 

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

Inom ramen för slutrapport Hållbar ekonomi redovisas ytterligare möjliga åtgärder · 
för en långsiktigt hållbar ekonomi med planerat politiskt ställningstagande Inför 
budget 2017. Dessa ska, tillsammans med övriga budgetförutsättnlngar, hanteras l 
budgetprocessen Inför budget 2017 och plan 2018-2019 med beaktande av en 
långsiktigt hållbar ekonomi l enlighet med fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning (d v s med mål om resultatnivå om 2% samt årlig minskning av 
lånesl<ulden), I samband med detta sker även ställningstagande till övriga 
föreslagna prl.oriteringar l hållbar ekonomi (steg 2), t ex gatuunderhåll, sociala 
investeringsfonder m.m. 

Förslag till investeringsnivå 

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

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

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

5,0 mkr 
12,0 mkr 

6,2 mkr 
3,0 mkr 

Summan av dessa priorterlngar uppgår till 26,2 mkr. Den föreslagna 
investeringsnivån på 35 mkr för 20'16 ger således utrymme om knappt 9 mkr för 
övriga Investeringar, t ~x maskiner, fordon, !t-hårdvara, gator och Inventarier. 
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Den föreslagna investeringsnivån innebär sannolikt Inget eller ett mycket litet 
utrymme för amortering på lånaskulden under 2016, Målet är att grllg amortering 
ska kunna påbörjas 2017. Amortering kräver en högre resultatnlvå 1 vilket hör 
samman med uppfyllande av resultatnivå om 2% enligt fullmäktige långsiktiga mål 
och de möjliga åtgärder för hållbar ekonomi som lyfts för politiskt ställningstagande 
Inför budget 2017. 

f(ommunövergripande mål - fullmäktiges si:yrkol"t 

Inriktningsdebatt avseende budgetåret 2_016 hölls !kommunfullmäktige 30 mars. 
Syftet med debatten var bl a att kommunfullmäktige l ett tidigt skede av 
budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera övergripande mål för 
2016 som ska vara vägledande l det fortsatta arbetet med nästa års budget. 
Diskussion och prioritering skulle ha en tydlig koppling till kommunens vision samt 
styrmodell. (balanserad styrning). Debatten kan ses på kommunens hemslda. · 

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

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

Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2016 års budget har bestått av Informationsdag 
10 februarl1 uppföljningsdag för bl a ksau och nämndspresidier i1 februarl 1 

fullmäktiges Inriktningsdebatt 30 mars samt centrala chefsgruppens bearbetning av 
budgetramar l mars och april månad. Återstående arbete är plan·erat enligt följande: 

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

25 Maj KF beslut styrkort KF/övergripande mål 

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

7 sept Ksau förslag till budget 2016-2018 
14 sept I<S förslag till budget 2016-2018 
28 sept KF beslut om budget 2016-2018 

30 nov Nämnder beslut om Intern budget, senast. 

Regeringens vårproposition presenterades 15 april och SI<L presenterar nästa 
skatteunderlagsprognos l vecka 18. Dessa har av tidsskäl ej kunnat beaktas l CCG:s 
förslag, utan Får istället arbetas in l sluWgt budgetförslag. Finansieringsprincipen 
förväntas råda avseende eventuella riksdagsbeslut som påverkar kommunen 
ekonomiskt. 

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

Arbetsgången Innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 26 
augusti skall rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnderna fastställer detaljerad 
Internbudget för den egna verksamheten senast 30 november. Det är nämndernas 
skyldighet att upprätta Internbudgeten så att verksamheten ryms Inom den av 
fullmäktige fastställda budgeten för nämnden1 d v s budgeten ska upprättas så att 
prognosen för budgetåret överensstämmer med internbudgeten. 
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Anvisningar och budgetförutsättningar 

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

En översyn av budget- och redovisningsreglementet pågår inom ramen för H§ f/bar 
ekonomi med fokus på bl a kompletteringsbudget, Inrättande av tjänster sam i: nivå 
för investeringsanslag. Politiskt ställningstagande till reviderat budget- och 
redovisningsreglemente planeras ske i fullmäktige i september månad l samband 
med budgetbeslutet · 

Budgetförslag Nämndernas budgetförslag skall rymmas Inom tilldelad 
arbetsram. 

Moduler Den verksamhet som eventuellt Inte ryms Inom ramen 
placeras l moduler utanför ram i prioriterad ordning. 
Föreslagna åtgärders följder l kvalitet och mål ska 
tydliggöras. 

Anslagsnivå Nettokostnadsram per förvaltning/nämnd. 

Investeringar Investeringsäskanden ska avse åren 2016-2019. · 
Fastställda Investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
för föreslagna Investeringar skall rymmas Inom tilldelad 
budgetram. OBSI Översyn av investeringsanslagens · 
detaljeringsgrad p§g§r inom ramen för H§ l/bar ekonom!. 

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

Materialet Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
avdelningen. 

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

Beslut l nämnd Sker senast 26 augusti. 

Kommunala företagen Omfattas av samma tidsplan som förvaltningarna, d v s 
Inlämning av budgetförslag senast 24·augustl. 

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

Lönenivå i ram Ramarna baseras på 2014 års löneläge 

Löneökningar 2015 och 2016 Medel har avsatts på centralt konto och kommer att 
fördelas ut till förvaltningarna allteftersom 
förhandlingarna blir klara. 

'.1 
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KalkyleratPO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Inrättande av tjänster 

övrigt· 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2015-04-22 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

·Uppgår preliminärt till 
38,46% för personal 
31A2% för föttroendevalda och uppdragstagare 
21,29% för personal 23-26 år 
16,01% för personal yngre än 23 år 
Aktuell PO-tabell har skfekats ut till respektive ekonom. 

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

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

Görs, med vissa undantag, av fullmäktige. 

085! Översyn av bestutsnivå för inrättande av tjänster 
pågår Inom ramen för Hål/bar-ekonomi. 

Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, 
vilket ska ge förvaltningarna Incitament att minska sina 
lokalytor och därmed minska de totala lokalkostnaderna f 
kommunen. 
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BUDGETR'UUVIAR 2016 

(t kr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

l<ommunlednlngsföJVåltnlng 

Räddningstjänsten 

summa lcommuns!yrelsen 

Nämnder 
samhällsbyggnadsnämnd 
l<ultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Soclalnilmnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verksamhel 
VA-verl<samhet 
Renhållningsverksamhel 

summa verksamhet 

Övriga centralaposter 
J<s allmänna förfogandemedel 
Fastigheter- höjda Internhyror 
l<onsertlokal AMB/Wasaskolan 
örnenpott • för tillfälliga anslag I<S 
Örnenpott- attraktivitet I<S 
Örnenpott-Internhyra SN halvår 
örnenpott • flytlkostnad SN Örnen 
Örnenpott-ev kostnad skatteväxling 
örnenpott • KS förf centrala !T-system 
Ater El< RFSS (skaUeväxllng) 
Ater EK Länstrafiken ( skatteväxling 
Driftbidrag travsällskapet 
Utvecklingspott KSAU 
Lediga lokaler· cenlralt konto 
Löneökningar 2016 (12) 2016 (9) 
Penslonsutbetalningar 
J<apitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Kornp prisökn 1,4% KPIX förvaltn 
Rationalisering 0,5% förvaltn 

NETTOKOSTNAD 

Slcatielntä/cter 
Skatlelntäl<!er, gs och uijämnlng 

Finansnetto 

Finansiella Intäkter 
Finansiella ko sinader 
summa flnansnetto 

-

SUMMA Rl55UL'fAT 

Budg 2016 KB 1 Justering 
Fullmäldige 2015 engångs KB1 

-10 463 8455 

-31 841 

-13 964 

·56 268 8 455 o 

-36 225 -400 400 

·22 105 -246 246 
-242 503 
-269 009 -350 350 
-569 842 -996 996 

-818 
-76 

o 
o 

·627 004 7 459 996 

-200 

·2 500 
o 

-1 500 
-4 500 
-1 000 

-500 
-1 370 

1 059 -1 059 
2 678 -2678 

-916 
-300 
-600 

-21 688 
-12 500 
40121 

4300 
-30 387 

·660 444 11196 -2 741 

663 591 -8 393 

2700 o 
-3 650 o 

·850 o 

2297 2 803 ·2 741 

g19 

Omfördelningar inom budget: 

Plan Löneök Löneök2016 Justering TBmm 
2015 2014 Köp o sälj lnternrilnta 2015 

-2 008 -242 

-31 841 -658 -14 6 130 

-13 964 

-47 813 -658 -14 6 -112 

-36225 -396 -43 823 
-22105 -182 -24 52 -292 

-242 503 -4151 -607 792 l 
-26.9 009 -5 261 -275 585 '· 
·669 842 -9 990 -949 2 252 ·292 

-818 
-76 

o 
( 

o 
·618 549 ·10 648 -963 2 258 ·404 

·200 

o 
·2600 634 

o 
-1600 
-4500 
-1 000 

-500 

·1 370 ·130 
o 
o 

·916 
·300 
-500 ( 

-21 688 10 648 963 
-12 500 
40121 -2258 2 417 
4300 

-30387 -1 365 ( 
o 
o 

-661 989 o o o 1 052 

655198 

2 700 

-3 650 -1 052 
·850 o o o ·1 052 

2 359 o o o o 
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BUDGETRAMAR 2016 
{t kr) 

Kommunsfyre/sen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

l<ommunlednlngsförvaltnlng 

Räddningstjänsten 

Summa l<ommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 
l<ullur- och frilidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxafinansierad verlrsamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verl<samhet 

övriga centrala poster 
l<s allmänna förfogandemedel 

Fastigheter- höjda Internhyror 
Konsertlokal AMB/Wasaskolan 
Örnenpott - för tillfälliga anslag KS 
örnenpott • attraktivitet KS 
Örnenpott- Internhyra SN hatvår 
Örnenpott-flyttkostnad SN Örnen 
örnenpott- ev kostnad skatteväxling 
Örnenpott- I<S förf centrala !T-system 
Ater EK RFSS (skatteväxllng) 
Ater El< Länstrafiken ( skatteväxling 
Driftbidrag travsällskapet 
Utvecklingspall I<SAU 
Lediga lokaler - centralt konto 
Löneökningar 2015 (12} 2016 (9) 
Penslonsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
l<omp prisökn 1,4% !<PIX förvalln 
Rationalisering 0,5% förvaltn 

NETTOI<OSTNAD · 

Skattelntälcter 
Skatteint!lkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella Intäkter 

Finansiella kostnader 
Summa flnansnetto 

SUMMA RESU!.. TAT 

Summa Centrala Direktiv 
2016 poster 0,5% 

-2 250 

-32 377 

-13 964 -303 

·48 591 ,303 o 

-35 841 
-22 551 

-246 469 
-273 960 
-578 821 o o 

·818 
-76 

o 
o 

-628 306 ·303 o 

·200 
o 

-1 966 1 966 
o 

-1 500 1 500 
-4 500 -4 500 
-1 000 1 000 

-500 500 
-1500 1 500 

o 700 
o 

-916 
-300 
-500 

-10 077 -11 819 
-12 500 -500 
40 280 -138 
4300 -300 

-31 752 
o -2 529 
o 

-650 937 -12 923 o 

655198 21 709 

2 700 

-4602 
-1 902 o o 

2 359 8 786 o 

CCG:s förslag KS beslut 

Pris Förslag Arbetsram Än dr Ändr Arbetsram 
1,4% CCG 2016 k s au KS 2016 

-2 250 -2 250 

-121 -500 -32 998 -32 998 

-14 267 -14 267 

-12'1 -500 ·49 515 o o ·49 515 

-282 -500 -36 623 -36 623 
-216 ·150 -22 917 -22 917 

-1 305 ·675 -248 449 -248 449 
-598 -13 780 -288 338 -288 338 

-2 401 -15105 -596 327 o o -596 327 

-7 -825 -825 
o -76 -76 

o o 
o o 

-2 529 -15 605 -646 743 o o -646 743 

-200 -200 

-1 069 -1 069 ·1 069 
o O· 
o o 
o o 

-9 000 .g 000 
o o 
o o 
o o 

700 700 
o o 

-916 -916 
-1 000 -1 300 -1 300 

-500 -500 
-21 896 -21 896 
-13 000 -13 000 
40142 40142 
4000 4000 

-31 752 -31 75~ 
2 529 o o 

o o 

o -17 674 -681 534 o o -681 534 

676 907 676 907 

2 700 2700 

-4602 -4 602 
o o ·1902 o o ·1 902 

o -17 674 -6 529 o o -6529 
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HåUbarekonomiBud~et2016 

Möjliga fltgärder med p§verl<an budget 2016 
t kr 

6.1 Bidrag Kurreho upphör 647 

6.1 Bidrag I<Örrö upphör 107 

2.3.2 Intern komp lediga lokaler upphör 500 

2.7.2 Höjd borgensavgift 700 

3.1 sommarlovsentre pre n ö re r 140 

3.4 In a ekorder In g s b id ra g 80 

3.5 Ko n s u me n trå d g iv n in g 50 
3,6 Varuhemsändningsbidrag 200 

3.7.1 Förberedande ledarprogram 100 

3.7.2 Bidrag till persona !klubben 20 

3.7.3 Omplacerlngstjä n s ter 300 

3.7.4 Julklappar till personalen 200 

3.7.5 Ledigheter för tjänstemän 

3.8 Vårdnadsbidrag och ensk fam.daghem 9QO 

3.9 Pedagogiska måltider avgift 1000 

4.4 Fritidshem 1400 

4.5 Förskola 2400 

4.8 städverksamhet 1000 

4.9 Taxor bygg och miljö 1800 

4.11 Leasingbilar 250 

4.12 Taxor äldreomsorg -avgift matdlstr. 150 

4.13 Förfogandemedeli budgeten 450 
4.14 Kostverksamhet- k'[ld mat lndlvldnivå. 150 

Summa 12544 

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

Politiskt ställningstagande till ovanstående möjliga åtgärder planeras l september 
månad 2015. 
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Tingsryd§ 
liommun 
Socialförvaltningen 
Katarina Cm'lzon 

2015-04-13 

Inför diskussion = Behovsförändringar inför 
budget 2016 

1.Underskott 2014 
2.Förändrlng budget 2015 
3.Volymölmlngar 2015: Vårdbehov 
Assistans och Särskilt boende 
4.Volymmlnsknlngar 2015: 
Hemtjänst 
S.Rationaliserjngar 
6. Social jour 

7.Ensamkommande Ökade intäkter överstiger l~ostnader 
Netto= tillskott på balansl_<anto 

8.Örnen 

Dock intitiala kostnader/Investeringar 

Ökad driftkostnad 40pl. Kost 4ÅA 
Driftkostnad utökning 10 pi 
Minskad driftkostnad 10 pi (annanstans) 

Summa behov 2016 exklusive Ensamkommande och Örnen 

Att uppmärksamma 

Mkr 

-3 

1 
1 

-0,35 

o 

2 

? 
? 

11,65 

o Målbilden som KF har fastställt, utifrån ett ekononomperspel<tiv, ligger 
långt under vad leosinaderna borde vara ur ett jämförande perspektiv 
med andra kommuner 

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

o En alltför låg budget innebär att det är svårt att bygga resursfördel-. 
ningsmodeller- Eftersom det inte finns tillräcl<ligt med resurser att 
fördela. 

o Det finns en uppenbar risk att vi inte når upp till lagens intentioner, inte 
minst inom IFO, barn o unga. 

o Eftersom anhöriga står för över hälften av alla insatser som görs inom 
·äldreomsorgen så är socialförvaltningen mycket angelägen att arbeta 
med förebyggande och stöttande insatser även till bia anhöriga. An
nars riskerar I<Ostnaderna att eskalera. Detta är en lika stor utmaning 
som att framtidens äldre blir allt fler. Det är svårt att arbeta med insat~ 

Tingst-yds lmmmun 
Box 99 
362 22 TINGSRYD 

Besöl,sndress 
Dnckegatan12 
www.tihgstyd.se 

Telefon 
0477-4439,0 vx 
·E-]Jost~~r;hymlsten@tingsryd.se 

Telefux 
0477-44288 

Bnnlcgiro 
982-4251 

Postgiro 
107020-0 
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'I'INGSRYDS KOMMUN 
Socialförvaltningen 2015-04-28 

ser som inte är tvingande enligt lag om det inte finns resurser som 
knappt når upp tilllagens intentioner. 

o Omfattande och komplicerad vård och omsorg i hemmet öl<ar 
o Generella volymökningar inom HSL (Särskilt boende) 
o Boendefrågorna kommer att vara centrala i "hållbar ekonomi"- svåra 

ställningstaganden politiskt. · · 
o Enskilda ställer högre l<rav idag, jämfört med förr- och ännu mer krav 

i framtiden. · 
o Lagstiftningen sl<.ärper också den enskildes rätt, inte minst avvaktar 

socialförvaltningen statens krav på bemanning i särskilda boenden 
o Personalförsörjning l Det är, och kommer vara, ännu svårare i framti

den att rekrytera medarbetare till socialförvaltningen 

~3 

2(2) 
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Barn· ooh utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utblldning@tlngsryd.se 

Verdn~amhetsförändringar 2016 

2015-03-23 

Förändringar som påverkar kostnadsbilden för BUN för budgetåret 2016 

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

o Nytt ansvar för vaccination av nyanlända elever. Preliminält bedöms detta bäva 
40% av en heltids skolsköterska (210 tkr). 

<'! Ökning av mottagandet av ensamkommande flyktingbam, ca l O till. Detta ger 
ytterligare en elevgrupp inom Wasaskolan, vilket medfor kostnader på motsva
rande ca 1,5 heltidstjänst (675 tlcr). 

(!l Enligt bedömning våren 2015 ökar särskolan med 2 barn. Inom särskolan be
hövs en personal per barn .Y 1,5 heltidstjänst (675 tkr). 

;;} Elevunderlaget är nu stabilt inom hela förvaltningen, ingen ytterligare minsk
ning av gymnasi~eleve,r. 

I övrigt ser vi inga verksarnhetsförändringar. 

Tingsryd 2015-03-24 

Yngve Rehnström 
skolchef 

Tingsryds kommun 
Box 88. 

besöksadress 
T arggatan 12 
Tingsryd 

telefon tax · 
0477 441 00 {vx} 0477 444 09 

e-post/hem sida 
barn.utblldning@lingsryd.se 
wwW'.tingsryd.se 362 22 Tingstyd 

U fl 
1~4 
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Socialförvallningen 

Jonas Weldenmark 
Samhllllsbyggnadschef 

2015-04-28 

Till 

Behovsförändringar till 2016, samhällsbyggnadsnämnden 

Fasiighetsun d erhåll: 
Totalbehovet av fastighetsunder håll borde ligga på 120 la'ilcvm. 
En del av detta måste föras över på investeringar då vi numer måste ha lcomponentav
slaivningar; 

Akut underhåll 
Planerat underhåll ej investering 
Planerat underhåll investering 
TOTAL 

Samt energieffektivisering (investering) 

2 OOOtkr 
2 000 tia· 
6 200th 

lO 200 tia-

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

Ovanstående är totalbehov, dvs inte ölming. 

Fastighetsdrift: 
Ökade kostnader får el, fjänvärme 1500th 

Gatuuderhåll: 
För att få ett tillfredställande underhåll på gator i samhällena behövs ett tillskott. Den 
nya GC leden genom lc01mnunen kräver också ett tillskott för vinterväg;hållning. 

