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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 

Justerare 

§ 145 

Ekonomiska arbetsramar 2017 och anvisningar för 
budgetarbete 
Dnr 2016/180 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen för fram förslag till ekonomiska arbetsramar 2017 
och anvisningar för budgetarbete. Vid sammanträdet presenteras förslaget 
av ekonomichef Daniel Gustafsson. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska arbetsramar 2017 och anvisningar för budgetarbete 

I Otdragsbestyrkande 
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Fastställda ekonomiska mål 

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

• att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter 
• att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt sätt 
• att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat 

sätt och med ett långsiktigt perspektiv 

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

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

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Ekonomiskt utgångsläge 

Kommunens aktuella ekonomiska ställning och förutsättningar har redovisats i 
årsredovisning 2015, vilken behandlades av kommunfullmäktige i mars 2016. 
Årsredovisningen finns att läsa på kommunens hemsida. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kombinationen av följande faktorer gör att 
kommunen för närvarande inte når upp till fullmäktiges mål om en stabil och 
långsiktigt hållbar ekonomi: 

• Krympande resultatnivå som varit beroende av engångsintäkter för att 
klara balanskrav och ekonomiska mål. För 2015 redovisades ett 
balankravsresultat om -10,4 mkr, vilket innebar att kommunallagens 
balanskrav inte uppfylldes. Fullmäktige ska senast i september besluta om 
en åtgärdsplan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

• Långvarigt totalt underskott i nämndernas verksamhet (främst 
socialnämndens verksamhet). 2015 uppgick nämndernas totala underskott 
mot budgeten till ca -11 mkr, varav socialnämnden -13,5 mkr. 

• Hög investeringstakt i kommunkoncernen med ökad låneskuld som följd. 
Den totala låneskulden har mer än dubblerats sedan 2007. Under 2015 
ökade låneskulden med ca 40 mkr till knappt 750 mkr. 

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

I perspektivet god ekonomisk hushållning kan även konstateras att de senaste årens 
budgetar innehållit otillräckliga resurser för underhåll av fastigheter och gator, då 
endast akuta underhåll har genomförts. Följden blir att kostnader skjuts på 
framtiden och att en underhållsskuld har byggts upp. 

I och med uppdraget Hållbar ekonomi och fullmäktiges beslut om budget 2016 har 
arbete påbörjats för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. Bl a har 
budgetmedel tillförts nämnderna i nivå med 2015 års verkliga kostnader och 
budgeten för fastighetsunderhåll har förstärkts. Vidare har investeringsnivån 
minskats och prioritering av investeringar har gjorts utifrån god ekonomisk 
hushållning. Vägen till att uppnå fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning är 
dock fortfarande lång och 2017 års budget är en viktig hållpunkt i det fortsatta 
arbetet för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. 
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Resultat 2007-2016 (mkr) 

25 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B2016 

Blå stapel = redovisat resultat 
Röd stapel = resultat exklusive engångsintäkter, tex AFA-premier 
B 2016 = fastställd budget för 2016 

Nämndernas resultat i förMllande till budget 

Budgetawikelse nämnder 

mkr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P2016 

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

Sa mhä I lsbyggnadsnämnd* 3,2 -3,6 -0,3 -4,1 -4,9 -1,6 -1,5 1,0 2,3 0,0 

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

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

Socialnämnd 1,6 -5,5 -1,3 -3,8 -6,0 -11,8 -14,8 -12,5 -13,5 -4,3, 
Summa nämnder 9,6 -6,5 3,0 -5,0 -9,2 -7,5 -11,6 -8,5 -10,9 -3,9 

*inkl Tekn förvaltning och Miljö- och byggnämnd 2007-20tl 
P =prognos månadsrapport per 2013-02-28 