Underhåll gata. 
GC ledm.m 

1200th 
400 tla: 

1 (1) 

Tlngsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
s. stargatan 2 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 {vx} 

15 

fax 
0477194 02 

e-postlhemslda 
soclaltjansten@tingsryd.se 
www.tingstyd.se 

25· 
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Kommun lednings· 
förvaltningen 

KLG 150331 

Kommunledningsförvaltning (inkl KuF) 
större budget~ och behovsförändringar 2016 

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

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

E-arkiv - avgift kommunalförbund 

Byte/uppgradering av centrala IT~system 

1. Lön/P A- pågår 2015/2016 

2. Ekonomi -pågår 2015~/2016 

3. Ärendehantering-genomföras 2016 

4. Telefoni/växel 

Åsnentillsyn, ökad kostnad, årlig 

Ökade IT ~kostnader, bl a prishöjning hårdvara 

telefon Tingsryds l(ommun 
Box 88 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 oo (vx) 
362 22 Tingsryd 16 

4~D . 26 

fax 
0477 313 00 

1 (1) 

T la· 

200 

130 

300 

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

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

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

Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

150 

Förv 

e-posUhemslda 
l<ammunen@tingsryd.se 
www:tingsryd.se 
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Kommunövergripande 
mål: 

Nöjda medborgare 

strategier: 

Kvalitet på service och ljänster 
med fokus på 
kärnverksamheten 

Medborgaren i fokus 

M ed borgarinflytand e 

Mått: 

Nöjd-Medborgarindex, NMI 

Nöjd-Inflytande-Index, Nll, 
Medborgarundersökning 

Valdeltagande, % 

Kommunövergripande 
mål: 

Attraktiv kommun 

strategier: 

God näringslivsmiljö 

Goda boendemöjligheter 

Väl utbyggd infrastruktur 

Fokus på utbildning och 
kompetens 

Rikt föreningsliv och 
kulturutbud 

Hållbar utveckling 

Förskolor och skolor i alla sju 
kommundelar 

Mått: 

Nöjd-Region-Index, NRI 
totalt, 
Medborgarundersökning 

Antal folkbokförda 

Nettoinflyttning 

Arbetslöshet i 8-64 år 

Trygghetsindex 

Kommunövergripande 
mål: 

Hållbar ekonomi 

strategier: 

Kommunövergripande mål: 

Attraktiv arbetsplats 

strategier: 

Ekonomisk kontroll med Skapa goda förutsättningar för att 
goda ekonomiska marginaler rekrytera och behålla kompetent 

arbetskraft 

Mått: 

Resultat i % av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag 

Självfinansiering av 
investeringar 

Minskning av 
fåneskulden 

Skapa god arbetsmiljö och ökad 
frisknärvaro 

Mått: 

Hållbart Medarbetarengagemang, 
HME-index 

sjukfrånvaro, % 

- Nöjd-Medarbetar-Index 

Kommunövergripande mål: 

Effektiv verksamhet 

strategier: 

Göra rätt saker på rätt sätt för att skapa en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
verksamhet 

Mått: 

Nämndernas måluppfyllelse 

Uppfyllande av ljänstegarantier 

Bedömning av kommunens samlade 
system för intern kontroll 
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Justerare 

!;\. 

§ 189 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015 .. 09-14 

Kmnmunt'ltyrd$f;}US budget 2016 
Pur2014/535 041 

Ko'Unnu:p.sty1;eJsen godkänner kommunstyrelsens budget.2016 i enlighet 
med bilaga. 

Reservatio11 

Lennart Fohlin (C), Cecilia Cåto (C) öchAt1ti~ Johp.hsson (C) :resei'Verar sig 
t,ill fö11rtåi1for Vmnart F<iplitw (C) yrl~an~e. · · · 

Kommunledningsförvaltningen läg·ger fram budgetförslag fot 
I(orn.inl)ristytels~ns v~rksamhetsotnr~de itild\islv.e Ved.c$~tnhetsmå~. 
Budgetförslaget ~·yms incn;p. ti!ldelad b,udgetmm .. 

K.orinhmistyrelsens budget i o 16 
Skdyelse från kom.mujlChvfLaila Jeppsson, ~015-08-28 
Komm,unstyrelsens arhetstJtskoft § 2(i9) 2.0.15"09-07 

.Förslag till beslift på sammanträdet 

l li(f?, 

Let.m~.1tFohlin '(C) yrkar me,d hwt1itl)Jllande av Anna Johansson (C) ~tt 
avsätta 2 200 OOO'kr i plan fd1<2017l 2018 och 2019 vad gäller E-ijänster 
od1 !T-stöd. 

Patdok:Ståhlgrenyrkax med.in.st~mmande avl~!:)l'hi'q Sve11ss9n (S) att 
~e1qppen'3 ööb. 000 kr skC~; st~ J<väri'ph~n. för 2017, Q018 och 2019 vad. 
gället' E~ tjänster och lT ~stO<;{. · 

Beslutsgång 

ör4f'otartde· ställ:er L~p.na:~t Fohlin!3 (C) y~·kand~ mot Patrick St~hlgrens (M) 
yrkande och fl.tmer atf: l\omnmnstyre1sen ·beshttar i enlighet med Patrick · 
·$tåhlgrens yrkande. 

Omtöstniug b'egäts, 

2 Bl Utdragsbesiyrkatide 
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Tingsryds 
kommun 

l oromunstyrelsen 

ust.el'!lre 

SA~ANTRÅDESPROTOKOLL 

2015-09-14 

§ 1.89 Dnr 2014/535 041 

Kommunstyre1sen god.känner följande propositionsordning: 

Ja.,röst för bJfall till Påttick Ståhlgrens (M) y1;kande. 
Ncj-:röst.föt ·bifail tHl L~rtnart Fohlins yHcande. 

5 (24.) 

Med 9 ja-röster mot 4 p.ej,.röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Patrick Ståhlgrens (M) yrkande. 

J~ rösta.t' Båi'l:~1:o Sverts$ön (S), ·Tomas Blomster (S), Åke Qummesson (S); 
Pt];tdclc Stäh)_gl'eh (lvl), l(enn,.eth Qiirtz (lvl), Ake Nyberg (M), Marianne 
Bel'gström (KD.), Le.on Jensen (SD) och MKaei Jeånsson (8). 

Nej rösta.r At:ma.Johans~ori (C), C<;:ciJJa Cato (C), ·,LenhC~tt Fphlirt ·(C) ()oh 
GÖt0n Mård (V). 

Pi'otokollet sidekas tiil 
El<;onön'dohef Da.nid Gustafs$on 
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:Bilaga Ks Au § 269 

Ks § 189 

·Konimuniecinfngsförvnltnfngcn 

,Dan i~! :Gustafsson 
'o·4'n4412& 
'danletguslajSson@tlngsryd.se 

2015-09-07 

2015.-0'9-14 

TJÄNSTESKR1VELSE 

Till koininunstytelseris at'betsufskott 

Kommunstyrelsens budget 2016 

}föi:sJag till beslut' . 
Kom:rini11styi·elsen fast~t&ller budgetförsl(lg 2016 enligt.protokollsbJJI:\ga. 

l(l) 

Besln'iynhrg av lh·endet' 
Företigget bildgetföesiag201'6 fot r<omnmnstyrelsens verksanihetsonwådeinldusjve verks~m· 
11etsmå-J. Budgetförillåget ryn1s ino.ni. til1delatl budgetram. 

Åren'<iets beredning 
Ä.fe.ndet hai· hat1dlagts·hqs· Kömmunledningsförvaltningen. Budgetföttslaget har arbetats fram 
och godkänts .i ko·nnni.mledning$chefsgruppen. 

"Beslu,tspnderlag 
B'udget2016 i(ommunstyre1se (biiagå) 

Nämndeus/styr:clsens beslut s'm s Idelrås tili 
Kommunchefen 
.Ekofmmlavdelni.ngen 

Låila Jeppsson 
Kommunchef 

'l'lng!l~'Yd$ komnnin 
Box88 

telefon f ax 

p:.}/i2 ·.·tvV. g6n ~2 Tings'~yd 

bcsöksadtess 
'l'ol'ggatan12 
Tii~gsi'Yd 

947,7 4431f (YX) 0477.'P3 oo 
o-poiltjhemsida 
lmmn!uhen@tingsl'Yd,sc 
\V)'\'\V-.tiiJgstyd.s'e 45
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar 
för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
• ledning och samordning av kommunkoncemen 
e samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsfö1valtningen (KLF), har som uppdrag att 

e utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
fö1valtningar och företag 

e samordna målstyrning, utfmma styrande dokument, svara för rapportering och 
information 

e driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun. 

2 Målgrupper 

Kmmnunledningsförvaltningens målgmpper är 

e allmänheten/medborgama 
• kommunens näringsliv 
• intresseorganisationer och föreningar 
• kommunens politiska organisation 
• kommunens medarbetare 
• kommunala företag och förvaltningar 

3 Omvärld och förutsättningar 

Omvärlden förändras ständigt vilket ställer höga krav på förnyelse och anpassning av 
kommunens verksamheter, kompetens och informationsutbyte. En ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) har antagits av Region Kronoberg och ger en bra grund för 
samverkan och samhandling med vår nännaste omvärld. E-tjänster och digitalisering 
utvecklas ständigt och skapar nya möjligheter för medborgama till både delaktighet och en 
snabbare och bättre service från konnnunen. Det är en stor utmaning för Tingsryds kommun 
att följa med i de1ma utveckling men den skapar oanade möjligheter. I en stöne omvärld 
påverkar det ekonomiska världsläget och flyktingssituationen även vår kommunala verklighet. 
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4 Verksamhetens mål och utveckling 

Resultatmålen för 2016 är de samma som för 2015. Arbetet med en stöne översyn av 
resultatmålen inleds våren 2016 med utgångspunkt i Hållbar ekonomi. 

4.1 Vision 

11Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun11 

styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medborgare Aktiv ledning och samordning av Nöjd-Medborgar-lndex, NMI 55, genomsnitt 
den kommunala organisationen Medborgarundersökning jämfört med andra 

kommuner 

Kvalificerat stöd och väl Nöjd-Intern-Kund-Index (intern 70 % organisation 
fungerande intern service till den enkät mot politiker och 90% politiken 
kommunala organisationen kommunorganisationen) 

Hög tillgänglighet, god Nöjd-Medborgar-Index (bemötande 60, genomsnitt 
information, gott bemötande och tillgänglighet). jämfört med andra 

Medborgarundersökning kommuner 

Dialog, demokrati och Nöjd-Inflytande-Index, Nll 40, genomsnitt 
delaktighet Medborgarundersökning jämfört med andra 

kommuner 

Samhälle Förbättra villkoren för Vad ger företagarna för Genomsnitt 
näringslivet och underlätta sammanfattande omdöme om jämfört med andra 
företagsetableringar. företagsklimatet i kommunen (Insikt kommuner (första 

2015) mätning 2015) 

Genomförandegrad av Minst90,0% 
näringslivsprogrammet (årets 
handlingsplan) 

Svenskt Näringslivs ranking av Topp 100 
kommunerna 

Verka för att ha god 
planberedskap och 
bostadsförsörjning 

Verka för en bättre infrastruktur 
med fokus på bredband, vägar 
och kollektivtrafik 

55, genomsnitt 
Verka för goda 

Nöjd-Region-Index, NRI , 
jämföri med andra 

utbildningsmöjligheter och .god 
Medborgarundersökning 

kommuner 
kompetensförsörjning 

Verka för ett rikt föreningsliv och 
kulturutbud 

Verka för en ekologiskt och 
socialt hållbar kommun 

Ekonomi Samordning/ledning av Resultat i % av skatteintäkter och 2,0% 
planerings- och generella statsbidrag 
uppföljningsprocessen för 

Självfinansiering av investeringar 100,0% tillförlitlig redovisning och 
rapportering Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög KLF:s resultat med nettokostnader Inom 1,0% 
prognossäkerhet inom KLF inom budgetramen 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medarbetare Tingsryds kommun ska vara en Hållbart medarbetarengagemang, Minst 79 
attraktiv arbetsplats med bra HME (totalindex för hela 
anställningsförhållanden, kommunorganisationen) 
engagerade medarbetare och 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex Minst 4 av 5 gott ledarskap 
för hela kommunorganisationen) 

KLF ska vara en bra arbetsplats Hållbart Medarbetarengagemang, Minst 75 
med engagerade medarbetare HME på KLF 
och gott ledarskap 

Nöjd Medarbetarindex KLF Minst 4 av 5 

Tingsryds kommun ska ha en sjukfrånvaro för hela Högst 5,5% 
bra arbetsmiljö och frisk kommunorganisationen 
personal 

KLF ska ha en bra arbetsmiljö sjukfrånvaro för KLF Högst 3,0% 
och friska medarbetare 

Process ständiga förbättringar och Införande av kommunövergripande Enligt plan 
utveckling genom verksamhetssystem 
processorienterad verksamhet 

Tjänstegarantierna ska finnas Nämndernas måluppfyllelse Subjektiv 
och uppfyllas gällande tjänstegarantier bedömning 

God intern kontroll Kommunstyrelsens samlade Subjektiv 
bedömning av IK bedömning 

4.1.1 Medborgare 

3D -Demokrati, Dialog och Delaktighet utgör grundbulten i kommunens strävan att 
tillgodose medborgamas behov. Ett bra bemötande, god tillgänglighet och rätt service har hög 
politisk prioritet. Medborgardialog och andra metoder för delaktighet ska vidareutvecklas 
under 2016. Arbetet inom olika fokusområden ska stmktmeras och genomföras utifrån ett 
kommunövergripande perspektiv för att långsiktigt säkra medborgamas rätt till inflytande och 
delaktighet. 

4.1.2 Samhälle 

De viktigaste områdena i det kommunövergripande utvecklingsarbetet under 2016 är att 
översiktsplanen fårdigställs och antas samt att ta fram en kommunal 
bostadsförsö1jningsstrategi. Här finns sedan länge en tydlig efterfrågan från näringslivet. 

Ett övergripande fokus i Hållbar ekonomi är satsning på barn och ungdom. Detta ska 
genomsyra all verksamhet. 

4.1.3 Ekonomi 

Under 2016ligger fortsatt fokus på leda och samordna arbetet med uppdraget "Hållbar 
ekonomi", som påhöljades 2014. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi 
och verksamhet i leonummen och dess företag och därmed ge möjlighet och utrynune för 
utveclding på lång sikt. Senast i samband med beslut om budget 2017 förväntas politiska 
ställningstaganden ha gjorts inom samtliga områden som tagits upp i slutrappmten. Inom 
ramen för detta arbete har bl. a. nya riktlinjer för budget och redovisning tagits fram, vilka 
förväntas bö1j a gälla från och med budgetåret 2016. 
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4.1.4 Medarbetare 

Huvudimiktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Det uppnår vi genom att skapa förutsättningar för att rela:ytera och behålla kompetenta 
medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i verksamhetema behöver 
vi under 2016 fokusera på att arbeta med kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Då 
bristyrkena är gemensamma för hela regionen kommer det att behövas samhandling med 
regionala aktörer. 

4.1.5 Process 

Tre stora verksamhetssystem ska bytas ut. Ekonomisystem och personalsystem ska 
implementeras och ärendehanteringssystem ( diarie) ska upphandlas. 

Effektivisering och utveclding av andra processer och system som underlättar för 
medborgama utreds inom ramen för Hållbar ekonomi. Det gäller bl.a. e-tjänster, telefoni och 
andra processer som påverkar så väl telmik som arbetsrutiner. 

5 Förändringar till 2016 

Kommunledningsförvaltningens övergripande fokus är de förändringar som kommer genom 
arbetet med Hållbar ekonomi. 

Överfdnnyndarverksamheten växer och centrala medel har tillförts kansliavdelningen för att 
möta behovet. 

Integrationsarbetet har petmanentats och samordnas under utvecldingsavdelningen. 

Kultur- och fritidsnämnden avvecklades 2015 och ett kultur- och fritidsutskott upprättades 
under konmmnstyrelsen. Delar av den avvecklade nämndens uppdrag, personal och budget 
har överförts till KLF. Under 2016 ska dessa integreras fullt ut i KLF. 

Ett personalutskott har upprättats under kommunstyrelsen. 

6 Framtid 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 
ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och konunungemensamma frågor. 
Fokus de närmaste åren kommer att ligga på Hållbar ekonomi. Ur 
kmmnunledningsförvaltningens perspektiv ger Hållbar ekonomi möjligheter att arbeta med en 
utmaningsdriven utveclding och med prioriteringar som kräver samverkan och samhandling. 
Detta häver en fångsiktig anpassning av kmmnunens organisation. En hållbar ekonomi är en 
förutsättning för en Hållbar utveckling. Här är RUS, den regionala utvecklingsstrategin och 
andra regionala program, värdefulla verktyg. RUS eftersträvar särskilt samordning mellan 
konmltmemas översiktsplanering. 
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7 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2012 2013 2014 2015 2016 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr1 42,5 31,9 33,3 31,8 41,9 

Nettoinvesteringar, mkr 2,7 1,5 2,7 10,7 5,3 

Antal utförda 41,0 40,1 39,6 37,0 
årsarbeten 

sjukfrånvaro, % av 3,0 1,7 2,2 3,0 3,0 
tillgänglig arbetstid 

Personalkostnad 27,5 26,0 27,5 27,0 

1. Nettokostnadsmins/mingen meflan åren 2012 och 2013 förklaras av IT-migreringen där /T-verksamheten blev en del av köp
och säljverksamheten Ökningen av nettokostnaderna i budgeten 2016 förklaras av övertagandet av !<u/tur- och 
fritidsverksamhet. 

8 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2016 

Modul Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
inom 
vht, mkr 

åtgärd/verl<sam het mål, kvalitet och omfattning för personalen 

Behandlas separat i samband med uppdraget "Hållbar ekonomi". 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

Investering, tkr 
Budget Plan Plan Plan Totalt (2016-

2016 2017 2018 2019 2019) 

E-tjänster och IT-stöd 1) 3 000 3 000 3000 3 000 12 000 

Centrala !T-investeringar 2) 2150 1 800 2150 2 000 8100 

Inventarier 150 150 150 150 600 

l) Anslaget för 2016 är avsett för slutfårande av pågående utbyten av ekonomisystem och personalsystem samt 
påbörjande av utbyte av ärendehanteringssystem. För anslag från 2017 och fi:amåt pågår utredning i Hållbar 
ekonomi med framtagande av strategi och plan för e-tjänster respektive it-stöd för verksamheterna med planerat 
fårdigställande årsskiftet 2015/2016. Ställningstagancle till dessa och dänned ambitionsnivå och nivå för 
investeringsanslag fi'ån 2017 och framåt sker således slutligt i kommande beslut i Hållbar ekonomi samt i budget 
2017. 

2
) Anslaget avser centralit-hårdvara och bakomliggande system som utgör kommunens grundläggande it-miljö 

som nyttjas och betalas av verksamhetema/förvaltningarna (genom modellen "Ett IT"), bl a löpande inköp/utbyte 
av datorer samt unelerhåll och utveclding av kommunens it-plattform, trådlösa nätverk, lagring, back-up m.m. 

Förändring av tjänster 2016 

Befattning Ny tjänst 
Projekt Perm an. Indragen 

TOTALT 
tjänst tjänst tjänst 

TOTALT 

Behandlas i internbudgetarbelet. 
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~Tingsryds 
«;!!5;1 ·kommun 
Satnhällsbyggnadsnätmlden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-25 

5 (36) 

Justerare 

Cff~t 

SAMHÅLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 119 Dlll': 2015 1201 202 

Budget 2016. Rnm och mål 

Smnhällsbyggnadsniinmdens beslut 

l. Sa1i1hällsbyggnads~1ämnden godkällt).er budgetram 36 844 (netto). 

Besitdvning av äreiHlet 

Förvaltningskatmer Caisa Leo-Malmberg har gatt igenom skrivelser i ärendet 
på utskottets sammanträde 20i5-Ö8~10. 

Ekonom Lovisa Back går igenom petsanalbudget 

Det kommer att bli fler förändtingar då ''Hållbar ekonomi» hm· beslutats. 

Beslutsunderlag 

Slcri'velse fr ål\ samhällsbyggnadschef J onas W eidenmark, 2015-08-07, 
Smnhällsbyggnadslltslcottet 2015-08-1 O, § 96. 

Beslutet sidekas till 

Samhällsbyggnadskamrer Caisa Leo-Mahnberg 

17f3 
Utdragsbestyrkan e 

l 

l 
~ 
' 

l 
l 

.l 

l 

·l 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-08-07 

Budget 2016 - Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förutsättningar 
Beslut har tagits av KS angående 2016 år budgetramar. Utifrån 2015 år ram, 36 225 tkr, 
har ett antal justeringar gjorts enligt nedan. 

Budgetram 36 844 tkr (netto) ,. 

Budgetramen innehåller: 
Löneökning 439 tla' 
Priskompensation 282 tkr 
Sänkt inte1mänta -823 tkr 
Arvodeshöjning nänmd 19 tkr 
Politikerarvode, höjd omfattning 100 tla' 
Omfördelning av tjänster 202 tkr 
Underhåll GC-leder m.m. 400 tla' 

Förändringar till år 2016 
Förvaltningens budgetram fOr år 2016 är bekymmersam och det kommer att bli mycket 
svått att upprätthålla nuvarande standard på verksamheterna. Förutsättningruna är hårda 
för samtliga verksamheter och besparing/effektivisering/förändring är nödvändig för att 
inom budgeten täcka in ändrade behov, volymer och eftersatt underhåll. Arbetet med 
hållbar ekonomi påverkar förvaltningen i mycket och kommer att bli avgörande för för
valtningens arbete och möjlighet tillmåluppfyllelse. 

Personalbudget 

0 Utökning 0,5 tjänst 
Kompensation för övertagande av ansvar för vatten, infrastruktur/kollektivtrafik en
ligt tjänsteskrivelse MBL. 

o Utökning 0,25 tjänst Miljöstrateg 
Kompensation för imättande av miljöstrategstjänst 

0 Minskning av 0,5 tjänst Stab 
Enligt beslut ska Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahålla 0,5 tjänst på med
borgarkontoret. För att få en bättre struktur flyttas medel motsvarande ~änsten och 
del av personalansvaret över till KLF. 

o Besparingar städverksamheten 
Under 2016 finns det fyra planerade pensionsavgångar. Effekten av dessa uppnås 
2017. 

Driftbudget 
Efter genomgång av fätutsättningarna för 2016 års budget där framtida behov och vo
lymer genomlysts har det visat sig att behoven inte står i prop01tion till förvaltningens 
budgetram. Till den del utrymme har funnits har prisema rälenats upp men flettalet verk
samheter kommer att ha en relativt oförändrad budget år 2016 järnfött med år 2015. 

Tingsryds lmmmun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 44~ go (vx) 0477 313 oo 

e-posUhemsida 
tei<nisl{a@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Förändringar 

0 Inom kostavdelningen har SBF gjort förändringar i de portionsbeställningar som 
har kommit in från verksamheterna baserat på utfallet 2014. BUNs beställningar 
har minskats rejält och fårhoppningen är att antalet beställda portioner motsvarar 
levererade portioner så att kostverksamheten bättre ska kunna följa budget och 
kunna arbeta mot ett resultat i balans över tid. 

e Fastighetsförvaltningen har de senaste åtta åren gått med underskott vilket är ett 
tydligt tecken på att hyroma är för låga i förhållande till de kostnader som för
valtningen har för fastighetsdrift och underhåll. Sedan 2014 utförs i princip en
bart akut fastighetsunderhåll. 

e På gatuavdelningen fciljs fortfarande inte den underhållsplan som togs fram 
2007. Enligt planen salmas medel motsvarande l, 7 mlG' årligen för beläggning. 
Under 2015 har planen reviderats och revideringen visar en väsentlig ökning av 
akut underhålls behov, hela 33 % av kommunens asfaltbelagda gatunät är att be
trakta som eftersatt jämfört med 8 % år 2007. 

e Inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter förblir taxorna oförändrade. 
För renhållningsavdelningen innebär det inge stön·e påverkan på verksamheten 
men mycket fokus att ligga på de åtgärder som tas upp i avfallsplanen. Bland 
am1at ska matavfallsinsamling införas under 2016. Det innebär mycket förarbete, 
utredning, inf01mationsinsatser samt vissa inköp. Utöver matavfallsinsamling 
ska en populärversion av avfallsplanen tas fram och en uppdatering av sophand
boken ska ske. Arbetet med sluttäckningsplanen f01isätter samtidigt som en 
översyn av investeringsbehovet är nödvändigt. VA-verksamheten kommer att få 
.något svårare att hålla sin budget 2016, den främsta anledningen till detta är 
sjunkande intäkter samtidigt som kostnadema är relativt konstanta. Verksamhet
en står inför ett stort arbete med underhållsbehov både när det gäller ledningsnät 
och verk. Det är av största vikt att VA-verksamheten kan arbeta med föl·bätt
ringar och även prioritera säkerhetsarbetet För att kullila göra detta bör V A
taxan höjas 2017. 

Sammanfattning 
Bedömningen är att det med god ekonomisk hushållning ska vara möjligt att hålla bud
geten under år 2016. För verksamhetema kolmner det emelletiid att bli ytterligare ett 
ansträngt år och ambitionsnivån kommer att sänkas ytterligare inom en rad olika områ
den. Förvaltningen bedriver en kostnadskrävande verksamheten inom fletialet områden 
och budgetramenlämnar inga marginaler. I arbete med Hållbar ekonomi pågår en 
genomlysning av samtliga verksamheter och utifrån de politiska beslut som tas påverkas 
självklati förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

~~u/d~~" 
J onas Weidenmadc 
Samhällsbyggnadschef 

Tingsryds I<Ommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 1 O 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441J_I(j> (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
telmisl<a@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 55



TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämnden Sida l av l 

Protokoll enligt § 19 MBL 

Datum Plats 
2015-08-24, kll3.00-13.40 Samhällsbyggnadsforvaltniiltsen, Tingsryd 

Parter 
Samhällsbyggnadsnämndens 
förhandlare 

Närvarande 
J onas ·Weidenmark (samhälls byggnadschef) 

Vision 
Kommunal 
Kommunal 
Sveriges Ingenjörer 

Vid anteclmingarna 

Eva Berggren Svensson 

Jan-Olof Ohlsson 

Ärenden samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2016 

Information § 19 

Budgetram 

Förändringar 

Vid penna och tangenter 

Jan-Olof Ohlsson 

Förvaltningens budgetram för 2016 är 36,8 miljoner. 

Ny tjänst som miljöstrateg 
Arbetsgivaren informerar: 
25 %av tjänsten finansieras med medel från kommunledningsförvaltning
en. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen överta följande arbetsuppgifter från 
kommunledningsfårvaltningen: utredning infrastmktur, vattenfrågor och 
frågor gällande kollektivtrafik. Förvaltningen ersätts med motsvarande 
0,5% tjänst. 

Pensionsavgångar 
Arbetsgivaren informerar: 
Under 2016 väntas fyra pensionsavgångar på städavdelningen, vilket mot
svarar 1,05% tjänst. 

Införande av separat matavfallsinsamling 
Arbetsgivaren informerar: 
Planeras i budget 2016. 

Övrigt 
Arbetsgivaren informerar: 
I budgeten fi1ms endast pengar för akut fastighetsunderhåll. 
Det föreligger stort behov av byte av sopbil.men tyvän··fim1s det inga 
pengar i budgeten för detta 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den tekniska förvaltningen i Tingsryds kommun. 
Samhällsbyggama arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och har det 
övergripande ansvaret för kommunens fysiska och tekniska miljö. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall bedriva exploateringsverksarnhet, anskaffa, utveclda 
och förvalta kmmnunens hmehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare ska 
Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, 
parker, lekplatser, grön- och skogsmmåden, vatten, avlopp, renhållning samt städ och kost. 
Förvaltningen ombesö1jer trafiknänmdens myndighetsutövande, och skall på uppdrag erbjuda 
andra förvaltningar telmisk service, städ- och kostservice samt lokaler. Förvaltningen handhar 
även kornmtmens lagreglerade verksamhet inom plån- och byggnaclsväsendet, miljö- och 
hälsa, livsmedelslagstiftning m.m. 

2 Målgrupper 

Samhällsbyggamas målgrupper är kommunens invånare, näringsliv och besökare. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är till stora delar en serviceorganisation varför en del av 
verksamheten bedrivs direkt gentemot övriga kommunala förvaltningar och bolag. 

3 Omvärld och förutsättningar 

3.1.1 Ny teknik 

Tillgången på information ökar och vi förlitar oss alltmer på dessa enonna mängder data. En 
allt större andel av befolkningen är ständigt uppkopplade till internet och laaven ökar på att 
den kommunala servicen ska finnas inom ett lmapptryck. Allmänhetens förtroende för 
Samhällsbyggarna kanuner att i stöne utsträckning bygga på verksamhetens användning av 
data och statistik samt tillgängligheten av service och information. 

3.1.2 Miljö och klimat 

Naturen ses alltmer im1eha ett värde i sig och som en viktig resurs att bevara. För 
Samhällsbyggama handlar kraven inte enbart om att minska den egna påverkan utan också om 
att bidra till att upprätthålla den ekologiska balansen. Det är ett allmänt stöne fokus på 
miljöfrågor gällande energi- och resurshantering och det ställs allt hårdare krav från 
myndigheter gällande bland am1at resursutnyttjande och tillhandahållande av 
återvim1ingsmöjligheter. Det insamlade hushållsavfallet bland Th1gsryds medborgare sjönie 
från 654 kg/person år 2011 till559 kg/person år 2013. Andelen hushållsavfall som återvinns 
genom materialåtervinning var 26% år 2014, vilket var under rikssnittet på 36% 

Extrema väderhändelser kommer att bli vanligare. Detta im1ebär en ökad risk för perioder av 
mycket regn eller blåst och risk för översvämningar eller långa perioder av torka med risk för 
bränder. Förvaltningen måste därmed möta ökade krav på framförhållning och beredskap. 
Naturtillgångarnas begränsningar gör sig påminda och kunskapen kring samspelet mellan 
resursanvändning och klimatförändringar ökar. Detta medför ökade krav och ekonomiska 
incitament för att verka för en hållbar resursanvändning. 

Samhällsbyggnadsnämnd, Budget 2016 44 3(9) 
59



3.1.3 Urbanisering 

Allt fler vill bo centralt i städer och mier varför stadsplanering i stråk, cykelvägar och bilfi:ia 
offentliga utrymmen blir nödvändigt. Större kommuner tenderar att växa i allt högre talet 
medan små kommuner utanför storstadsregionerna i stöne utsträckning tappa befolkning. En 
sådan befolkningsminsirning leder ofta till en skev åldersfördelning där den yngre 
generationen länmar kommunen medan den äldre bor levar. Genom att tillhandahålla offentlig 
och privat service som får mäm1iskor att vilja bo på orten. 

3.1.4 Infrastruktur och kollektivtrafik 

Befallmingen efterfrågar i allt större utsträclming möjligheten att resa med kollektivtrafik. Det 
blir allt vanligare med kmia såväl som långa resor i jobbet. Idag pendlar nästan var tredje 
förvärvsaktiv över en kommungräns. I Tingsryd är det fler utpendlare än inpendlare och 2013 
var nettoinpendlingen -4. Samhällsbyggama behöver således tillhandahålla en infi·astruktur 
som är anpassat för kollektivt resande samt som gör kommunen med dess mier åtkomlig för 
resande. 

3.1.5 Kompetensförsörjning 

God kompetensförsäljning är någonting som gynnar både kommunen och det privata 
arbetslivet. Denna försäkras bland annat genom att tillhandahålla offentlig och privat service 
som får människor att vilja bo på orten. 

3.1.6 Förändringar i produktion 

Produktiviteten i varuproduktionen ökar snabbare än i tjänsteproduktionen vilket innebär att 
vissa delar av Samhällsbyggamas verksamhet kommer att h1m1a effektiviseras i stöne 
utsträclming än andra. De som har råd köper i allt större utsträclming tjänster för att spara tid, 
medan det ökade priset på tjänster samtidigt gör att andra väljer att utföra dessa själva. En 
förändrad syn på det privata respektive kommunala ansvaret gör att efterfrågan på vissa av 
förvaltningens aktiviteter kan komma att påverkas. Arbetet med omställning till fjärrstyrning 
när det gäller fimktioner som energiförsö1jning, övervakning och infmmationsinl1ämtning har 
påbö1jats. 

En större del av konsumtionen går från att vara behovsdriven till att vara identitetsdrivet 
Matkonsumtionen blir i större utsträclming en del av identitetsskapandet där ekologiskt och 
närproducerat spelar roll. Högre krav ställs på flexibilitet hos produkter och tjänster och 
efterfrågan på sådant som sparar tid ökar. 
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4 Verksamhetens mål och utveckling 

4.1 Vision 

"Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum 
för att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på." 

styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medborgare Nöjda kunder Kundnöjdhetsmätningar uppfyller 
fastställda målnivåer 

Samhälle God förmåga att möta behov av Avdelningarna följer projektplaner, 
planer och mark leveranstider, tjänstegarantier 

Skapa en kommun med Underhållsplaner följs 
attraktiva fysiska miljöer och 
välfungeranoe infrastruktur 

Medarbetarna skall ha Avdelningarnas genomförande av 
kompetens, utvecklas, känna sig utbildningsplaner 
hörda och delaktiga i 
verksamheten. 

Hållbarhet skall beaktas vid Avdelningarnas uppfyllnad av 
inköp, drift och hantering av måtten kopplade till målet 
resurser i verksamheten 

Ekonomi Budget i balans Budgetavvikelse inom 
skattefinansierad verksamhet, mkr 

Budgetavvikelse inom 
laxefinansierad verksamhet, mkr 

Medarbetare Medarbetarna skall ha Avdelningarnas genomförande av 
kompetens, utvecklas, känna sig utbildningsplaner 
hörda och delaktiga i 

sjuktal verksamheten. 

Process Effektiva driftprocesser Avdelningarnas arbete med att 
löpande revidera, värdera och 
anpassa sin verksamhet efter 
rådande behov 

4.1.1 Medborgare 

Värderingen av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet ur ett medborgarperspektiv ska 
utvidgas. Inom kosten görs enkätundersökningar sedan länge. Renhållningen genomförde för 
första gången en sådan undersökning, med positivt resultat, under senare delen av 2014. En 
utökning av undersökningar gällande gata, park och V A planeras. Informationen från sådana 
undersökningar är fundamental för att kunna upprätthålla och möta medborgare- och 
samhällets krav på samhällsbyggarnas verksamhet. Genom att generera värdeskapande 
information och förmedla dem1a till på ett tydligt och effektivt sätt möts de ökade kraven på 
tillgänglighet. En positiv bild av förvaltningen kan i sig bidra till ökad upplevelse av 
kundnöj dhet. 

4.1.2 Samhälle 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska i största möjliga mån bedriva verksamhet som inte tär på, 
utan snarare gymmr, konmmnens naturvärden. Detta är nödvändigt för att möta de skärpta 
kraven från samhället om att förvaltningen ska verka som en medveten aktör. Det är också 
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nödvändigt för att kunna möta myndigheters högre krav på hållbara, miljövänliga och 
energibesparande lösningar. 

Väghållningen står inför ett antal problem. Inom den kommunala verksamheten konkurrerar 
man om de begränsade resursema samtidigt som det ensldlda vägnätet är långt och inte 
speciellt tätbefolkat. En fungerande väghållning är en förutsättning för fungerande 
kommunikation och fungerande kollektivtrafik och därmed avgörande för möjligheten att bo 
kvar och för att näringslivet ska ku1111a verka. 

En plan för upprustning och utbyggnad av kommunens GC-leder bör tas fram för att 
tydliggöra helhetsaspekten av kommunikation. 

4.1.3 Ekonomi 

En effektivisering av vissa delar av verksamheten frigör resurser för att investera i andra. En 
förändring av kundens förväntningar ger möjligheten att anpassa verksamheter. Hållbar 
ekonomi kommer också att ändra förutsättningarna under 2016, vilket bland annat innebär att 
en hållbar ekonomi ska gå före kvalitets- och ambitionshöjningar. 

4.1.4 Medarbetare 

Om Tings1yds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare så behöver ett strukturerat arbete 
med medarbetamas kompetensutveckling starias upp. Tillgång till tillräckligt med kompetenta 
medarbetare är avgörande för att vidare kunna möta medborgare- och samhällets förändrade 
förväntningar. 

4.1.5 Process 

Genom att utnyttja befintlig kommunikationstelmologi ska förvaltningen öka produktiviteten i 
intema såväl som extema processer. Under 2016 ska samhällsbyggnadsnä1nnden fmisätta 
utveckla effektiva processer, bland annat genom att se över möjligheterna att implementera ny 
teknologi som gör det möjligt att snabbare fitma och åtgärda haverier och brister. Riktade 
insatser i förvaltningens verksamhet, exempelvis gällande trafiksäkerhet och underhåll av 
rörnät, bidrar till att optimera resursutnyttjandet. 

En tydligare strukturering av samhällsbyggarnas verksamheter ska eftersträvas för att vidare 
även kmma förutspå framtida behov. Detta ilmebär exempelvis planeri11gen för tillhandahållet 
av fastigheter för välfårdstjänster såsom skola och äldreomsorg, som måste balanseras mellan 
dagslägets behov samt vara flexibelt nog att kunna möta morgondagens behov. En tydligare 
struktur ger också möjligheter att finna mönster och identifiera behov samt ger möjligheter till 
energibesparingar. 

5 Förändringar till 2016 

Inför 2016 tillkommer del av två nya tjänster till förvaltningen. Dels en del av tjänst som 
Miljöstrateg motsvarande 25% och dels en 50% tjänst som ska ansvara för vatten och 
infrastruktur/kollektivtrafik. Den senare har tidigare tillhandahållits av KLF och medel förs 
dätmed över. 

Enligt beslut ska Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahålla 0,5 ~jänst på 
medborgarkontoret För att få en bättre struktur flyttas medel motsvarande tjänsten och del av 
personalansvaret över till KLF. 

Inom städverksamheten planeras fyra pensionsavgångar under 2016. Full effekt av dessa 
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kommer först att uppnås under nästkommande år. 

På gah1avdelningen följs fo1tfarande inte den underhållsplan som togs fram 2007 motsvarande 
ett årligt behov på 1,7 miljoner kr. Under 2015 har planen reviderats vilket visar en väsentlig 
ökning av akut underhållsbehov. De två stöne lcommunortema hade 2007 en eftersatt yta som 
uppgick tilllmappt 8 % av totala ytan på det gatunätet. I övriga tätorter 2008 var motsvarande 
andel drygt 12 %. Det framskrivna och samlade resultatet inför 2015 visar nu att en tredjedel 
av kommunens asfaltbelagda gatunät (33 %) är att betrakta som eftersatt, avseende 
beläggningsunderhåll 

Fastighetsförvaltningen har de senaste åtta åren gått med underskott vilket är ett tydligt tecken 
på att hyrorna är för låga i förhållande till de kostnader som förvaltningen har för 
fastighetsdrift och underhåll. Sedan2014 utförs i princip enbart akut fastighetsunderhåll. 

Inom kostavdelningen har SBF gjort förändringar i de portionsbeställningar som gjorts av 
beställarna för 2016. BUNs beställningar har minskats rejält och förhoppningen är att antalet 
beställda pmtioner motsvarar levererade pmtioner så att kostverksamheten bättre ska kunna 
följa budget och arbeta mot ett resultat i balans över tid. 

Inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter förblir taxorna oförändrade. 