Kommunkoncernens lf!meskuld 

Låneskuld 

mkr 2007 2013 2014 2015 

Hyresbostäder Tingsrydsbostäder, Kommunhus 189 279 279 287 

Industrifastigheter Tufab, Industristiftelsen 61 209 207 204 

Bredband och fjärrvärme Teab 28 so 49 53 

Kommunen 85 105 170 200 

Övrigt Tikab (moderbolag) 0 0 0 0 

Summa låneskuld 363 643 705 744 
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Hållbar ekonomi 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2014-04-14 §75 i 
samband med beslut om ekonomiska arbetsramar för 2015 att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi. 
Slutrapport för uppdraget redovisades till kommunstyrelsen i februari månad 2015 
innehållande förslag till strategiska prioriteringar samt redovisning av möjliga 
åtgärder. I mars månad godkände kommunstyrelsen slutrapporten och dess 
strategiska prioriteringar som ett underlag i fortsatt arbete med hållbar ekonomi 
samt gav kommunchefen i uppdrag att ta fram fördjupade utredningar och 
beslutsunderlag för de möjliga åtgärder som redovisades i rapporten. 

De färdiga utredningarna har därefter presenterats i tre delar: 

DEL 1 presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2015 och politiska beslut 
fattades i oktober 2015 i samband med beslut om budget 2016. Besluten innebar 
kostnadsminskningar om -6,2 mkr med helårseffekt (av föreslagna -11,3 mkr). 
Kostnadsminskningen i 2016 års budget uppgick till -5,5 mkr och tillkommande 
helårseffekt i budget 2017 är således -0,7 mkr. Besluten innebar vidare att 
investeringsanslagen för fastighetsunderhåll, energisparåtgärder och VA
investeringar förstärktes. 

DEL 2 presenterades för kommunstyrelsen i januari 2016 och politiska beslut 
fattades i april 2016. Beslutens budgetpåverkan bedöms enligt nedan. 

Hållbar ekonomi del 2 Enligt beslut KF 2016-04-25 

tkr Bedömd budgetpåverkan 

Förändring Förändring Tillkommande 

Budget 2017 Återförs Budget, netto helårsffekt B2018 

1.1 Bibliotek -1400 350 -1050 0 

1.2 Grundskola -250 * 0 -250 -250 

1.3 Äldreomsorg -5000 1250 -3750 0 

1.4 Idrotts-och badanläggningar -200 50 -150 0 

1.5 Kostverksamhet 0 0 0 0 

1.6 Fritidsgårdar 0 0 0 0 

1.7 Samlingslokaler 200 ** 0 200 0 

1.8 Kollektivtrafik 0 0 0 0 

Summa -6650 1650 -5000 -250 

• Läsåret 2017 /2018. Ko stnadsminskning har bedömts minska med ca 50% vid eventuell friska leetablering (bl a lo kalka stnader) 

**tillägg KF-beslut bidragansökningar Boverket 

Budgetförändringarna enligt beslutet har inarbetats i förslag till budgetramar 2017. 

Utredningens förslag i del 2 uppgick till kostnadsminskningar om ca -13 mkr, varav 
ca 3 mkr föreslogs återföras som resurser för utveckling. Nettoeffekt enligt förslaget 
var således ca -10 mkr. 

DEL 3 presenterades för kommunstyrelsen i april 2016 och politiska 
ställningstaganden för dessa ärenden planeras att ske i juni månad. Denna del 
består av sammanlagt 31 st utredningar/beslutsärenden och har till viss del en lite 
annan karaktär än del 1 och 2. Ärendena i del 3 har en större tonvikt vid minskning 
av tillgångar (försäljningar) och utvecklingsfrågor (fokusområden) än vad de båda 
tidigare delarna har haft. En konsekvens av detta är bland annat att omfattningen 
av konkreta, direkta !!ir!iga budgetbesparingar till följd av förslagen är mindre än vid 
de tidigare tillfällena. 

Budgetminskningar med specificerade årliga belopp uppgår i förslagen till 
sammanlagt ca -6,5 mkr per år. Huvuddelen av dessa har förhållandevis lång 
genomförandetid, vilket innebär att det tar flera år innan full beräknad 
kostnadseffekt uppstår. Förutom dessa finns i flera av förslagen mer indirekta, ej till 
belopp specificerade, kostnadsminskningar på lite längre sikt: minskade årliga 
kostnader för bl a underhåll, drift eller andra kostnader, minskade investeringar etc. 
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Hållbar ekonomi del 3 har inte beaktas i förslag till budgetramar, då de politiska 
ställningstagandena görs först i juni månad. Eventuella förändringar som beslutas 
får därför arbetas in i budgetförslaget till beslutsprocessen för budgeten i september 
månad. 

Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2017 

Beräkningar, underlag, prognoser och förslag till arbetsramar baseras på SKL:s 
skatteunderlagsprognos 28 april 2016: 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
SKL 2016-04-28 cirkulär 2016:17 

Procentuell förändring om inte annat anges 

2015 2016 2017 2018 2019 

BNP 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 
Sysselsättning, timmar 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 
Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 
Timlön (konj.lönestatistik) 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 
Konsumentpris, KPIF-KS* 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 
Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 
Skatteunderlag 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 
Skatteunderlag, realt 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 
Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 

* KP I med fast ränta och konstant skatt 

SKL:s aprilprognos innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos man 
publicerade i februari. Det beror till övervägande del på att man nu förutser en 
betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Det beror i sin tur på att BNP
tillväxten innevarande år ser ut att bli lägre och man utgår ifrån att 
arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än i förra 
prognosen. 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en BNP-ökning på 
närmare 4 procent. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år 
och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed 
att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är 
en mycket stark inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst 
bygg investeringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen 
rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. 

Den mest avgörande faktorn för den nedreviderade prognosen är en ny 
befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte växer lika mycket 
som i tidigare bedömning. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande 
nettoinvandring. Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något 
svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen jämfört med vad man räknade 
i februari och inte minst då vad avser utvecklingen av offentlig konsumtion. Till det 
ska läggas att den svenska ekonomin under början av i år har utvecklats svagare än 
beräknat vilket dragit ner bedömningen för i år. Trots de nedjusteringar som gjorts 
är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa år. 
Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når 
konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av "mild 
högkonjunktur". 

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och 
därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa 
år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. 
Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent. 

För åren 2018 och 2019 prognostiseras BNP-ökningar på 1,8 procent per år och en 
tillväxt i inhemsk efterfrågan som är av ungefär samma omfattning. Den kommunala 
konsumtionen fortsätter att växa relativt snabbt till följd av de växande krav som 
den snabbt växande befolkningen ställer. För att kommunsektorn ska kunna klara 
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sina åtaganden beräknas skatten behöva höjas med sammantaget 1 krona och 82 
öre fram till år 2019 jämfört med idag. 

(källa: SKL 2016-04-28, cirkulär 16:17) 

Skatteprognos 

SKL beskriver skatteunderlagstillväxten som tillfälligt hög under åren 2015-2017. 
Efter 2017 avtar tillväxten, vilket i första hand beror på att arbetsmarknadsläget 
leder till svagare sysselsättningstillväxt. 

Aktuell skatteprognos (SKL 2016-04-28) ger årliga intäktsökningar enligt tabell 
nedan. Beräkningen avser den "vanliga" skatteprognosen, d v s exklusive extra 
generella statsbidrag som aviserats från regeringen (se nästa avsnitt). 

Skatteintäkter och utjämning, mkr 

Årets nivåhöjning budget, mkr 

2016 

684,9 

29,7 

2017 

708,6 

23,7 

2018 2019 2020 

727,5 745,7 764,8 

18,9 18,2 19,1 

Prognosen visar en stark utveckling både 2016 och 2017 med intäktsökningar som 
är högre än normalt. Från år 2018 återgår intäktsökningarna till mer normala nivåer, 
dock förhållandevis goda nivåer. 

Prognosen baseras på en årlig befolkningsökning om +50 personer per år (nov-nov). 

Extra statsbidrag frf!in regeringen 

Regeringen har i april månad, vid sidan om vårpropositionen, informerat om att en 
satsning om 10 miljarder kommer till kommuner och landsting från år 2017. Ett 
motsvarande tillskott har även betalas under 2015 (med huvudsaklig redovisning 
2016). Tillskottet fr o m 2017 kommer dels att fördelas på samma sätt som via det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, d v s i kronor per invånare, och dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. 

Tillskottet är ett permanent tillskott till sektorn och fördelningen utifrån antal 
asylsökande och nyanlända minskar successivt framöver. Från år 2021 är tanken att 
hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som 
ett generellt statsbidrag, d v s i sin helhet fördelat med samma kr/inv till alla 
kommuner (662 kr/inv). Tillskottet till kommunsektorn är 7,7 Mdr år 2017 som 
minskar till 7,0 Mdr år 2021 (d v s landstingens andel ökar något på sikt). 