För renhållningsavdelningen im1ebär det ingen större påverkan på verksamheten men mycket 
folcus kommer att ligga på de åtgärder som tas upp i avfallsplanen. Bland all11at ska 
matavfallsinsamling införas under 2016. Det ill11ebär mycket förarbete, utredning, 
infmmationsinsatser samt vissa ink:öp. Utöver matavfallsinsamling ska en populärversion av 
avfallsplanen tas fram och en uppdatering av sophandboken ska ske. Arbetet med 
sluttäckningsplanen fortsätter samtidigt som en översyn av investeringsbehovet är nödvändigt. 

V A-verksamheten kommer att få något svårare att hålla sin budget 2016. Den fi:ämsta 
anledningen till detta är sjunkande intäkter samtidigt som kostnaderna är relativt konstanta. 
Verksamheten står inför ett stolt arbete med underhållsbehov både när det gäller ledningsnät 
och verk. Det är av största vikt att VA-verksamheten kan arbeta med förbättringar och även 
prioritera säkerhetsarbetet För att lcunna göra detta bör taxan höjas 2017. 

Efter genomgång av förutsättningarna för 2016 års budget där fi:amtida behov och volymer 
genomlysts har det visat sig att behoven inte står i proportion till förvaltningens budgetram. 
Till den del utrynune har funnits har priserna rälmats upp men fleltalet verksamheter k01mner 
att ha en relativt oförändrad budget år 2016 jämfört med år 2015. 

6 Framtid 

Tillgänglighet och kvalitet är två dimensioner som förvaltningen ser blir allt viktigare för våra 
medborgare. I dagsläget finns det få mått för att mäta kvaliteten i våra verksmnheter. 
Förvaltningen behöver vara en aktiv deltagare i framtagandet av dessa kvalitetsmått för att de 
ska etableras och i framtiden möjliggöra jämförelser med andra kommuner. 

Kraven på miljömässig hållbarhet har och kmll11ler fmtsätta stärkas för kostverksamheten, 
vilket beaktas i den nya kostpolicyn. Lilmande krav kan i framtiden komma att ställas på 
städverksamheten beträffande de rengöringsmedel och kemikalier som används i kommunala 
verksamhetslokal er. 

För att Tingsryd ska stå sig stark somlandsbygdskonunun när allt fler väljer att bosätta sig i 
stadsmiljö, behöver kommunen möta urbaniseringen med att skapa en framtida landsbygel där 
det är attraktivt att bosätta sig. Tingsryd är unik genom att ha sina medborgare jämnt 
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fördelade över sin geografiska yta. Konununens infrastruktur är således av särskild vikt för att 
kunna upprätthålla kvaliteten på konununens välfärdstjänster genom att göra dessa 
tillgängliga för var och en av kommunens invånare. 

De stora underhållsbehoven förvaltningen står inför medför höga investeringskostnader, i 
sytmerlighet inom väghållning, fastigheter samt vatten och avlopp. Villkoren får vad 
medborgare och myndigheter anser vara en godtagbar standard kommer med största 
sannorlikhet att öka. En fungerande infrastuktur som når upp till dessa premisser är en 
förutsättning för att Tingsryd ska vara en attraktiv plats att bo på, nu och i framtiden. 

7 Planeringsmått 
-~ 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2012 2013 2014 2015 2016 

skattefinansierad Driftbudget -38 -39,06 -35,6 35,7 36,8 
verksamhet nettokostnader 

(skattefin vht), mkr 

skattefinansierad Investeringsbudget 14,2 70 126,25 37,1 5,6 
verksamhet (skattefin vht), mkr 

Renhållning Investeringsbudget 5,2 3 0,1 0,2 1,3 
(taxefin vht, 
renhållning), mkr 

VA Investeringsbudget 2,8 3,7 2,5 9,9 10,4 
(taxefin vht, 
VA), mkr 

8 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2016 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksam h åtgärd/verksam het mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

Investering 
Budget 

Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Totalt (2016-

2016 2019) 

Infrastruktur 400 1 800 2100 600 4900 
(skattefinansierad) 

Fordon och maskiner 1 850 450 450 4 600 7 350 

Fastighetsinvesteringar 3 300 9 500 950 2150 15 900 

Inventarier och övrigt o 200 200 200 600 

Renhållning investeringar 1 250 350 250 10 000 11 850 

VA investeringar 10 388 10 700 11 200 15 520 47 808 

Investeringsbudget samt plan konuner att arbetas om då de kommunala verksamheterna går 
över till att redovisa enligt K3. 
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Förändring av tjänster 2016 

Befattning Ny tjänst 
Projekttjä Permanen Indragen TOTALT 
n st t tjänst tjänst 

Miljö strateg, inrättande av ny tjänst 0,25 0,25 

Överflyttning av arbetsuppgifter 0,5 0,5 
gällande vatten och infrastruktur från 
KLF motsvarande 50% tjänst 

överflyttning av medel till KLF för -0,5 -0,5 
bemanning av medborgarkontor 
motsvarande 50 % ljänst. 

Planerade pensionsavgångar inom -1,3 
städverksamheten, ger helårseffekt 
först 2017. 

TOTALT 0,75 -0,5 -1,05 

Uppgifterna avseende städ är osäkra då antalet tjänster beror på uppdragets omfattning. Ändringar /<an komma att ske t ex på 
ö men. 
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~Tingsryd~ 
'\!)kommun 

S~TRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-26 

Justerare 
l ( 

· 1!. \ ,_ .. __; 

§ 97 

Budget 2016 
Dnr 2015/127 041 

Beslut 

l. B am- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
fastställa forslag till driftbudget for år 2 O 16 till en nettokostnad på 
263243 tlcr, vilket är inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om 
faststållandet av investeringsbudget för åi- 2016 på 500 tlcr och 
investeringsplan för åren 2017-2019 på 500 tkr vardera åren, inom 
kommunstyrelsens tilldelade investeringsram på 2000 tlcr. 

3. Beträffande investeringsram enligt plan 2016 för biblioteksfornyelse på 
1500 tkr (KF§ 21 2014-11-27) så hemställer barn- och 
utbildningsnämnden till kommunfullmäktige att den flyttas fram i tiden 
med anledning av Hållbar ekonomi. 

4. Barn- och utbildningsnämnden föridarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har till barn- och utbildningsnämnden 
arbetat fram ett driftbudgetförslag som är inom den av kommunstyrelsen 
tilldelade ramen och enligt de förutsättningar som anges i anvisningarna. 
Hållbar ekonomi är ej med i tilldelad ram, vilket innebär att nämnden ej 
skall beakta detta i nämndbeslutet, dessa verksamheter har budgeterats som 
att de finns kvar oförändrade. 

Budgetförslaget innefattar samtliga övertagna verksamheter från före detta 
kultur- och fritidsförvaltningen. Omslutningen i budgetforslaget är: 

Intäkter 
Kostnader 
N ettakostnader 

-33173tlcr 
296416 tlcr 
263243 tlcr 

Utdragsbestyrkande 
5 
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~Tingsryds 
~kommun 

S~TRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Bmn- och utbildningsnämnden 2015-08-26 

Justerare 

§ 97 fortsättning 

Investeringsbudgeten får år 2016 uppgår till500 tla och invester:ingsplan 
2017-2019 uppgår til1500 tla får vardera åren, totalt uppgår investeringarna 
till 2000 tia och är inom investeringsramen. Investeringarna avser ersättning 
och förnyelse av maskiner och inventarier inom den pedagogiska 
verksamheten. Gällande investeringsram enligt plan 2016 får 
biblioteksförnyelse på 1500 tla (KF § 21 2014-11-27) föreslås flyttas fram i 
tiden med anledning av Hållbar ekonomi, · 

.MBL-förhandling har ägtrum den 21 augusti 2015. 

Beslutsunderlag 

l. Tjänsteslaivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothlgius, 
2015-08-20. 

2. Budgetrapport med tillhörande bilagor, bilaga l. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Andersson (C) yrkar bifall till föreliggande fårslag till beslut 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
52 67



TINGSRYDS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnärimden 

Protokoll enligt § 11 MBL 

Plats 
Barn- och utbildningsfårvaltningen, Tingsryd 

Parter Närvarande 
Barn- och utbildningsnämndens 
fårhandlingsdelegation · 

. Yngve Rehnström 
J an-Henrik Lothigius 

Läramas Riksförbund 
Vision 
Lärarförbundet 
Kommunal 

Protokollförare 
Elisabet Ekberg 

Ellinor Silvudden 
Yvonne Martinsson 
Susanne Holgersson 
Åse Olsen 

Protokolljusterare 
Samtliga närvarande parter 

Ärenden enligt barn- och utbildningsnämndens föredragningslista 2015-08-26 

Förhandling § 11 

lO Budget2016 
Arbetsgivaren informerar om budget får år 2016. 

Arbetsgivarens förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden ska 
hemställa till kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för 
år 2016 till en nettokostnad på 263 243 tkr, vilket är inom den av korn
m..unstyrelsen tilldelade ramen. 

Vidare att barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige ska 
hemställa om fastställandet av investeringsbudget för år 2016 på 500 tlcr 
och investeringsplan för åren 2017-2019 på 500 th vardera åren, inom 
kommunstyrelsens tilldelade investeringsram på 2 000 tlcr. 

Beträffande investeringsr.am enligt plan 2016 för biblioteksförnyelse på 
l 500 tkr (KF §21 2014-11-27), så fdreslår arbetsgivaren att barn- och ut
bildningsnätmlden ska hemställa till kommunfullmäktige att den flyttas 
fram i tiden med anledning av Hållbar ekonomi. 

Arbetstagmparterna har inget att erinra må t förslaget. 

Vision vill dock att det protokollförs att barn- och utbildningsnämnden 
kommer att arbetafram målformuleringar kring biblioteks- ochfritids
gårdsfrågor under hösten 2015. 

,. 
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Förhandlingen fårklaras 
avslutad denna dag 2015-08-26 