Totalt, Generell fördelning, Generell fördelning, Modellberäknad 

Ar miljoner kronor mnkr kronor/invånare fördelning, mnkr 

2016 8 330 0 0 8 330 

2017 7700 2100 213 5 600 

2018 7 700 2100 208 5 600 

2019 7 500 3 500 341 4 000 

2020 7 300 4 900 470 2400 

2021 7 000 7 000 662 0 

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting. 

Enligt preliminär fördelning från Finansdepartementet 2016-04-13 uppgår Tingsryds 
kommuns bidrag för 2017 till 19,4 mkr. Beräkningen baseras bl a på antalet 
asylsökande i mars månad 2016 och ska uppdateras med aktuella siffror till hösten. 
Det är således viktigt att notera att den erhållna siffran är preliminär och kan 
justeras både uppåt och nedåt vid höstens uppdatering. 

Det preliminära bidraget på 19,4 mkr innebär att kommunen får en förhållandevis 
hög andel av den del av bidraget som fördelas efter antalet asylsökande och 
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nyanlända. Denna viktning minskar under åren 2019-2021. År 2021, när hela 
bidraget fördelas lika till alla kommuner i kr/inv, uppgår bidraget till 662 kr/inv, 
vilket motsvarar ca 8,1 mkr för Tingsryds kommun. 

Prelimärt bidrag 2017-2018 

Bedömd fördelning 2019-2021 2017 2018 2019 2020 2021f 

Totalt extra statsbidrag 19,4 19,4 16,2 13,0 8,1 

varav viktat efter 

-antal asylsökande och nyanlända 16,8 16,8 12,0 7,2 0,0 

-krperinvånare 2,6 2,6 4,2 5,8 8,1 

Det är således mycket viktigt att notera att den permanenta långsiktiga 
nivåhöjningen av kommunens intäkter utifrån regeringens fördelningsmodell är ca 
8,1 mkr. Resterande del, dvs den som är viktad efter antalet asylsökande och 
nyanlända (19,4-8,1=11,3 mkr), är således att betrakta som ett tillfälligt tillskott 
som successivt sjunker för att bli O mkr år 2021 och framåt. Detta ställer krav på en 
ansvarsfull hantering av de tillfälligt ökade intäkterna i kommande budgetarbeten, 
så att inte permanenta kostnadsnivåer byggs upp som sedan blir ofinansierade i takt 
med att de extra statsbidragen sjunker. 

Sammantagen skatteprognos 

Den förhållandevis goda aktuella skatteprognosen ger, tillsammans med det extra 
tillskottet från regeringen, en total budgetmässig intäktsökning på mycket höga 43,1 
mkr (23,7+19,4) jämfört med budget 2016 (det extra tillskottet från regeringen 
2015 - som innebär 21,7 mkr i intäkt 2016 - är inte budgeterat 2016). 

Sammantaget ger denna intäktsökning, tillsammans med arbetet i Hållbar ekonomi, 
goda förutsättningar att skapa marginaler som möjliggör uppfyllande av fullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning både vad gäller höjd resultatnivå och påbörjande 
av amortering av låneskulden. Den aktuella situationen ställer också krav på en 
ansvarsfull hantering på lång sikt med tanke på att de extra tillskotten från 
regeringen sjunker i nivå efter år 2018 samt att även den ordinarie skatteprognosen 
återgår till mer normala nivåer från 2018 och framåt. Det måste också beaktas att 
ett ökat kostnadstryck på verksamheterna sannolikt är att vänta till följd av bland 
annat fortsatta volymökningar i de olika verksamheterna i form av t ex ökat 
försörjningsstöd och fortsatt ökade behov inom skola och individ- och 
familjeomsorg. 

Det kan också konstateras att beräkningsunderlaget, som vanligt så här tidigt i 
budgetprocessen, innehåller en hel del osäkerheter. I skatteprognosen finns bl a en 
osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen, dels för nästa år men i ännu grad 
för åren 2018 och framåt. I takt med att befolkningen och olika åldersgrupper växer 
snabbt i landet är det sannolikt så att Tingsryds intäkter från utjämningssystemen 
kommer att sjunka på sikt, eftersom åldersgrupper i vår kommun enligt prognos 
förblir relativt oförändrade under de närmaste åren. 

Även nya skatteunderlagsprognoser från SKL kan komma att påverka de 
ekonomiska förutsättningarna inför 2017 och åren därefter. Det finns även en 
osäkerhet i den kommande befolkningsutvecklingen i kommunen. Som nämnts 
tidigare bygger den aktuella skatteprognosen på en ökning med +50 personer per år 
fram till år 2020. 

Som nämnts ovan finns även en osäkerhet kring de extra tillskotten från regeringen, 
då de nu presenterade siffrorna är preliminära och ska uppdateras framöver. 
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Förslag till fördelning av ramar samt resultatnivå 2017 

Centrala chefsgruppen föreslår ekonomiska arbetsramar och resultatnivå för budget 
2017 enligt sammanställning nedan. Detaljerad sammanställning finns på i bilaga 1. 
Förslaget har upprättats utifrån ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet 
och ekonomi. 

Budget 2017 
tkr 

Budgeterat resultat 2016 3 840 
Justering/uppdatering av plan: 
Skatteprognos (+50 pers, skatteunderlag 5,2%) 23 661 
Prisökning 1,5% (KPIF-KS) -2 700 
Löneökningar 2017 -14 500 
Höjd AG ungdomar 2016 helår -17 (ingår i skatteprognos) -1 264 
KS centrala medel, justering (RÖK) 0 
Pensions kostnader -1 500 
Räntekostnader 0 
EK RFSS år 3, engångsintäkt -400 
Hållbar ekonomi del 1 - helårseffekt 685 
övriga justeringar (bl a internränta) 

! utgångsläge Resultat 7 822! 

Hållbar ekonomi del 2, bedömd ramminskning 2017 5 000 

! Delsumma Resultat/utrymme 12 822! 

Extra medel från regeringen 
Permanent nivå (fr o m 2021) 8100 
Tillfällig nivåhöjning avtagande t o m 2020 (flyktingmottagning) 11 300 

!Delsumma Resultat/utrymme 32 2221 

Permanenta tillskott 
Socialnämnd -5 000 
Barn- och utbildningsnämnd -500 
Samhälls byggnadsnämnd -600 
Kommunstyrelsen -170 

Tillfälliga tillskott 
Socialnämnd Budget 2017-2018 -3 700 
Barn- och utbildningsnämnd Budget 2017-2018 -3 700 
Kommunstyrelsen Budget 2017-2018 -300 

SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2017 18 252 

Resultat i% av skatteintäkter och utjämning 2,5% 

Res exklusive tillfälliga statsbidrag och tillfälliga budgetanslag 14 652 

Tillskott till nämnderna 

Förvaltningarna har i centrala chefsgruppens beredning av ärendet redovisat större 
budget- och behovsförändringar inför 2017 (bilaga 2-5). Dessa ligger till grund för 
chefsgruppens förslag till tillskott till nämnderna. Förslaget innebär att sammanlagt 
14 mkr tillförs nämnderna, varav 6,3 mkr som permanenta anslag och 7,7 mkr som 
tillfälliga anslag (två år 2017-2018). De tillfälliga anslagen ska ses ihop med de 
extra tillskotten från regeringen, som sjunker successivt efter år 2018. 

• Socialnämnd 
För socialnämndens verksamhet redovisas behov av budgetfinansiering om 8,7 mkr 
inom individ- och familjeomsorgen. Förslaget innebär att de 8,7 mkr tillförs 
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nämnden, varav 5 mkr som permanent anslag och 3,7 mkr som ett tillfälligt anslag 
under åren 2017-2018. 

• Barn- och utbildningsnämnd 
För barn- och utbildningsnämndens verksamhet redovisas ökade volymer, och 
därmed behov av ökade resurser, inom Wasaskolans språkintroduktion, grundskolan 
och förskolan kopplat till det ökade flyktingmottagandet. Förslaget innebär att 3, 7 
mkr tillförs nämnden som en tillfällig budgetförstärkning under 2017 och 2018. 