(/r'\ Ch . 
l}.8te!Gift.'-/C)l5J\J'v'-}- -

Ellinor Silvudden, Läramas Riksfårhund 

~~~--.5--------
Susanne Holgersson, Läradörbundet 
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Vid protokollet 

?LfJ,J;r-
Elisabet Ekberg 

Justeras 1or arbetsgivarparten 

% d-L· p;; ,/(A ~.·_, ·,, l;!/"- ft>f<·L,VJ p! 

Yngve Rehnström, skolchef 

Justeras 1or arbetstagarparten 

r:--1 \ o ' ).J"> L.___Q__ 0~-""---

vonne Martinsson, Vision 

~u cY~ 
Åse Olsen, Kommunal 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bam~ och utbildningsnämnden, BUN, ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, 
förskoleldass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskoleverksamheter. Från år 
2015 har B am~ och utbildningsnämnden även ansvar för biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamheterna. Nämnden har även budgetansvar för verksamheten inom 
Kulturverkstan. 

2 Målgrupper 

Nämndens målgrupper är bam och elever, inklusive nyanlända flyktingar och 
spontaninvandrare, i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och 
vuxenutbildningen. Ytterligare en målgrupp är besökare till folkbiblioteken. 

3 Omvärld och förutsättningar 

Kraven för lärares behörighet har skärpts betydligt från och med läsåret 2015/16 och nu 
måste lärare vara legitimerade för att få lov att sätta betyg i de änmen/kurser som de 
undervisar i. Det kommer i hela landet ati bli en stor brist på behöriga lärare och vi ser med 
oro på fi·amtiden när det gäller möjligheten att rekrytera lärare till våra skolor. Detta gäller för 
hela vår skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning. 

Sverige har ett mycket stort flyktingmottagande och Tingsryds kommun är en av de 30 
kommuner i landet som har flest asylsökande elever i förhållande till invånarantalet. Antalet 
asylsökande familjer med bam samt ensamkommande flyktingbam ökar vilket medför fler 
nyanlända elever inom våra skolor. Vi har nu i storleksordning ca l 00 elever som går i 
förberedelseklass eller motsvarande inom grundskolan och nästan lika många som går på 
språkintroduktion inom gymnasieskolan. Gruppen ensamkommande elever ser nu ut att öka 
ytterligare vilket ökar lCl'aven på Wasaskalan eftersom de flesta är i gymnasieåldem. Även SFI 
med samhällsintroduktion för vuxna ökar kraftigt. Inom grundskolan har vi nu en organisation 
med förberedelseklasser i Ryd och i Tingsryd. Målet med den här verksamheten är att de här 
elevema så snmt det är möjligt skall få gå i en ordinarie ldass i den skola där de bor. Fler 
nyanlända elever ger ökade behov av undervisning i modersmålet och i studiehandledning på 
modersmålet. Detta tillsammans med fler elever i förberedelseldasserna, samt inom 
språkintroduktion och SFI på Wasaskolan, kräver mer eller omfördelade resurser. 

Staten kommer att fi·ån och med läsåret 2015/16 satsa drygt 2 miljarder kr per år på ett 
11 lågstadielyft11 vilket skall ge mindre ldasser, fler speciallärare och fler lärare i 
färskoleklassen och i lågstadiet, åk 1-3. F ö rutsättningen för att få del av pengama är att vi 
tydligt visar att satsningen kommer att innebära en ökad lärartäthet i de aktuella årskurserna 
och att vi också redovisar en rekryteringsstrategi. För Tingsryds kommun i1111ebär detta att vi 
kan få 2,2 miljoner kr per år om vi uppfyller villkoren. 
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4 Verksamhetens mål och utveckling 

4.1 Vision 

styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medborgare Alla barn och elever känner sig Trygghetsindex barn/elever minst 95% 
trygga i våra förskolor och 
skolor. 

Varje elev utvecklas optimalt Kunskapsresultat åk 3 minst 90% 
efter sina förutsättningar och 

Kunskapsresultat åk 6 godkända i minst 90% Tingsryds kommuns 
kunskapsresultat och alla ämnen 

måluppfyllelsen ligger i Kunskapsresultat åk 6 meritvärde minst 200 st 
den bästa halvan i landet. 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i minst 100% 
alla ämnen 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde minst 200 st 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till minst 89% 
gymnasieskolan 

Slutbetyg gymnasiet minst 14 st 

Höga förväntningar Höga förväntningar på eleverna minst 100% 

Nyanlända barn/elever Bra mottagande av nyanlända minst 100% 
barn/elever 

Varje barn och elev känner Delaktighetsindex barn/elever minst 90% 
delaktighet och har möjlighet att 

Nöjdhetsindex elever minst 90% påverka planering och 
genomförandet av sina studier. 

Alla vårdnadshavare är nöjda Delaktighetsindex vårdnadshavare minst 90% 
med verksamheten och känner 

Nöjdhetsindex vårdnadshavare minst 90% sig delaktiga. 
--

Samhälle Förskolor och skolor finns i alla Finns förskolor och skolor i alla sju minst 100% 
sju kommundelar. kommundelar 

Det råder en stark samverkan Samverkan med det lokala minst 50% 
mellan skolor/förskolor och det näringslivet 
lokala näringslivet och samhället 
i övrigt. 

Ekonomi En budget i balans kopplat till Prognossäkerhet ekonomi högst 100% 
god kvalitet vad gäller bl.a. 

Budget i balans minst 100% personaltäthet 

Personaltäthet förskolan högst 5 st 

Personaltäthet grundskolan minst 8,4 st 

Personaltäthet i förskaleklass minst 7,3 st 

Personaltäthet i fritidshemmen högst 18,3 st 

Hållbar ekonomi 

Medarbetare Alla lärare är behöriga i de Behörig personal i grundskolan och minst 100% 
ämnen de undervisar i och för gymnasieskolan 
de årskurser de undervisar. 

Förskollärare 80% Andel personal med minst 80% 
förskollärarutbildning 

-
Fritidshem 80% Andel personal med lärarutbildning minst 80% 

mot fritidshemmen 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

De flesta av vår personal mår Hälsoläge minst 95% 
bra och har ett högt hälsoläge. 

All personal ska vara nöjd med Helhetsbedömning arbetssituation minst 80% 
sitt arbete och sin 
arbetssituation 

Process Det finns tydliga skriftliga rutiner skriftliga rutiner minst 100% 
för arbete kring barn och elever 
med särskilda behov med 
fastställda tider för respons 
gentemot elever och 
vårdnadshavare. 

Vi har snabb respons gentemot Väntetid 2 st 
vårdnadshavare som söker plats 
inom förskola och fritidshem. 

Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbete minst 100% 

God intern kontroll Barn- och utbildningsnämndens minst 100% 
samlade bedömning av IK 

4.1.1 Medborgare 

Högst prioritet under år 2016 är att höja måluppfyllelsen och kunskapsresultaten inom 
grundskolan och elevemas behörighet till gymnasieskolan. 

Vi fortsätter att delta i SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015. Vi kommer att genomföra 
Skolverkets Matematiklyft på halvfart under läsåret 2015-2016. Under hösten 2015 kommer 
vi att ha riktad fortbildning till alla lärare som undervisar i engelska. Våra förstelärare har alla 
uppdrag som ska gynna en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vi kommer att delta i 
skolverkets Läslyft med start hösten 2016. Läslyftet riktar sig till alla lärare som undervisar i 
förskolelclass upp till åk 3 i gymnasiet. 

4.1.2 Samhälle 

Under 2016 kommer vi att fortsätta utveckla samverkan mellan grundskolan och kommunens 
näringsliv. 

4.1.3 Ekonomi 

Förändringar till2016 

Budgetförutsättningar och arbetsramar av kommunstyrelsen (KS) 

Utgångsläget och förutsättningarna för bam- och utbildningsnänmdens (BUN) budget är 
följande: Från den 16 juni 2015 har BUN tagit över delar av f d kultur- och 
fritidsförvaltningen (f d KuF). Övertagna verksamheter är; stöd bam- och ungdomskultur, 
bibliotek, fritidsgårdar och musik/k:ulturskola. Övertagna verksamheter ingår därmed i BUN:s 
budget fi'ån år 2015 och för år 2016. Justeringar i arbetsramarna har ägt rum 2015-07-01 
främst gällande omorganisationen av f d KuF samt för ökad ram kopplad till köket Örnen och 
ökade kostpriser. Den ingående nettoramen är för BUN 249 144 tkr och för f d KuF 
14 099 tkr. Smmnanlagd nettoram totalt för B DN med öve1iagande av f d KuF är 263 24 3 tkr. 
Väsentliga ramförändringar utöver de "vanliga" rann·egleringarna ochjusteringspostema som 
löneökningar, priskompensation, och internränta, är att BUN erhållit 675 tkr i ramökrling för 
volymförändring inom särskolan, vilket motsvarar ca 1,5 heltidstjänst Ramen för de 
verksamheter från f d KuF som övertagits är oförändrade, ramökningen på 150 tkr avser 
Åsnentillsyn och tillhör KLF. Ingen volymsanpassning av BUN:s ram2016 har gjmts av 
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demografiska skäl. Det årliga rationaliseringskravet om 0,5% av förvaltningarnas budgetram 
upphör från och med 2016. Hållbar ekonomi är ej med i tilldelad ram, vilket innebär att BUN 
ej skall beakta detta i nämndbeslutet, dessa verksamheter ska budgeteras som att de finns kvar 
oförändrade. Investeringsramen enligt plan 2016 uppgår til1500 tkr för ersättning/fchnyelse av 
maskiner och inventarier inom den pedagogiska verksamheten. Investeringsram enligt plan 
2016 gällande biblioteksfömyelse på l 500 tkr (KF § 21 20 14~ 11 ~27) föreslås flyttas fram i 
tiden m.a.a. Hållbar ekonomi. 

Sammanfattning av budgetförslaget 2016 

Bam- och utbildningsförvaltningen (BUF) har till BUN arbetat fram ett budgetförslag som är 
inom den av KS tilldelade ramen och de fätutsättningar som anges i anvisningarna. 
Budgetförslaget innefattar samtliga öveltagna verksamheter från f d KuF. 

Omslutningen i budgetförslaget är: 

Intäkter ~ 33 173 tkr 

Kostnader 296 416 tkr 

Nettokostnad 263 243 tkr 

Personalbudgeten i ovanstående budget ingår med 157 852 tkr och omfattar 330,59 tjänster, 
varav övertagna tjänster från f d KuF uppgår til111,90 och 5 373 tkr inkl. ersättningar. I 
personalbudgeten är vidare upptaget 14,1 O tjänster och 6 481 tkr kopplat mot berälmade 
intäkter främst när det gäller undervisning av asylsökande och för personal kopplat mot den 
av KS beslutade förstärlmingen av personal för halvåret 2016 för skolor och Elevhälsan, en 
bedömning har även gjorts för behoven för andra halvåret 2016. T j änstema är direkt kopplade 
mot förväntade intäkter, vid lägre intälder än förväntat skall organisationen anpassas och 
kostnaderna minskas. Nedan följer en kort redovisning av väsentliga förändringar för våra 
verksamhetsområden. 

Nämnds~ och styrelseverl{Samhet (830 tlu·) 

Nämndens budget utgörs i huvudsak av fasta arvoden, gmndarvoden, sammanträdes- och 
fölTättningsersättningar för ledamötema. Nämndens budget är minskad med de extra anslag 
för utbildningsinsatser som budgeterades for år 2015. 

Barn- och utbildningskontor och övrig pedagogisk verksamhet (6 014 tkr) 

Personalbudgeten för barn- och utbildningskontoret uppgår till 6,5 tjänster. Bemanningen är 
oförändrad j funfört mot 2015 och ingen utökning har ägt rum. Därutöver finns anslag 
budgeterat för köp av verksamhet från Kulturverkstan under avtalstiden fram till vå1tenninen 
2016 och eventuellt (efter utvärdering) för hösten 2016, resterande anslag utgörs av en reserv 
under skolchef. 

Bibliotek, fritidsgårdar, ungdomskultur och musik/kulturskola (14 099 tlu') 

Övertagen verksamhet och budget :fi·ån f d KuF som frånjuni 2015 och för 2016 tillhör BUN. 
Verksamheterna kommer ses över under år 2016 och fullt ut integreras inom BUN. 

Förskola, fritidshem, ensldlda familjedaghem och vårdnadsbidrag (62 710 tkr) 

I lild1et med 2015 ser vi en fortsatt stark efterfrågan på platser inom förskolan och 
:fi·itidshemmen. Tidigare år har antalet barn i behov av särskilt stöd ökat markant. Även för år 
2016 ser vi ökade behov av särskilt stöd vilket kan kräva omdisponeringar i kol1ll1lande års 
internbudget Behovet av samordningsvinster och effektiviseringar genomlokalförändringar 
inom förskolorna i Tingsryd är sedan år 2015 högprioriterat och någon lösning har ännu inte 
kommit till stånd. Utöver de kommunala förskolorna fitms även en enskild förskola, 
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Sörgården. Nytt tvåårsavtal är tecknat fram till år 2017-06-30 med option om förlängning 
l+ l+ l år. E:fterfi:ågan är i stort oförändrad när det gäller enskilda familjedaghem (ett) och 
vårdnadsbidragjämfört 2015. 

Grundskola, grundsärskola och förslmleklass (119 589 tkr) 

Elevunderlaget inom grundskolan minskar inte längre utan vi ser en viss ökning, efter år av 
volymsanpassningar har vi nu stabila förutsättningar för verksamheten. Antalet nyanlända 
elever bedöms att öka ytterligare under år 2016 vilket ställer stora krav på anpassningar och 
flexibilitet i lmdervisningsorganisationen. I budget 2016 har vi på både intäkts- och 
kostnadssidan tagit hänsyn till det ökande antalet nyanlända elever. Vi har förberedelseklasser 
på både Dacke- och Trojaskolan, därutöver har vi integrerat eleverna i undervisningen på 
Önnoskolan. Antalet elever i behov av extra stöd har ökat de senaste åren inom verksamheten 
och dätmed behovet av riktade resurser. Vi har även fler elever på specialskolor som 
tillkotmnit och som har behov av särskilda stödinsatser och vård utöver den ordinarie 
elevkostnaden för utbildningen. Omfattningen och längden av dessa särskilda stödinsatser är 
svårt att uppskatta, förändringarna måste hanteras inom förvaltningens budgetram och de 
resursfördelningssystem som finns. Därutöver så beräknas kostnaderna öka ändå mer för köp 
av utbildning från fristående grundskolor och då främst den fi·istående grundskolan i Ryd, där 
budgeten för köp av utbildning har ökats. Vidare har vi fått fler elever till grundsärsko lan, en 
volymökning där nämnden erhållit ett tillskott i budgetramen på ca 0,7 mkr. Utmaningen för 
grundskolan är fortsättningsvis att höja måluppfyllelsen och hmskapsresultaten inom 
grundskolan och öka behörigheten till gynmasieskolan, vilket har högsta prior~tet. 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola (52 688 tl~o:r) 

Även för gynmasieskolan ser vi nu ett stabilt elevunderlag som inte minskar. Tidigare år 2015 
minskades ramen med 2,5 mkT :främst kopplat mot prognos om minskade kostnader för köp av 
utbildningar. I budget 2016 har vi tagit hänsyn till att kostnadema ökar för köp av utbildning 
inom gymnasieskolan. Den slutliga antagningen och sammanställningen är inte klar, men vad 
vi preliminäti kan se så ökar antalet elever och då främst på språldntroduktion p.g.a. fler 
nyanlända elever. Samarbetet med AMB fortsätter på ett positivt och utvecklande sätt för 
båda huvudmännen. Från l å 15/16 har AMB nu tre årskurser där elevema samutnyttjar 
lokalerna på W asaskolan med skolans gymnasieelever. Lokalmässiga förändringar kan 
komma att behöva ske, då även antalet nyanlända elever ökar. Från år 2015 har ett nytt avtal 
teclmats med TAIP om samverkan inom ishockeygymnasiet på Wasaskolan. W asaskolan är 
också certifierad för Telmikcollege. Antalet elever inom gynmasiesärskolan har minskats, 
budgetanslagen har minskats och en omfördelning har ägt rum till grundsärsko lan, 
nettoeffekten är ändå att den totala särskolan ökar med två elever sammantaget. 

Vuxenutbildning, SFI, särvux och uppdragsutbildning (7 313 tkr) 

De senaste åren har antalet elever ökat kraftigt inom främst SPI-undervisningen på grund av 
den stora tillströmningen av nyanlända, men även av andra invandrare från främst EU. Det är 
för närvarande lång väntetid och kö för SPI-undervisning. Lokalmässigt är det nu väldigt 
"trångf'l i nuvarande lokaler på Tingst-yds Lärcenter. Intäkterna för SFI förväntas öka betydligt 
vilket finansierar det ökade behovet av lärare. Det fim1s en viss osäkerhet kring den statliga 
satsningen på yrkesvux som bedrivs inom ramen för "gränslöst", ett nära sammarbete med 
sydostkommunema. Vi har bedömt att satsningen på yrkesvux är av likvärdig omfattning som 
år 2015. Vi har från höstterminen 2015 ökat anslagen för särvux för att möta den utökade 
volymen och för att uppfylla de krav som skolinspektionen ställde på kommunen. 

Särskilt om skolskjutsar, gymnasieelevers resor och särskoletransporter 

Budgeten för grundskolans skolsl~jutsar har förstärkts med 0,85 tnl<l' då kostnadema ökar 
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främst beträffande extra transp01ter. Samordning av transpotter sker gentemot 
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). Antalet överklaganden av 
enskilda skolskjutsbeslut är fortsatt stort och kräver mycket administration, glädjande är att 
hitintills har inga överldagade ärenden gått kommunen emot. 

Särskilt om IT och IT -infrastruktur 

Volymen av beställd IT -utrustning med tillhörande tjänster har ökat betydligt sedan år 2013, 
vilket också inneburit att kostnadema har stigit haftigt. Budgeten för nämnden har höjts med 
l mkr till 6,2 mkr för BUN 2015. I budgeten för år 2016 är anslagsnivån oförändrad 6,2 mkr, 
dättill för f d KuF 0,3 mkr, totalt 6,5 mkr. Som en viktig åtgärd för att hejda och minska 
kostnaderna för nämnden, har förvaltningen tagit fram en p eda go gisk IT -strategi, och via en 
nybildad styr- och arbetsgrupp, driva arbetet med ett billigare s01timent för våra förskolor och 
skolor. 

Särskilt om köp och sälj, internhyror, lokalvård och kost 

Andelen för den stödjande verksamheten uppgår till ca 50,5 mkr i forvattningens budget 2016 
inld. delar fl:ån f d KuF. De ökade kostpriser som föranleds av det nya köket på Örnen har 
nämnden kompenserats för i ramen med ca 0,7 mkr. 

4.1.4 Medarbetare 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för undervisning i sina ämnen samt att höja 
den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 
respektive lärare med imiktning mot fritidshem. 

Hög prioritet är också att behålla den relativt låga sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Arbetet fortgår att genom olika nätverk höja kompetensen inom personalen i förskoloma, 
fritidshemmen och grundskolorna. 

Under 2015 har förvaltningen genomfört ett arbete kring framtida kompetensförsötjning. Vi 
har kartlagt inom vilka områden som vi inom de näm1aste åren kanuner att salma behöriga 
lärare i. Vi har också tagit fram en rehyteringsbroschyr som skall finnas tillgänglig på olika 
lärosäten. 

4.1 .5 Process 

Att förenkla användandet av verksamhetssystemet Hyperneth där föräldrar till barn i förskolan 
och fritidshemmen kanlägga in sina barns tider, ansöker om plats mm. 

Vi har i vått årsl~ul i Stratsys nu också har lagt in våli arbetsmiljöarbete. Här fitms nu 
planeringen med lokal skyddskommitte, skyddsronder mm. 

5 Förändringar till 2016 

Förändringar som påverkar kostnadsbilden för BUN för budgetåret 2016 

e Ett fortsatt ökat flyktingmottagande medförande ökade kostnader för 
förberedelseklasser, språkintroduktion, undervisning i modersmål, studiehandledning i 
modersmålet samt SPI-undervisning. Detta är en mycket komplex verksamhet med 
ofta snabba förändringar och liten förberedelsetid. 

• Nytt ansvar för vaccination av nyanlända elever. Preliminätt bedöms detta kräva 40% 
av en heltids skolsköterska (21 O tia'). 

e Ölming av mottagandet av ensamkmmnande flykting barn, ca l O till. Detta ger 
ytterligare en elevgrupp inom Wasaskolan, vilket medför kostnader på motsvarande 
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ca 1,5 heltidstjänst (675 tkt'). 
• Enligt bedömning våren 2015 ökar särskolan med 2 barn. Inom särskolan behövs en 

personal per barn och vi ser ett ökat behov motsvarande 1,5 heltidstjänst (675 tkr). 

6 Framtid 

Vi ser framför oss att det kommer att bli allt svårare att relrrytera kompetent och behörig 
personal inom våra olika verksamheter. Detta gäller både förskollärare, lärare och skolledare. 
Det råder idag, inom hela landet, brist på behöriga och legitimerade lärare inom både 
förskolan och skolan och med stora kommande pensionsavgångar kommer det att bli allt 
svårare att rekrytera kompetent personal. Det kan bli svårt för Tingslyds kommun att 
konkunera med Växjö om de här personalkategoriema. Bristen och dä1med konkulTensen om 
behöriga lärare kommer att pressa upp lönerna. 

På W asaskolan blir det nu mer och mer trångt i lokalerna på grund av att fler AMB-elever 
har en stor del av sin undervisning där och att antalet nyanlända gynmasieelever och antalet 
vuxna som läser SFI och får samhällsintroduktion har ökat haftigt. Förändringar behöver 
genomföras som gör attlokalemakan användas mer effektivt. 

På grund av det ökande flyldingmottagandet ser vi behov av att Tings1yds kommun 
organiserar sitt mottagande på ett bättre sätt. Vi ser ett behov av en s.k. "landningsbana" där 
vi kan ha ett gemensamt mottagande av familjer med barn och vårdnadshavare. Här skulle vi 
kunna ge en första samhällsintroduktion, infonnation om hur förskola och skola fungerar, 
genomföra hälsoundersölrningar och vaccinationer och påbö1j a kartläggningen av barnens 
kunskaper. "Landningsbanan" skulle ev. kunna vara förlagd till"Träffpunkten" i Tingsryd. 
Under tiden familjema är i landningsbanan får skoloma tid att organisera och förbereda sitt 
mottagande. Det här skulle ge en bättre struktur för hela det här arbetet. 

7 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall2014 
Budget Budget 
2015 2016 

Verksamhetens 237 245,4 245,5 242,5 263,2 
nettokostnader, mkr 

Nettoinvesteringar, mkr 0,5 0,5 0,17 0,75 0,5 

Personal antal 306,3 307 321 318,21 330,59 
årsarbetare (arb. tim) 

Personalkostnad, mkr 137 140,3 149,9 147,7 157,8 

sjukfrånvaro, % av 4,8 4,6 4,8 5 5 
arbetstiden 

Antal placerade barn 866 889 903 910 915 
totalt 

varav i förskola (inkl. 463 477 481 510 505 
enskild förskola) 

varav i fritidshem 400 407 416 400 410 

varav i enskilda 3 5 6 5 6 
familjedaghem 

Antal vårdnadsbidrag 18 17 20 20 20 

Antal barn per 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 
årsarbetare förskolan 
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Avdelning Planeringsmått Utfall2012 Utfall2013 Utfall2014 Budget Budget 
2015 2016 

Antal barn per 18 18,3 18,3 18,3 18,3 
årsarbetare fritidshem 

Antal elever i 135 121 117 115 120 
förskaleklass 

Antallärare per 100 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
elever i förskaleklass 

Grundskola, elever 996 1 034 1 044 984 1 002 

Grundskola, antal 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 
lärare per 100 elever 

Gymnasieskola elever' 203 222 238 240 250 

KomvuxTLC 141 159 160 180 

Boklån per invånare, st 12 11,3 12 12 

8 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2016 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverl<as verksam hetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksam h åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Inga Inga Inga Inga 

Bam- och utbildningsnämnden redovisar en budget i balans för år 2016 inom den av 
kommunstyrelsen tilldelade ramen på 263 243 tla: netto. Inga moduler/sparåtgärder redovisas. 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

Investering 
Budget 

Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt (2016-
2016 2019) 

Maskiner, utrustning och 500 500 500 500 2 000 
inventarier för den 
pedagogiska verksamheten. 

Kommande årens investeringar avser i huvudsak maskiner, utrustning och inventarier för den 
pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser för personalen kan förekomma. 
Samtliga kapitalkostnader för ej genomförda investeringar år 2015 och år 2016 är budgeterade 
som anslag i driftbudget 2016. Anslagen är berälmade till totalt 266 tkr. Inga investeringar är 
upptagna eller kapitalkostnadsberäknade för biblioteksfömyelse l 500 tkr som var upptagna 
enligt plan 2016, investeringarna föreslås flyttas fram i tiden med hänvisning till Hållbar 
ekonomi. 

Förändring av tjänster 2016 

Befattning Ny tjänst 
Projekttjä Permanen Indragen 

TOTALT n st t tjänst tjänst 

Hänvisning till personalbudget 2016. o o o o o 
TOTALT o o o o o 

Förvaltningens förslag till personalbudget omfattar 330,59 tjänster till en beräknad kostnad av 
157 852 th. I budgeten ingår övertagna tjänster från f d KuF 11,90 och 5 373 tla'. I 
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personalbudgeten är vidare upptaget 14,1 O tjänster och 6 481 tlu kopplat mot beräknade 
intäkter :fi:ämst när det gäller undervisning av asylsökande och för personal kopplat mot den 
av KS beslutade förstärkningen av personal för skolor och Elevhälsan. Tjänstema är direkt 
kopplade mot förväntade intäkter, vid lägre intäkter än förväntat skall organisationen anpassas 
och kostnadema minskas. 

--------------------
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Socialnämnden 

Justilrare 

§ 278 

Budget 2016 
Dm2015/321 SN 041 

Socialnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(28) 

1. Socialnämnden antar budget 2016 och överlämnar budgetförslag till 
lcommunfullmälctige. 

2. Beslutet föl'ldams omedelbart justerat. 

Beskrivning av ärendet 

SocialchefKatarina Carlzon, ekonom Per Blmgren och utvecklingsledare 
Anna Malmhav presenterar budget 2016 samt styrkmt med förvaltningens 
mål och mått. 
MBL~ fårhandling har ägt tum den 24 augusti 2015. 

Beslutsundedag 
Socialnämndens. Budget 2016 

Beslutet sidekas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Socialchef 
Avdelningschefer 
Ekonom 

l 
6 ijUtdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
.kommun 

Datum 2015-08-24 

Protokoll vid förhandling enl § 

Plats Socialförvaltningen, Oackegatan 

19 MBL 

Parter Närvarande 

Se bifogad lista 

Kallade inte närvarande 

Se bifogad lista 

Aren de 

Genomgång av handlingar inför nämndens sammanträde 2015-08-25 

Arbetsgivarens förslag 

Kallelse till socialnämndens_ sammanträde med bifogade handlingar är informerat 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Information mottagen utifrån handlingarna till nämnd. 
Synpunkter finns på bifogad minnesanteckning. 

Resultat 

Arbetsgivarens Informationsskyldighet enligt MBL § 19 är genomförd 

Förhandlingen föddarades avslutad 2015-08-24 

Justeras för arbetsgivarparten 

()L 
Justeras för arbetstagarparten 

Se bilaga /deltagarlista 

Katarina Carlzon 

Tingsryds kommun 
Sox BB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 00 

67 

~-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Ddtagarlista MBL § 19 infor nämnd 

Namn/ facklig tillhörighet 

[19r&~·· Srne~s 
d) 

(t se (j)(~ 

(. Jrz/1.P'--' </:at! fJCl?l 

V fl/} c.l-trJ. ,1 a c o bSJ o· V\ 
~ 

1(1) 

bh 
~{0 f!Y\)dVJvl·t(}_j 

ko m i1!J. (//1.a.{ 

v i' s;' a n 

:S\A~ n€_ ~diQA''j~ \!'& '\ df(l j_,'o vw\c~eJ. 

Tingsrydslmmmlln 
Box99 
362.22 TlNGSRYD 

\ 

BcsölcsAdress 
Dackegatan l~ 
www.tingsryd.se 

\ 
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Socialförvaltningen 

Katarina Carlzon 
0477 44310 

Katarina.carlzon@Ungsryd.se 

Minnesanteckningar 150824 (MBL § 19 Socialnämnd) 

4. Info HSL och ÅFO 
Deltog vid första punkten gjorde Martin och Marie ang. utvärdering nattpatrull och 
tånleta åtgärder. 

7. Budget 2016 
Facldiga har ingen att erinra kring Budget 2016. De påtalar vilden av målen kring friska 
medarbetare och framförallt kommunal och vårdförbundet vill titta närmare på orsaker
na till ökade sjukskrivningstaL 

8. Del l rapport hållbar ekonomi 
Tre punkter gicks igenom som nu skall rappmieras. 
Samtliga fack ställer sig positiva till bilorganisationen och hemsändningsbidrag. 

10. 
Diskussion utifrån facldig synvinl<el i samband med avvikelse. Hur hantera de som 
eventuellt blir utpekade. Vårdförbundet har inte fått läsa avvikelsen 

20. 
Samtliga fack positiva till ökad bemanning i äldreomsorgen 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
-·Box 99 

362 22 Tingsryd 

-besöksadress 
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telefon 

0~77 44B~ .(vx) 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Socialnämnden är ansvarigförfölj'ande verksamheter: 

e äldreomsorg 
e funktionshinderomsorg 
e omsorg om psykiskt utvecklingsstörda 
0 ekonomiskt bistånd 
0 missbruksfrågor 
0 omsorger om brun och ungdom 
0 fårdtjänst 
0 tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

2 Målgrupper 

Äldreomsorg (ÄO) 

Äldreomsorgens verksamheter ska se till vmje individs behov och förutsättningar. All omsorg 
och service skall planeras och genomföras i samråd med den ensldlde och dokumenteras i en 
genomförandeplan. Detta ska ske med respekt för elen enskilde önskemål, ett gott bemötande 
och en bred samverkan. Ett aktivt liv ska kunna erbjudas så länge det films möjligheter och 
behov. Ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra verksamheten. Anhörigstödet skall verka för 
att familjer med behov av stöd kan fmisätta ha ett gott liv utifrån rådande förutsättningar. 
Genom uppsökande verksamhet skall vi göra oss väl föltrogna med de önskemål, tankar och 
behov som finns hos den äldre delen av befolkningen i Tingsryds kommun. 

Hälso- och sjukvård/hemsjukvård (HSL) 

Vmje individ ska kä1ma trygghet i elen vård som kommunen ger. Vården ska ges med respekt 
för alla människors lika värde och får den ensldlda människans värdighet. Alla insatser ska 
planeras och genomföras i samråd med den ensldlcle och dokumenteras i en vårdplan. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. TingSI·ycls 
kommun ska i samverkan med övriga vårdgivare tillse att god och säker vård kan ges i 
hemmet till den som är berättigad till hemsjukvård. 

Funktionshinderomsorg (FO) 

Funktionshinderomsorgen skall genom respekt för den enskildes önskemål och 
förutsättningar, ett gott bemötande och en bred samverkan se till vmje individs behov och 
förutsättningar. Självständighet och medbestämmande skall vara ledstjärnor i verksamheten. 
All service, omsorg och stöd skall planeras och genomföras i smmåd med den enskilde och 
dokumenteras i en genomförandeplan. Rådgivning och förebyggande insatser skall verka för 
hjälp till självhjälp. · 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Individ- och familjeomsorgen ska se till va1je individs behov och förutsättningar. Det ska ske 
genomrespekt för den enskilde, ett gott bemötande och bred smnverkan mellan olika 
verksamheter och intresseorganisationer. Genom rådgivning och förebyggande insatser 
garanteras hjälp till självhjälp. Vmje individ som söker hjälp av individ- och familjeomsorgen 
ska informeras om sina rättigheter men också om de skyldigheter som följer med 
rättigheterna. Alla insatser ska så långt som möjligt planeras i smmåd med den ensldlde och 
dokumenteras i en genomförandeplan. 
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3 Omvärld och förutsättningar 

Allmänt 
Psykisk ohälsa ökar i alla kategorier i samhället och samhällets utvecldingstakt är snabb. 
Sociala medier och ett stmt inflöde av information under dygnets alla timmar bidrar till 
överbelastning av hjärnan. Det behövs förebyggande insatser för psykiska överbelastningar 
annars finns risk för ännu mer ökande sjukskrivningar inom personalområdet i kombination 
med ökad inströmning av äldre, vuxna, ungdomar och barn som behöver hjälp och stöd. 

Hälso- och sjukvård 
Kvalitetsregister har tidigare stimulerats genom prestationsbaserad statlig ersättning. Nu 
avslutats detta och komnllmen skall ansvara för fortsatt finansiering. Den nya patientlagen ger 
större valfrihet i öppenvården och det är ökade krav på samordning mellan huvudmän för att 
skapa en mer individuell vård och omsorg. Betalningsansvarslagen mellan sluten vård och 
kmmnun ses över och förslaget innebär att patienter skall hem snabbare till hemmet. Därmed 
sker ytterligare förskjutning av ansvar och kostnader fi·ån sluten vården till kommunens 
hemsjukvård och dyr och kvalificerad vård ges i hemmen av kornmunens personal. Detta 
medför ökade kostnader för både personal, material och kompetensutveckling. De ökade 
leraven ger också ett ökat behov av digitalisering mellan huvudmän (region och kommun). Ett 
hållbart och säkert systern som hanterar infonnation mellan huvudmännen är avgörande för 
att ge sälera insatser. 

Äldreomsorg- och funktionshinderomsorg 
Det finns statlig fmansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 
2015 och medel för 2016 är ännu ej beslutade. Fungerande fibemät i kommunens alla delar är 
viktigt så att trygghetslarmen blir en insats att lita på och att välfärdstelmolo gin kan fmtsätta 
utvecklas för att möta nya behov och för att frigöra personalresurser till kärnverksamhet 
Fungerande verksamhetssystem och tillgång till god !T-utrustning som tillgodoser 
verksamhetemas och personalens behov på effektiva arbetssätt behöver utvecklas för att 
underlätta och förenida det dagliga arbetet. 

Social barn- och ungdomsvård 
Det behövs en ökad stabilitet inom personalstyrkan somjobbar med barn och ungdomsvård. 
stabiliteten torde komma genom god arbetsmiljö, rimlig arbetsmängd, kompetensutveckling 
och stöd till nya i yrket. I annat fall kommer kostnader för rekrytering, sjukskrivningar och 
introducering bli höga i kombination med en oerfaren personalstyrka med brister i kompetens 
och erfarenhet. Socialtjänsten måste tillsammans med skola och elevhälsa arbeta 
förebyggande för att stötta familjer och föräldrar där den egna f(hmågan brister och barn har 
speciella behov. Vi måste också tillsammans skydda bam som växer upp i förhållande där 
konflikter, missbruk och/ eller våld i nära relationer påverkar deras utveckling och hälsa. 
Hedersrelaterat våld och omhändertagande av utsatta barn som helt bryter med sina familjer i 
skyddade boenden ställer stora krav på kompetens, skyddsbedömningar och säkerhetsarbete 
både för det utsatta barnet, för placeringen och för de som arbetar med ärendet. Ett 
förebyggande arbete i samverkan och med rätt kompetenser komn1er itmebära att dessa barn i 
framtiden lyckas med skola, bostad och försäljning. 
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Missbruks och beroendevård 
I samhället finns ett ökat vårdbehov för missbruk och förändringar kan ses i mönster och ålder 
kring alkohol och narkotikaanvändande. Spelberoende förekommer och är ofta kombinerat 
med andra f mm er av missbruk samt ekonomiska bekymmer. Platser för vård och behandling 
efter ivångsomhände1tagande salmas och psyldatrin har högt tryck. Personer med missbruk 
blir levar inom psykiatrin istället för behandling. Detta medför ökade kostnader för samhället 
och ökat lidande för den enskilde samt ökade utmaningar i handläggningen av ärenden. 

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
Många undersölmingar visar att bostad först är det bästa för att lyckas som medborgare och 
det gör också att kmmnunen kan lm d vika dyra institutionskostnader och hemlö~;a i 
kmmmmen. Socialnämnden bör erbjudas vara aktiv i samhällsplaneringen och 
bostadsförsäljningsplan så inte socialnämnden blir en bostadsfö1medling. Bostadsbygge 
behövs med billiga hyror av enldare modeller. 

Utsatta ED-medborgare 
Socialtjänsten följer utvecklingen och de direktiv som ges kring hur man skall agera i 
situationer då utsatta ED-medborgare ansöker om hjälp. Det finns en pågående samhällsdebatt 
kring deras boendesituation och deras risk att utsättas för hot och våld. 

Våldsbejakande extremism 
Socialtjänsten har att hantera rekrytering till våldsbejakande organisationer. Vi vet att unga 
män, kvinnor och familjer som fi1ms i Sverige rekryteras. Vi har rutiner för när bam 
försvinner men har svå1t att agera annat än förebyggande och i akuta situationer ta hjälp av 
andra myndigheter såsom polis och migrationsverk 

Migration 
Färre asylsökande än väntat söker sig till Sverige men ensamkommande barn som söker asyl i 
Europa har ökat kraftigt. För ait barnen skall kunna fungera och bidra till en god utveckling av 
vå1t samhälle är det viktigt med ett tryggt mottagande, bra skolgång och en meningsfull fritid 
men :O:amförallt ser vi att det är avgörande att samhället och fi'ivilligorganisationer hjälper 
dem att få kontakt med den övriga familjen som de har lämnat i sin flykt till Europa. 
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4 Verksamhetens mål och utveckling 

4.1 Vision 

Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet. 

styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 2016 

Medborgare Medborgarnas nöjdhet i fokus Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90% 
med sitt särskilda boende 

Andel som är myckeUganska nöjda minst 90% 
med sin hemtjänst 

Andel nöjda brukare IFO minst 90% 

Andel nöjda brukare FO minst 90% 

Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90% 
med anhörigstödet som erbjuds 

Medborgaren ska veta vart man Andel i brukarundersökningen som minst 80% 
ska vända sig vid klagomål och vet vart man vänder sig vid 
synpunkter och få återkoppling klagomål och synpunkter 

Synpunktslämnaren får bekräftelse minst 90% 
på att synpunkten är mottagen inom 
två arbetsdagar 

Synpunktslämnaren får återkoppling minst 90% 
av närmaste chef inom tio 
arbetsdagar 

Minskat antal vårdare som i Antal vårdare som i genomsnitt högst 10 st 
genomsnitt besöker en besöker en hemtjänstmottagare 
hemtjänstmottagare under 14 under 14 dagar 
dagar 

Ökad användning av öppna Antal barn/ungdomar som har 
insatser för barn/unga och kontakt med Familjefrid/samverkan 
familjer med ungdomsmottagningen/ 

ungdomsbehandlare ska öka i 
förhållande till 2015 

Antalet familjer i råd och stöd hos 
familjebehandlare ska öka i 
förhållande till2015 

··-··------

Samhälle Ökat resande med kollektivtrafik Antal brukare som åker i 
för brukare kollektivtrafik ska öka i förhållande 

till2015 

Aktiviteter i verksamheten l genomförandeplanerna inom FO minst 80% 
ska det framgå vilka aktiviteter den 
enskilde har på individnivå 

Varje verksamhetsområde inom FO minst80% 
bjuder in till två samverkansmöten 
med föreningar/studieförbund per år 

Varje särskilt boende erbjuder fem minst80% 
aktiviteter per vecka i egen regi eller 
i samverkan med frivilliga 

Varje särskilt boende bjuder in till minst80% 
två samverkansmöten med 
föreningar/studieförbund per år 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål2016 

Varje område inom äldreomsorgen minst 80% 
genomför 43 seniorträffar per år 

stimulera deltagande i Användning av statsbidrag minst 100% 
föreningsliv och fritidsaktiviteter "frilidspeng" individuellt och i grupp 
för barn och ungdomar i 
riskzonen 

Ekonomi God kostnadskontroll och hög Prognosavvikelse högst 1 % 
prognossäkerhet 

Budgetavvikelse O mkr 

Budgetdisciplin minst 70% 

Medarbetare Attraktiv arbetsplats med hög Andel som sammanfattningsvis är minst 75% 
känsla av ansvar och delaktighet nöjda med sitt arbete 

Välutbildad personal med rätt Andel medarbetare med minst85% 
kompetens omvårdnadsutbildning eller 

motsvarande inom ÄFO 

Andel medarbetare med minst25% 
specialstutbildning HSL 

Andel medarbetare med relevant minst 90% 
kompetensutveckling vid minst 3 
tillfällen under året 

Friska medarbetare Andel sjukfrånvaro av arbetstiden högst6% 

Andel sjukfrånvaro (0-14 dagar) av högst 2,4% 
arbetstiden 

Rättvisande tillbudsrapportering Antal rapporterade tillbud 
samt skyndsam hantering 

varav antal med hot och våld 

Process Andel arbetstid hos brukaren Boendestöd minst 50% 

Hemtjänst minst62% 

Rättvisande rapportering av Antal rapporterade högst 400 st 
avvikelser och risker läkemedelsavvikelser 

Antal rapporterade fallskador högst 60 st 

Vi håller vad vi lovar Andel uppfyllda tjänstegarantier minst 80% 
--

Ökad samverkan mellan barn- Antal förebyggande gruppaktiviteter minst 6 st 
och utbildningsförvaltningen och i samverkan med barn- och 
IFO utbildningsförvaltningen 

4.1.1 Medborgare 

Under 2016 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet 
och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Socialnämnden skall också verka för att utveclda och 
säkra arbetet med klagomål och synpunkter. 

Socialnämnden har med elen föreslagna budgeten för 2016 möjlighet att påbö1ja en positiv 
resa med förebyggande och öppna insatser inom alla kategorier. 

4.1.2 Samhälle 

Socialnämnden vill under 2016 öka andelen resor med kollektivtrafik i förhållande till antalet 
bokade transporter och Hirdtjänsteresor som vi har idag. Vi ser att vi då kan minska kostnader, 
frigöra personalresurser samt verka för en bättre miljö. 

Socialnämnden har en del i ansvaret att skapa ett gott liv för medborgarna. Att alla människor 
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skall känna en meningsfullhet och uppleva att man har en god plats att leva och bo på är av 
största vikt för ett f1mgerande samhälle. Socialnämnden vill verka för att bra aktiviteter 
erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt boende, 
funktionshinderverksamhet, hemtjänst och genom öppna seniorcafeer. För att uppnå bästa 
resultat av dessa aktiviteter vill socialnämnden samverka med föreningar och frivilliga på ett 
systematiskt sätt och visa uppskattning för deras arbete. 

4.1.3 Ekonomi 

Kommunens målstyrningsmodell belyser verksamheten från flera perspektiv, t.ex. 
medborgare- och ekonomiperspektiv. Anledningen till en sådan modell är att fokus inte ska 
ligga på endast ekonomi. Det är dock utom allt tvivel att ekonomiperspektivet är oerhört 
centralt i allmänhet och inom socialnämndens verksamhetsmmåde i synnerhet. Anledningen 
till detta är att kommunfullmäktige och socialnämnden påverkar verksamhetens uppdrag 