Förslaget innebär vidare att nämnden tillförs 0,5 mkr i permanent anslag för utökad 
undervisningstid i matematik enligt beslutad timplan. Kommunen har kompenserats 
för kostnaden via generellt statsbidrag, vilket ingår i skatteprognosen. 

• Samhällsbyggnadsnämnd 
För samhällsbyggnadsnämnden redovisas budgetbehov om 0,6 mkr för kommunens 
egna planuppdrag. Förslaget innebär att dessa medel tillförs nämnden som ett 
permanent budgetanslag. Eventuellt bör anslaget framöver överflyttas till 
kommunstyrelsen. 

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde redovisas även olika behov 
och frågeställningar som rör investeringar. Dessa frågor hanteras i den kommande 
processen för investeringsbudgeten och berör i det här läget inte budgetramarna i 
resultatbudgeten. 

• Kommunstyrelsen 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (KLF) föreslås att 0,17 mkr tillförs 
som permanent budgetanslag avseende folkhälsoarbete och årliga kostnader för 
säker inloggning (enligt beslut i KS). För ökade volymer inom 
överförmyndarverksamheten föreslås att 0,3 mkr tillförs budgetramen som ett 
tillfälligt anslag för 2017 och 2018. 

Redovisade behov av budgetfinansiering för Destination Äsnen (0,2 mkr per år t o m 
2019) och engångskostnader för säker inpassering (0,4 mkr) föreslås hanteras inom 
ramen för befintliga utvecklingsmedel i budgeten. 

Resultatniv/!J 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat för 2017 på +18,3 mkr, vilket motsvarar 
2,5% av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att fullmäktiges resultatmål om 
minst 2% uppfylls (2%=14,6 mkr). I resultatet ingår, som nämnts tidigare, tillförda 
medel om 14 mkr i nämndernas budgetramar, varav 6,3 mkr permanenta tillskott 
och 7,7 mkr tillfälliga tillskott. 

Den föreslagna budgeterade resultatnivån innebär att budgeten uppfyller 
kommunallagens krav på återställande av det egna kapital utifrån 2015 års negativa 
balanskravresultat på -10,4 mkr. Budgeten kan därmed utgöra den obligatoriska 
åtgärdsplanen som måste fastställas av kommunfullmäktige i september. 

Den kraftigt höjda resultatnivån i budgeten möjliggörs i första hand av de aviserade 
höjda statsbidragen från regeringen (19,4 mkr 2017). Utan dessa intäkter hade 
resultatet för 2017, med de föreslagna tillskotten till nämnderna, uppgått -1,1 mkr. 

Politiska beslut i Hållbar ekonomi del 1 och 2 har tillsammans inneburit 
budgetmässiga kostnadsminskningar om 11,2 mkr i 2017 års budget. Utan dessa 
beslut, och utan de höjda statsbidragen, hade budgeterat resultat för 2017 uppgått 
till -12,3 mkr inklusive de föreslagna tillskotten till nämnderna. Utan tillskott till 
nämnderna hade resultatet, med i övrigt samma förutsättningar, varit +1,7 mkr. 
Det hade då krävts besparingar i nämndernas verksamheter på i stort samma nivå 
som tillskotten för att nå balans i nämndsbudgetarna. 

Det "egna" genererade resultatutrymmet, d v s inklusive Hållbar ekonomi del 1 och 
2 men exklusive de höjda statsbidragen från regeringen, uppgår till 12,8 mkr före 
eventuella tillskott till nämnderna. Detta innebär en förbättring från 2016 års 
budgeterade resultat på +3,8 mkr, vilket beror på dels den goda 
skatteintäktsutvecklingen och dels besluten i Hållbar ekonomi del 1 och 2. 
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Flerårsplan 2017-2021 

Arbetet med Hållbar ekonomi samt de höjda statsbidragen, med dess delvis tillfälliga 
karaktär, ställer krav på en ansvarsfull och långsiktig hantering av det förbättrade 
budgetutrymmet. Det är därför viktigt att vid beslut om 2017 års budget även 
överväga förutsättningarna för de efterföljande åren (så långt de är kända). 