enelast i begränsad omfattning eftersom större delen är lagstyrd. Det är därför viktigt att 
jämföra tilldelade resurser med andrajämförbara kommuner i Sverige. 

En sådanjämförelse är gjord för 2013 och nu är också en jämförelse möjlig för 2014. Vid 
jämförelsen för år 2014 framgår att socialnänmden i Tingsryd, fortfarande, bedriver sin 
verksamhet betydligt billigare än andrajämförbara kommuner. A v den anledningen är den nu 
genomförda satsningen på Örnen och den planerade satsningen för 2016 mycket välkommen. 

I samma stund som stora resmser kommer socialnämnden tillgodo ökar dock socialtjänstens 
kostnader kraftigt i Tingsryd, precis som i många andra kommuner. Det finns en risk att detta 
komn1er att vara ett stort ekonomiskt problem under 2016, trots konununfullmälctiges kraftiga 
satsning. 

Vidare så rymmer liggande budgetförslag inga medel för att ta i anspråk de tio sista platserna 
på Örnen. 

Målsättningen med årets budget är att så många budgetansvariga som möjligt ska få rimliga 
förutsättningar för att ldara budget, vilket är oerhört viktigt i en målstyrningsmodelL Det är 
först när rimliga förutsättningar finns som ekonomistyrningen fungerar som det är tänkt. 

4.1.4 Medarbetare 

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetama. Nämndens prioritering inom området 
tmder 2016 är att fortsatt arbeta med att analysera och vidta möjliga åtgärder för de ökade 
sjukfrånvarotalen. 

Nänmden behöver också arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda 
medarbetare för att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla verksamhetsområden. 

4.1.5 Process 

Nänmdens verksamhet ska bedrivas effektiv och ändamålsenligt. Under 2016 konnner 
nänmden fortsatt mäta den utförda tiden i hemtjänst och boendestöd för att fördela resurser 
och säkerställa att brukaren får sina beslutade insatser genomförda. 

Under 2016 lconuner arbetet också att imiktas på att uppfylla tjänstegarantierna, ha en bra och 
rättvisande avvikelserapportering för att lemma utveckla och förbättra verksamheten och att 
öka samverkan med bam- och utbildningsförvaltningen. 
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5 Förändringar till 2016 

Enligt förslag till budget för 2016 kommer socialnämnden att få ett tillskott. Detta kommer 
ilmebära större möjligheter för budgetansvariga att uppfylla balanskravet Att budgetansvariga 
har rimliga budgetförutsättningar är i synnerhet viktigt om budgetmodellen, i stöne 
utsträckning, ska bygga på resursfördelningssystem, som är nänmdens intention. 

I ett antal mmåden kommer socialnämnden att påbö1ja samarbete med hela eller delar av 
Kronobergs län såsom barnahus, bästa möjliga missbruksvård och socialjour/ beredskap. 
Detta kommer i bö1jan att illllebära en kostnad för att ingå i samverkan men i förlängningen 
kommer det im1ebära neutralt kostnadsläge, högre kvalitet på insatser till elen ensldlde, bättre 
arbetsmiljö för personalen och en säkring av kompetens och rekrytering. 

Under augusti 2015 öppnar Ömen med 50 platser i särskilt boende. Ömen ersätter 
Tingsgården som har haft 40 platser. I budgeten för 2016 finns inte utrymme att utöka antalet 
platser i särsldlt boende. 

Beslut är taget i socialnämnden att verka för ett kommunalt drivet hem för ensamkommande 
flyktingbarn i Ryd. Arbetet är på planerings- och ansökningsstadiet men kommer påverka 
verksamheten framförallt under 2016. Det är idag inte klmt om möjlighet finns att hitta en bra 
lösning att driva verksamheten i egen regi och om så inte är fallet så krävs en upphandling. 
Kostnadema för en sådan upphandling är högst osäke1t då efterfrågan på platser är stort i 
landet. 

6 Framtid 

Budgetsituationen är ansträngd i nuläget men ett planerat tillskott i budget för 2016 kommer 
ge positiva effekter på många plan. Socialnämnden ser dock att ytterligare volymökningar, 
ytterligare krav från lagstiftaren och framforallt svårigheter att rekrytera personalmed rätt 
utbildning och erfarenl1et kan medföra utmaningar för socialnänmden att kunna uppfylla 
lagens krav på kvalitet och säkerhet i handläggning och verkställighet. 

Samverkan i olika former, t.ex. med Region Kronoberg, kanuner vara avgörande för 
leonummens kostnadsnivå och för medborgarens upplevelse av kvalitet. Höga kostnader pga. 
brister i samverkan måste i alla delar motverkas och kunskap och acceptans för regionens och 
kommunemas gemensamma intressen behöver öka. 

Att i större utsträclming hnma arbeta med förebyggande åtgärder skulle medföra ökad 
kvalitet och minskade kostnader på sikt inom alla verksamhetso1111·åden. Exempel på sådana 
insatser är att hjälpa äldre att upptäcka risker i hemmet, uppmuntra träning, god kosthållning 
och social samvaro, utbildning och bemanning i äldreomsorgen, arbeta förebyggande med 
medborgare som är i riskzon för ekonomiska svårigheter, missbruk eller som behöver stöd i 
sin föräldraralL 

Att arbeta med förebyggande åtgärder innebär en inledande period med krav på ökade 
ekonomiska resurser men, i ett längre perspektiv, är detta relativt små resurser i förhållande 
tillresultatet på längre sikt. 

Ytterligare en punkt som behöver belysas i detta sammanhang är bostadsplanering. Behovet 
av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom t. ex. trygghetsboende för äldre, särsidida 
boende för personer med psykiska funktionshinder samt allmätma boende för personer som 
idag är hemlösa eller hotas av hemlöshet måste bli en kommungemensam fråga utifrån ett 
gemensamt ansvar för våra medborgare. 
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7 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2012 2013 2014 2015 2016 

Gemensam DriftbudgeUnettokostnader, mkr 259 271,8 281,7 285,1 297,7 

ÄO Antal beviljade timmar i ordinärt 71 921 80546 79 000 79 000 
boende 

ÄO Antal utförda timmar i ordinärt 85 000 
boende 

ÄO Antal brukare i ordinärt boende 284 285 276 280 
(omv+service) 

ÄO Antal brukare med 213 219 220 220 
matdistribution 

ÄO Antal brukare med larm 400 

ÄO Antal brukare i särskilt boend~ 198 198 180 185 

ÄO Antal brukare på korttids och 9 
växelvård 

ÄO Antal tillgängliga platser i 204 
särskilt boende, på korttids och 
växelvård 

ÄO Antal beviljade timmar i särskilt 156 000 
boende, inkl. korttids och 
växelvård 

HSL Antal personer med insatser av 621 601 650 600 
SSK 

HSL Antal personer med insatser av 422 523 400 400 
AT/SG 

FO Antal personer med 70 51 74 50 
boendestöd 

FO Antal personer med 37 23 41 20 
dagverksamhet SoL 

FO Antal i LSS-boende 38 36 40 40 

FO Antal i boende för barn och o 1 1 2 
ungdom LSS 

FO Antal med personlig assistent 8 9 9 8 
LSS 

FO Antal med personlig assistent 18 19 20 19 
SFB 

FO Antal i daglig verksamhet LSS 75 66 81 75 

IFO Antal hushåll med 374 428 365 480 
försörjningsstöd 

IFO Antal personer med 708 833 660 950 
försörjningsstöd 

IFO Antal vårddygn på institution 320 760 500 600 
SoL (missbruk) 

IFO Antal vårddygn på institution 213 316 300 540 
L VM (missbruk) 

IFO Antal vårddygn på institution 9 464 10 267 9 600 10 325 
soL och L VU (barn och 
ungdomar) 
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Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2012 2013 2014 2015 2016 

IFO varav ensamkommande 8 941 9 082 9 000 9125 
flyktingbarn 

IFO Antal vårddygn i familjehem 5493 5 505 5 000 8 030 

IFO varav ensamkommande 1 008 1 020 800 4 380 
flyktingbarn 

8 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2016 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksam h åtgärd/verl<samhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Förslag till investeringsbudget 2016 och plan 2017-2019 

Investering 
Budget 

Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Totalt (2016-

2016 2019) 

Inventarier 0,26 0,26 0,26 0,26 1,04 

Löpande återinvesteringar av olika slag, i synnerhet vårds ängar. Vårdsängar byts successivt ut 
efter 15 års användning. Det finns även vårdsängar i ordinärt boende. 

Förändring av tjänster 2016 

Befattning Ny tjänst 
Projekttjä Permanen Indragen TOTALT n st t tjänst tjänst 

TOTALT 
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TINGSRYDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Sammanlrädesdatum Kommunens revisorer 

Plats och Tid 

Beslutande 

övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
Plats och tid 

2015-09-01 

Komm.unhuset, 2015-09-01 

Sven-Erik Svensson (C), ordf. 
Börje Johansson (S) 
Lars-Erik Svensson (S) 
Peter Koch (M) 

Lisa Åberg, PwC, sela 

Börje Johansson 

Kommunhuset 20 15-09"07 
r") 

Under
Skrifter Sokretecare ~ Mb-7 

Lisa f'b.~~~ . 
Ordförande C}~ ~~-· 

Paragrafer l 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Datum för anslags uppsät
tande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign 

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

Kommunens revisorer 

2015-09- 1..-/ Datum för 
nedtagande 2015- l r:;~ l S · 

T74JJJ;y 
Sven-Erile Svensson 

81 Utdragsbestyrkande 

Sida 

1 (2) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-09-01 

§ 1 Budgetäslrande för kommunrevisionen år 2016 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta an
svaret for att reviSorema tilldelas de resurser som behövs för att genomfora 
revisionsarbetet enligt god revisionssed. 

Den ko.m:rnunala revisionen är ett demohatiskt instmment för utvärdering, ef~ 
felffivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. 

Beslutsundedag 

Förslag till budgetäskande för 2015, daterat 2015-09-01 

Beslut . 
Revism·ema beslutar att av kommunfullmäktige for år 2016 äska 831 000 kronor. 

Beslutet expedieras till fulhnäktiges presidirun 

Justerandes sign t Utdragsbestyrkande 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 

Till kommunfullmäktige 

Budgetäskande för komm1mens revisorer 2016 . 

Kom1nunfh11mäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för 
att revisorema tilldelas de resurser som behövs for att genomfora revisionsarbetet 
enligt god revisionssed. 

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument for utvärdering, 
effektivisering och kontroll av den kommunala vm·lcsanmeten, 

Revisorernas uppgift 

Enligt kommunallagen 9 kap 7 § ska revisorema granska i den omfattning som följer 
av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas 
verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunlct.tillfi:edsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är til~räcklig. 

Vi äslmr följande medel för år 2016 

Budget 
2016 

Totalt kom;munrevisionen 831 000 

Med anledning av fullmälctiges beslut om höj da arvoden ökar revisorernas 
arbetskraftskostnader. Vidare kommer det även under år 2016 krävas extra medel till 
utbildning och kompetensutveckling for nyvalda revisorer. 

~ 
Sven-Erik Svensson 
Ordförande 

83 98



Budget 

2016 

Tingsryds Kommunföretag AB. 
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· ResuL lATRÄKNING (tkr) 

Prognos 
Not 2016 2015 2014 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning o o o 
övriga förvaltningintäkter o o o 
Rörelsens intäkter o o o 

Rörelsens kostnader 
övriga externa kostnader -150 -138 -128 
Rörelsens kostnader -150 -138 -128 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och lilmande resultatposter o o o 
Räntekostnader och liknande resultatposter 2 ·25 -40 -43 
Resultat från finansiella poster ·25 -40 ·43 

Resultat efter finansiella poster -175 -178 ·171 

Koncernbidrag 3 220 200 240 
Avsättning periodiseringsfond -11 -10 -28 
Skait på årets resullat -8 -8 -18 

Arets resultat 26 4 23 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

Not 2016 2014-12-31 2014-12-31 
TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktler och andelar 4 1 232 1232 

Summa anläggningstillgångar 1 232 1 232 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 155 161 

Summa omsättningstillgångar 155 161 

SUMMA TILLGÄNGAR 1387 1393 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 100 100 
Summa bundet eget /capita/ 100 100 

Fritt eget /capita/ 
Perlodens resultat 26 23 
Balanserat resultat ·5 -32 
Summa fritt eget kapital 21 .g 

Summa eget kapital 121 91 

Obeskattade reserver 49 28 

Långfristiga skulder 
Långfrisliga skulder 5 1182 1182 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Aktuella skatteskulder 8 24 
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 6 27 68 
Summa kortfristiga skulder 1 266 1 302 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1387 1 393 

ställda säkerheter o o 

ställda ansvarsförbiJ.ldelser o o 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkt•) 

Prognos. 
RESULTATRÄKNING 2016 2015 2014 

1. övriga externa kostnader 
styrelsearvoden 74 69 70 
styrelseförsäkring 14 14 o 
övriga externa koslndader 62 55 58 
Summa 150 138 128 

2. Räntekostnader 
Ränta på revers Tlngsryds kommun 25 40 43 
summa 25 40 43 

3, Koncernbidrag 
Koncernbidrag Tingsryds Utveckling och Fastighels AB 67 60 74 
Koncernbidrag Tingryds Energi AB 86 80 92 
Koncernbidrag Tingsrydsbostäder AB 67 60 74 
Summa 220 200 240 

BALANsRÄKNING 2016 2014 

4. Aktier och andelar 
Tingsryds Energi AB 1 082 1 082 
Tlngsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 
Tings!:Ydsbostäder AB 50 50 
Summa 1232 1232 

5, Långfristiga skulder 
Långfristigt externt lån· 1182 o 
Revers Tingsryds kommun o 1182 
summa 1182 1182 

6. Kortfristiga skulder 
Upplupna verksamhetskostnader 27 25 
Upplupna räntekostnader o 43 
Summa 27 68 
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•• w 
Tingsrv.ds 
bostääer 15-08-25 

l(ommentarer angående budgeten för år 2016 

Hyresintäkterna för 2016 är beräknade på att Stiftelsen Tingslydsbostäder har ett snitt 
på 19. lediga lägenheter, vilket motsvarat en vakans av ca 1,75 %. Budgeten förutsätter 
ett felisatt samarbete med Migrationsverket angående uthyrning av 15 lägenheter i· Ryd 
samt 18lägenheter i Konga. För 2016 har irigen hyreshöjning beräknats. 

Tingsrydsbostäder planetar utbyte av fönster på Västergatan i Ryd. Byte av fasad, 
fönster och tak på Andviksvägen i Linneryd, eventuellt kommer ytterligare något 
liknande projekt att genomföras under 2016. Brandsektioneting av Ringvägen i Konga. 
Övergripande underhåll av ventilationssystem. Under 2016 kommer Tingstydsbostäder 
att fortsätta sitt arbete med energisparande åtgärder genom att installem LED-belysning, 
nya fläktar, ny och energisnål tvätt- och torkutrustning i tvättstugorna 

Totala underhållskostnader uppgår för 2016 till 6,4 mkr vilket innefattar ett invändigt 
underhåll i lägenheterna på 55 kr/m2

• Under 2014 införde Tingstydsbostäder de nya K3-
reglerna för redqvisning av bland annat underhåll och investeringar villcet innebär att 
underhållet har minskat kraftigt jämfört med 2013 års resultat. Däremot ökar 
investeringarna. För att inte kostnaderna för l'eparationer ska öka och för att 
eft~rsläpning i underhållet inte ska bli fallet bör det totala underhållet inldusive 
investeringar per kvadratmeter får kommande år öka med ca 50 kt/m2

. 

Driftskostnaderna får värme beräknas minska något, på grund av fortsatta besparingar 
inom energiområdet. Kostnaderna för el beräknas nrinska på grund av bättre villkor i det 
nya elavtalet som Tingslydsbostäder har tecknat från 2016-01-01. Taxorna för vatten 
och avfallshantering beräknas ligga kvar på samma nivå som i 2015 års budget. 
Reparationetna beräknas till62,50 k1'/m2 

• 

.. .. .... . AYskdvmng~n:na ö..ka~· .mv.d. c.~ .0,7.TYU\rj~n;llö11 m.ecl 2014 års bokslut, på gmnd av att 
avsla1vningama på ombyggnationer ökar samt en ökning på avskrivningar för 
inventarier och maskiner. En hög investeringsvolym de senaste 9 åren har medfö1i 
kraftigt ökade kostnader får avskrivningar och ei1låg soliditetsnivå för företaget, vilket 
på längre sikt kan vara bekymmersamt. En ökning av soliditen ät ett måste . de 
kom.mande åren för att ha möjlighet att underhålla de befintliga fastigheterna på ett 
tillfredställande sätt. Investeringsbudgeten for 2015 för masldrier och inventarier be~" 
räknas ligga på 1~0 Mkr. · 
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15-08-25 

Tingstydsbostäder räntekostnader beräknas uppgå till ca 5,71vllcr för 2016. De.rörliga 
räntmna beräknas stiga något jämfört med den nivå som räntorna ligger på under 2015, 
målet är att amortera ca 5 Mkr under 2016. Borgensavgift till Tingsryds kommun på 
0,35 % av den totala låne~umman uppgår till 0,81vllcr. 

Under 2016 kommer Tingslydsbostäder att fortsätt sin satsning på ökat bredbands
anslutning i våra bostadsområden. Under 2016 berälmas även. ett. projekt för 
ensamkommande flyktingbarn att genomföras i sammarbete med Tingstyds kommuns 
socialförvaltning. 

Tingstydsbostäder kanuner att fortsätta jobba med att öka attraktiviteten i våra bostads
områden for att även under 2016 kunna ha en fortsatt hög uthymingsgrad. En låg 
vakansgrad är en förutsättning för att kunna behålla en god nivå på underhålls
satsningama. Tingsrydsbostäder kornmer även fortsättningsvis att ha ett stmi folcus på 
energifi·ågor och energibesparingru·. 

Budgeten visar på en vinst på 4,2 mlCl' innan bokslutsdispositioner och skatter. Den stora 
vinsten beror till största delen på två saker. En mycket bra uthyrningsnivå med historiskt 
lågt .hyresbmifall och på de nya redovisningsreglema som innebär att nästan allt 
gemensamt underhåll är investeringar. Det betyder att till en böljan kommer 
Tingslydsbostäder att visa på bra vinster de närmaste åren på grund av kraftigt 
minskade tmderhållskostnader, dock i förlängningen kommer de minskade 
underhållskostnadema att ätas upp av snabbt ökade kapitalkostnader, framförallt ökade 
avskrivningar. 

(~~L 
B}ö~ Davidsson 
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stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Hyra bostäder 
Hyra lokaler 
Hyra garage 

Hyresbortfall bostäder 
Hyresbortfalllokaler 
Hyresbortfall garage 
Hyresrabatter 

Hyresintäkter netto 
övriga intäkter 

Underhåll 
Driftskostnader ( enl bliaga ) 
Fastighetsskatt 
Administration 
Summa fastighetskostnader 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 

övriga finansiella intäkter 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Borgensavgift 

Bokslutsdisp. 

Skatt 

Budget2016 

•·• 1· 

Budget 
2016 

61232 
5 740 

821 

1 204 
220 
150 
150 

66 069 
1 881 

6 373 
30 803 

839 
5692 

43 707 

2 
100 

5 597 
849 

. ,· ,, 

1 044 

689 

Budget 
2015,. 

61 382 
5 756 

825 

2 063 
200 
125 
150 

5934 
31 331 

834 
5 723 

43 822 

2 
50 

6460 
849 

Prognos 
201"5 

60 935 
5 744 

825 

1 034 
350 
150 

90 

7 235 
30 180 

839 
5 332 

43 586 

10 946 
2 000 

2 
100 

6115 
857 

2015-08~25 

Utfall 
2014 

59 910 
5643 

827 

1 550 
223 
156 
154 

6638 
29 510 

645 
5 360 

42153 

2 
131 

6 918 
862 
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Budgetbilaga driftskostnader 

Budget Budget Prognos Utfall 
2016 2015 2015. 2014' 

Fastighetssl<ötsel, personalkostn. 5 972 5 892 5 607 

Fastighetsskötsel, övr. kostnader 1 501 1 532 1 423 

Kostnader för tillval 475 424 366 

Uttagsskatt 1 246 1197 1175 

Reparationer 4 615 4 730 4 540 

Vatten 3 767 3 873 3 870 

Fastighetsel 2 722 2 406 2 410 

Uppvärmning 7674 6 910 6 816 

Rensning ventilationskanaler 150 135 131 

Sophantering, miljöavgift 1 809 1637 1 599 

Försäkringskostnader 375 375 422 

Avsl<rivna hyres- och kundfordringar 312 2 262 

Befarade kundförluster o 209 

Förhandlingsersättning till hyresgästf. 153 150 

TV/Fiber 345 
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Kommentarer angående budgeten för år 2016 

Hyresintäkterna för 2016 tir beräknade på att Tingstydsbostäder AB inte har något 
direkt hyres bortfall. För 2016 hat ingen hyreshöjning beräknats. 

Under 2016 kornmer Tingstydsbostäder att fortsätta sitt arbete med energisparande . 
åtgärder genom att installera LED~belysning, nya fläktar, ny och energisnål tvätt~ och 
torkutrustning i tvättstugorna 

Under 2015 fårdigställde Tingsrydsbostäder 8 lägenheter på fastigheten Östrabo 5, 
Tingsryd till en investering på ca 11,7 Mkr. Under andra halvan av 2015 köpte 
Tingstydsbostäder fastigheten Nestom l, Tingstyd från Tingstyds kommun. Fastigheten 
hyrs ut till AMB Park AB och Tingsryds kommun. Investeringama leder till ökade 
intäkter under 2016 men även ökade driftskostnader 

Totala underhållskostnader uppgår för 2016 till 0,6 mkr vilket innefattar ett invändigt 
underhåll i lägenheterna på 55 kr/m2

• Under 2014 införde Tingstydsbostäder de nya K3~ 
reglerna för redovisning av bland annat underhåll och investeringar. Detta har lett till ett 
minskat underhåll men ökade investeringar. · 

Driftslcostnadema för värme beräknas öka, på grund kvantitetsökningar f samband med 
de investeringar som gjotts i Tingsryd. Kostnaderna för el beräknas minska på grund av 
bättre villlcor i det nya elavtalet som Tingstydsbostäder har tecknat från 2016~01~01. 
Taxor fcir vatten och avfallshantering beräknas ligga levar på samma nivå. som i 2014 års 
budget. Reparationema berälmas till 62,50 la:/~. 

Avskl'ivilingama ökar med 0,6 ·Mkr järnfött med 2014 års bokslut, detta på grund· av 
investeringama i Nestorn l och Östrabo 5 i Tingsryd. Tingsrydshestäder har en låg 
soliditetsnivå för företaget, vilket är bekymmersamt och kan i framtiden hämma 
utvecldingen av företaget. En ölming av soliditen är ett måste de kommande åren för att 
ha möjlighet att utveclda företaget och satsa på nyproduktion i de orter där efterfrågan 
är hög. 

Tingsrydsbostäders räntekostnader beräknas uppgå till ca 1,3 Mia- fcir 2016. Ölalingen 
beror till stor del på de nyproducerade fastigheterna. Borgensavgift till Tingstyds 
kommun på 0,35 % av den totala lånesumman uppgår till O ,.l Mkt· . 
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15-08-25 

Visionen för framtiden är att Tingsrydsbostäder ska fo1tsätta bygga bostäder i de otter 
där efterfrågan finns. Under 2016 kommer Tingslydsbostäder att starta en förstudie av 
om- och tillbyggnad av Ö1jan 19 i Tingsryd; 

Budgeten visar på en villst på ca 1,0 mla' innan bokslutsdispositioner och skatter. 
Överskottet beror framförallt på ökade intäkter för Tingsrydsbostäder. Det är dock 
fmifarande viktigt att fortsätta arbeta med att effektivisera verksamheten och arbeta 
vidare med enetgisparprojekt. En annan anledning till överskottet är de historiskt låga 
räntorna. 

/~~~ 
BjÖ~n Davidsson 
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Tingsrydsbostäder AB 

Hyra bostäder 
Hyra lokaler 
Tillval 

Hyresbortfall bostäder . 

HyresintEl.kter netto 
övriga förvaltningsintäkter 

Underhåll 
Driftskostnader ( enl bilaga ) 
Fastighetsskatt 
Ad min istration 
Summa fastighetskostnader 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 

Koncernbidrag 
Bokslutsdisp. 

Skatt 

Budget 
2016 

3110 
3 056 

12 

10 

6168 
11 569 

551 
8 879 

95 
4612 

14137 

1494 

67 

Budget 2016 

Budget 
2015 

2167 
1 979 

5 

10 

287 
8157 

95 
4 001 

12 540 

BUDGET2cQf*XLS 

Bokslut 
2014 

1 753 
·2 280 

3 

3 . 

165 
8 005 

93 
4266 

12 529 

74 
75 

233 

2015-08-25 
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B~dgetbilaga driftskostnader 

Budget Budget Bokslut 
2016 2015 2014 

Fastighetsskötsel, personall<ostn. 6 407 6209 6 495 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader 754 819 521 
Köpta ljänster städning 65 45 63 
Reparationer 261 168 263 
Vatten 197 135 114 
Fastighetsel 204 147 102 
Uppvärmning 770 465 303 
Sophantering, miljöavgift 117 68 33 
Försäkringskostnader 41 76 60 
Avskrivna hyres- och kundfordringar o o o 
Kabel-TV 63 25 34 
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Budget 2016 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Bolaget har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta 
fastigheter samt att på dessa i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att 
tillgodose näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler, med målsättning att hyresgästen 
så småningom ska överta ägandet av fastigheten, samt i övrigt främja näringslivet i 
kommunen. 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB totala lokalytor uppgår för närvarande till 
ca 71 000 m2

• Samtliga ytor är uthyrda. 

Budgetförslaget för 2016 visa ett noll resultat. 

Intäkter 

Hyresintäkterna uppgår till 20,0 mkr en minskning med 0,2 mkr jämfört med budget 2015. 
Efter flera månaders hyresbortfall under 2014 i samband med l<onkurs är hotell- och 
restauranglokalerna åter uthyrda. 

Rubriken övriga intäkter är intäkter som härstammar från vidardebitering av kostnader till 
vissa hyresgäster, för el och värme för fastigheten Kong a Bruk 8:11 samt preliminär 
debitering av va, värme och el för Kaskad. 

Fastighetsunderhåll 

Totala underhållskostnader uppgår 2016 till2,7 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än budget 2015. 
Det största underhållsbehovet är på fastigheten Konga Bruk 8:11. 

Fastighetsservice 

Kostnader för vaktmästeri och mindre fastighetsåtgärder. Tufab har inga egna vaktmästare 
utan tjänsterna köps av Tingsryds Kommun. 

Uppvärmning 

Den största kostnaden för uppvärmning ligger på fastigheten Konga Bruk 8:11 som ägs av 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Tingsryds Industristiftelse som är ägare till 
pannanläggningen har påbörjat installation av en pelletsanläggning Den nuvarande 
oljepannan kommer att behållas som komplettering. Denna investering kommer att innebär 
att oljeförbrukning på fastigheten kommer att minskar avsevärt. 

Konsumtionsavgifter 

Kostnader för el, vatten och renhållning. Även här ligger den största kostnaden på 
fastigheten Konga Bruk 8:11. Den totala kostnaden för konsumtionsavgifter i 2016 års 
budget är 0,4 mkr högre än jämfört med budget 2015. 

Administration 

Totalkostnaden för administration beräknas öka med ca 0,3 mkr jämfört med budget 2015. 
Det är främst den planerade ökningen av borgensavgift till Tingsryds kommun från 0,35% till 
0,5%, som är orsaken till ökningen. Borgensavgiften för Tufab beräknas till 0,9 mkr. 

Kostnaderna för avskrivningarna i budget 2016 är totalt 0,8 mkr vilket är ·i nivå med 2015 års 
budget. · · · 

Räntel<ostnaderna beräknas uppgå till 2,8 mkr, vilket är 0,5 mkr lägre än 2015 års budget. 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB kommer·att fortsätta sträva efter en positiv 
utveckling av kommunens näringsliv. 

Fortsatt upprustning av Konga Bruk 8:11 samt aktivt arbeta med att hyra ut lokaler i 
fastigheten. Aktivt arbeta med att avyttra vissa fastigheter. 

,
r-~-----------··--1---sudget 2of5 ______ T _____ Ifudget-2o16 ______ 1 

---·--------------~~-------···---~----------------~----------~------~-------------~------~1 

. Hyresintäkter i 20 269 l 20 052 l 
[Qy~~~ intä_kt~r -=-=:~-~~=-=~=~==-- 2 i?s~=~=~::J ______ 21_34 ----~~=:~=] 
l Summa intäkter _ i 23 147 J 22 386 ! 
11[~~-~-=~===-=--=~~-=~-~~~--==-~~-~~~~=-~=~===~--~-==-=~===·=-·=~~=--- l 
1 Fastighetsunderhåll ' _ -3 553 l -2 720 • 
lu·;;~ä~mnin~--------·------,-----·--· ----~3--1-öa·-·------r---------·-·-=2-8_50 ____________ ! 

f ~:::~t~:::;~;er •... ·.---: ~ - . ;-~~~~-==- l ~ :~::: --- i 
r-------·--·----,--·-·--·--·-·----·--------r- -----··-------·-· l F~rsäkringsk_()stnad!"JL · -4E)_§ _ -/ -287 --1 
i-J~yskrivningar ______________ -:?_?_67 ______ +---------- -8 231 ________ _j 
l1_13_~~tekostnader ________________________ _::_~312 _______ 1---- -2 759 -------·-~ 

' l 

L!'-c!!llJ!ljl?tr.atj_o_n___ _______ _ ... _ ::1..~??._ ___ .. .l ........ _-1_.§1E) ......... J 

l Övriga fastighetskostnader ' -394 l -670 i 

r==~~~-====~-=-~-==·~-=-=~=~:-~=~=-==~~=---=-=r-------====~===~J 
l Summa kostnader -23147 _! _ -22 386 l 
[N-~!~~~~!~~~~!_____:__-__ ~_: ________________ o . . ___ o ______ ---· -- ---. 

97 112



Budget 2016 - Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryds Industristiftelse har som ändamål att inom Tingsryds Kommun förvärva och 
förvalta fastigheter samt på dessa, i förekommande fall, uppföra industribyggnader. 

Tingsryds Industristiftelse har minskat fastighefsbeståndet genom försäljning av fastigheten 
Tingsryd 1:66, fastigheten är såld till Tingsryds Tryckeri som tidigare var hyresgäst. 
Den totala lokalytan uppgår för närvarande till c: a 17 800 m2

• 

För närvarande finns det lediga lokaler i fastigheterna Ryd 11:1 och Ryd 1:145 totalt 569m2
• 

l samband med beslut om koncernbildning beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska 
avvecklas successivt. Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering 
överföras tiil Tingsryds Utvecklig och Fastighets AB. · 

Budgetförslaget för 2016 visa en vinst på ca O, 1 mkr 

Intäkter 

Hyresintäkterna uppgår till1,5 mkr, vilket förutsätter att samtliga lokaler är fullt uthyrda. 

Fastighetsunderhåll 

Totala underhållskostnader uppgår till 0,7 mkr för 2016, en minskning med 0,3 mkr jämfört 
med 2015 års budget. 

Fastighetsservice 

Kostnader för vaktmästeri och mindre fastighetsåtgärder. Tingsryd s Industristiftelse har inga 
egna vaktmästare utan tjänsterna köps av Tingsryds Kommun. 

Uppvärmning 

Den totala uppvärmningskostnaden uppgår till 1,2 mkr i 2016 års budget, som är i nivå med 
budget 2015. Den största kostnaden för uppvärmning är på fastigheten Mällekulla 1:194 
(Agrippafastigheten). _J 

investering 

Fastigheten Kong a Bruk 8:11 ägs av Tingsryds Utveckling och Fastighets AB medan . 
pannanläggningen på fastigheten ägs av Tingsryds lndustristiftelse. 

För att minska oljeförbrukningen och uppvärmningskostnaderna har Tingsryds 
Industristifteisa beslutat om att installera en pelletsanläggning på fastigheten. 
Nuvarande oljepanna behålls som komplettering. 

Konsumtionsavgifter 

Kostnader för el, vatten och renhållning. Kostnaden i budget 2016 är 0.,2 mkr, något lägre 
jämfört med budget 2015 .. 

Administration 

Administrationskostnaderna beräknas till 0,7 mkr, vilket är något lägre än budget 2015 

Avskrivningarna för industristiftelsen i budget 2016 uppgår till 0,8 mkr vilket är i nivå med 
budget 2015. · 

Industristiftelsens räntekostnader beräknas uppgå till 0,4 mkr. Borgensavgift till Tingsryds 
kommun på 0,5% av den totala lånesumman uppgår till ca O, 1 mkr. 
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Budget2015 Budget 2016 
Hyresintäkter 4 903 4469 
övriga intäkter 40 30 
Summa intäkter 4 943 4499 

Fastig_hetsunderhåll -1 050 -745 
Uppvärmning -1 219 -1 235 
Konsumtionsavgifter -290 -255 
Fastighetsservice -92 -84 
Försäkringskostnader -91 -159 
Avskrivningar -718 -776 
Räntekostnader -400 -400 
Administration -806 -734 
övriga fastighetskostnader -49 -36 

Summa kostnader -4 715 -4 424 
Nettokostnader 228 75 
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1 

e· ab 2015-06-08 
Bilaga l till Tingsryds energi AB: s beslut 2015-06-17, § 18 

'Tingspyds energi AB 

Postadress 
Box88 
.362 22 Tingsryd 

Styrelsen for Tingsryds energi AB 

Kommentarer till budgetförslag for år 2016 

Fjärrvärmeverksam/teten 

Intäkter 

I den beräkning av intäkterna som redovisas i budgetforslaget antas kunder
nas energiförbrukning öka med cirka 16%. Främst beror detta på en korrige
ring för väderleken som under 2014 var väsentligt varmare än normalt. Vid 
bedömningen har hänsyn tagits till de energisparande åtgärder som kunderna 
genomfor i sina fastigheter och som beräknats till cirka 2%. Nya kunder un
der 2014, fi·ämst i Tingsryd, beräknas öka leveranserna under 2016 med cirka 
l 000 MWh. Sammantaget medför detta att de totala leveranserna beräknas· 
öka med 5 GWh till 40,4 GWh vid en nmmal väderlek. 

I budgetförslaget föreslås oforändrade :fjänvärmetaxor. 

Försäljning av :fjänvä1me i Tings1yds samhälle har beräknats till ca 28 000 
MWh(24 300 MWh). I Linneryds och Urshults samhällen beräknas förbruk
ningen sammanlagt till ca 9 800 MWh (8 400 MWh). För V äckelsång beräk
nas värmeleveranserna till cirka 2 280 MWh (2 200 MWh). 

Driftkostnader 

Den nya biobränslepannan som tas i drift under slutet av 2015 innebär ökade 
kostnader for avskrivningar, drift och underhåll. Eftersom de ökade kostna
derna delvis kompenseras av lägre oljeförbrukning och högre verkningsgrad 
bedÖms investeringens påverkan på resultatet att bli relativt begränsat. 
Den befintliga pannan kommer däremot att successivt kräva ökat underhåll 
för att minimera risken för oplanerade driftsstopp. Vi ser även ett ökat under
hållsbehov på övrig utrustning och installationer framför oss. 

Inköpskostnaderna för fårdig värme kommer att öka till följd av nya leverans
avtal. Marimadsläget för biobränslen har varit stabilt under ett antal år och vi 
ser inga tecken på prisförändringar. Berälmade inköp a'-: biobränsle till vär
meverken har anpassats till de försäljningsvolymer som förutses. 

Besöksadress 
Torggatan lO B 

Telefon 
0477-441 00 

100 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Banl>giro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59-.7 
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l 

e ab 2015-06-08 
Bilaga l till Tingsryds energi AB: s beslut 2015-06-17, § 18 

'Tingsr•Y..ds .eJ"Je·t>gl AB 

Postadress 
Box88 
31?222 Tingsryd 

Investeringar 

Utbyggnaden av fjäh'Värmenätet kommer framöver, att i huvudsak ske, inoni 
redan etablerade fjänvärmeområden. ' 
För nät'Varande pågår byggnads- och maskinentreprenaderna avseende den 
nya biobränslepannan i Tingsryd som ko:miiJ.er att tas i bruk under slutet av 
året. 
Det nya avtalet om vänneleveranser i Urshult för perioden 2015-10-01-2018-
09-30 har medfort att den planerade investeringen i en egen värme
anläggning senarelagts. Vi avser nu att utreda konsekvenserna av olika alter
nativ för att långsiktigt trygga värmeförsö1jningen i Urshult 

Administration och personalkostnader 

Totalkostnader för administrationen beräknas öka med ca 450 tkr 
varav lönekostnadsökningarna svarar får cirka 250 tkr. 

I övrigt är det i huvudsak allmänna lönekostnadsökningar som påverkar kost
naderna under 2016 jämfört med 2~14. 

Driftnetto 

Bilagt budgetförslag för fjärrvärmeverksamheten förväntas ge ett driftnetto på 
ca~,9 mkr. 

Vi bedömer att vi har godaförutsättningar att ävenframöver erbjuda konkur
rensla·aftiga och långsiktigt stabila taxor till våra kunder. 

Besöksadress 
Torggatan lO B 

Telefon 
0477-441 00 

1 01 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59- 7 
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l 

e· a . 2015-06-08 
Bilaga l till Tingslyds energi AB: s beslut 2015-06-17, § 18 

'Tingstw.ds .energi AB 

Postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Bredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredband sker sedan den l maj 2013 av 
det regionala bredbandsbolaget Wexnet där Teab är en av delägama. 
I Tingsryds kommun är utbyggnaden av stamnätet för bredband i huvudsak 
genomförd. Wexnet imiktar sig nu på att komplettera stamnätet och att höja 
anslutnings graden. 
Slutlig reglering av PTS-sträckan återstår för Teab:s del när det gäller de in
vesteringar som genomfört före l maj 2013. 

Verksamhetens intäkter utgörs av ränteintäkter på reversfordran avseende de 
bredbandstillgångama som överlåtits till Wexnet. Kostnadema utgörs huvud
saldigen räntekostnader på de lån som upptagits får utbyggnad av bredbands
nätet före den l maj 2013. 

Resultatet påverkas negativt av att ränteintäktema på reversfordran delvis 
baseras på statslåneräntan och att upplåningen sker till fast ränta till och med 
2016-03-21. 

Bilagt budgetfårslag får bredbandsverksamheten förväntas ge ett driftnetto på 
ca 0,14 mk:r. , 

Wexnet har haft tekniska problem som åtgärdats genom investeringar i ny 
teknisk utrustning. I övrigt har verksamheten haft en positiv utveckling med 
stark k:undtillströmning, inte minst i Tings1yds kommun. 

Per-Åke Claesson 

Bilaga l: Budgetförslag fjärrvärmeverksamheten 
Bilaga 2: Budgetförslag bredbandsverksamheten 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon 
0477-44100 

1Q2 

E-post 
teab@tingsryd.se 

. Banlrgiro 
5834-6784' 

Postgiro 
17 25 59-7 
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Tingsryds Energi AB Bilaga 1 

Arsbudget fjärrvärmeverksamheten 2016 

Arsbudget Utfall 
Probjekt Intäkter (tkr) 2016 2014 

11101 Värmedistribution Tingsryd -15 750 -15 154 

11102 Värmeproduktion Tingsryd -300 -259 

34113,35114 Servicebilar o o 
35115 Lastmaskin -5 -2 

14101 Värmedistribution Linneryd -2 218 -1 894 

16101 Värmeproduktion Väckelsång o o 
16102 Värmedistribution Väckelsång -1593 -1 414 

17101 Värmedistribution Urshult -3435 -3136 

8101 Administration . -135 -132 

9990 Finansiering -5 -95 

Summa intäkter -23 441 -22 087 

Probjekt Kostnader (tkr) 2016 2014 

11101 Värmedistribution Tingsryd 1 975 2 584 

11102 Värmeproduktion Tingsryd 10125 7 773 

35113-14 Fordon 75 64 

35115 Lastmaskin 162 133 

14101 Värm-edistribution Linneryd 1 455 1 216 

16101 Värmeproduktion Väckelsång 1 516 1 149 

16102 Värmedistribution Väckelsång 265 207 

. 17101 Värmedistribution Urshult 2 745 1 633 

8101 Administration 3 533 2 773 

9990 Finansiering, exkl avskr utöver plan 717 880 

Summa kostnader 22 568 18 412 

Netto -873 -3 675 
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Tingsryds Energi AB Bilaga 2 

Arsbudget bredbandsverksamheten 2016 

Arsbudget Utfall 
Verksamhet Intäkter (tkr) 2016 2014 

3101 Nätverksamhet o -167 

8101 Administration o ·126 

999 Ränta reversfordran -775 -959 

Summa intäkter -775 -1 252 

Verksamhet Kostnader (tl<r) 
~ 

3101 Nätverksamhet bredband o -10 

8101 Administration 110 355 

9990 Finansiering 520 537 

Summa kostnader 630 882 

Netto -145 -370 
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Förslag beslutsformuleringar 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsenföreslår att kommunfit!lmäktige beslutar: 

l. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade fårslaget till budget får år 2016 och 
ekonomisk plan får åren 2017-2018, 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till xx:xx (21 :07) 
kronor per skattekrona för år 20 16 

3. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens långfristiga 
skulder, upp till en högsta totallångfristig låneskuld om xxx (225) mkr 

4. Kommunstyrelsen har under 2016 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp, motsvarande 
belopp på de lån som fårfaller till betalning under år 2016. 
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Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL 

Tid och plats 

Parter 

Närvamnde för 
arbetsgivarparten 

Närvarande fOr 
arbetsfagarparten 

Anmält förhinder 

Kallade men ej 
närvarande 

Ärende 

Övrigt 

Resultat 

Förbandlingen 
forklarades avslutad 

Vid protokollet 

David Gustafsson 

6 oktober 2015 kl. 08.30-09.30, Torggatan 12, Tingsryd 

Tingstyds kommun och Vision, Kommunal, Sv Ingenjörer, SSR, 
LF, LR, Skolledarförbundet, Vårdförbundet, Ledarna, DIK, Fysio
terapeuterna, FSA, Jusek, Naturvetarna 

Laila Jeppsson kommunchef, Daniel Gustafsson ekonomichef, He
lena Clemedtson personalchef, David Gustafsson ekonom 

Alf H e miksson Vision, Ellen Parsland SSR, Susanne Holgersson 
LF, Ellinor Silvudden LR, Robett Jonasson Skolledarfcirbundet 

Ase Olsen Kommunal, Jens Steinbacher Sv. Ingenjörer, Ann-Sofie 
Bengtsson DIK, Anna Rosliakova Jusek, Ledarna. 

Vårdförbundet, Fysioterapeutema, FSA, Nahnvetama 

Förslag till budget 2016 och ekonomisl{ plan 2017-2018 samt 
uppdraget Hållbar ekonomi 

Arbetsgivarrepresentanterna redogör för innehållet i budgetförslaget 
samt Hållbar ekonomi. Frågor besvarades. 

Skolledarfcirbundet framför att utskick av materialet till MBL
förhandlingen ska ske tidigare än dagens l vecka, detta för att 
kunna komma bättre förberedda. Känner sig inte heller delaktiga i 
de utredningar som presenteras i Hållbar ekonomi, se bifogad skri
velse. SSR och skolledarförbundet ställer sig bakom Visions skri
velse gällande halv-/klämdagar. SSR ser en stor oro bland sina med
lemmar hur budgeten 2016 kommer påverka en redan ansträngd 
arbetssihwtion. 

Fackens yrkanden och synpunkter från nämndernas budgetfOrhand
ling kvarstår. 
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Hållbar ekonomi 

SVERIGES 
SKOLLEDARFÖRBUND 

Utredningarna 4.4 Fritidshem och 4.5 Förskola 

Efter genomläsning av ovanstående rubrikers innehåll av Uppdrag hållbar ekonomi vill vi 

påpeka att en del av skrivningen inte överensstämmer med vår upplevelse. Det vi vänder oss 

mot är ordalydelserna under rubrikerna arbetsmetod och tillvägagångssätt där det står att 

även förskalecheferna/rektorerna har givets möjlighet att lämna synpunkter. Vi har kommit 

med synpunkter som inte har beaktats eftersom uppdraget har legat på förvaltningschefen 

och det är han som har ansvaret att göra skrivelsen. Vi har därför inte känt någon större 

delaktighet i utredningen Hållbar ekonomi. Vi anser att ovanstående ordalydelse inte 

överensstämmer med verkligheten och att det också kan uppfattas som att vi därmed håller 

med om hela innebörden i de olika förslagen. 

Sveriges Skolledarförbund, Lokalavdelningen i Tingsryd 

styrelsen gm 

/// 

Robert JonLasson, ordförande 
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