En översiktlig prognos för de kommande åren ger nedanstående bild avseende 
resultaträkningen. Det bör observeras att beräkningarna är "teoretiska" beräkningar 
utifrån nu kända förutsättningar som innehåller uppräkning av priser, löner och 
pensionskostnader i befintlig verksamhet, men inga kostnadsökningar avseende 
volym- och behovsökningar eller ambitionshöjningar. Sannolikt innebär detta en 
underskattning av kostnadsutvecklingen, inte minst med tanke på det kommande 
kostnadstryck på sektorn som SKL beskriver utifrån bland annat de demografiska 
utmaningarna. Som nämnts tidigare innebär detta att ett ökat kostnadstryck på 
kommunens verksamheter sannolikt är att vänta till följd av bland annat fortsatta 
volymökningar i de olika verksamheterna i form av t ex ökat försörjningsstöd och 
fortsatt ökade behov inom skola och individ- och familjeomsorg. 

I beräkningarna finns också andra många osäkerhetsfaktorer, tex 
befolkningsutveckling (antagande +50 personer per år), utfall i 
utjämningssystemen, skatteunderlagsprognoser, framtida statliga beslut etc. 

Flerårsplan, resultaträkning (mkr) 

Översiktlig prognos 2017 

Budgeterat resultat året före 3,8 

Ökade intäkter skatt och utjämning 23,7 

Pris-och löneökningar befintlig verksamhet -17,2 

Pensions kostnader -1,5 

Övriga justeringar -1,0 

Utgångsläge resultat 7 ,8 

Hållbar ekonomi del 2 5,0 

Delsumma resultat 12,8 

Höjda statsbidrag från regeringen 

Permanent nivå höjning 

Tillfällig nivå höjning (avtagande) 

Delsumma resultat 

Tillskott till nämnder 

Permanenta tillskott 

Tillfälliga tillskott 

SUMMA RESULTAT 

% av skatteintäkter och utjämning 

8,1 

11,3 

32,2 

-6,3 

-7,7 

18,3 

2,5% 

2018 

18,3 

18,9 

-17,9 

-0,5 

-0,3 

18,5 

0,3 

18,7 

18,7 

18,7 

2,5% 

2019 2020 2021 

18,7 22,8 20,1 

18,2 19,1 19,0 

-18,1 -18,1 -18,1 

-0,5 -0,5 -0,5 

18,3 23,3 20,5 

18,3 23,3 20,5 

-3,2 -3,2 -4,9 

15,1 20,1 15,6 

7,7 

22,8 20,1 15,6 

3,0% 2,6% 2,0% 

Flerårsplanen visar, med reservation för ovan nämnda osäkerheter, att med 
föreslagen resultatnivå 2017 finns förutsättningar att behålla en resultatnivå på 
minst 2% de närmaste åren, d v s i nivå med fullmäktiges fastställda mål för god 
ekonomisk hushållning. 

I planen har beaktats att de höjda statsbidragen sjunker med 11 mkr från 2019 till 
2021 avseende den del som inledningsvis är viktad efter flyktingmottagandet. 
Planen förutsätter vidare att de tillfälliga tillskott som tillförs nämnderna 2017 och 
2018 (7,7 mkr) upphör från och med 2019. 

Investeringsnivå 

Utrymmet för investeringar och amorteringar av lån bestäms i huvudsak av summan 
av årets avskrivningar och årets resultat (kassaflödet). Ju högre resultat som 
uppnås, desto större blir således utrymmet för investeringar med egna medel samt 
amorteringar. 
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Avskrivningarna för 2017 bedöms vara ca 38 mkr. Med föreslagen resultatnivå för 
2017 blir således det totala utrymmet: 

Budgeterat resultat 
Avskrivningar 
Summa utrymme 

18,3 mkr 
38,0 mkr 
56,3 mkr 

Enligt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska 
årlig amortering av låneskulden ske. Den höjda resultatnivån möjliggör att detta kan 
påbörjas under 2017. Lämplig årlig amortering är 15-20 mkr per år, dvs ungefär i 
nivå med den föreslagna resultatnivån. 

Om ca 15 mkr används för amortering återstår således ca 40 mkr i 
investeringsutrymme. I arbetet med Hållbar ekonomi har följande långsiktiga 
prioriteringar gjorts med årliga budgetanslag i investeringsbudgeten: 

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 prioriteringar uppgår till lite drygt 26 mkr. I Hållbar ekonomi del 
3, med politiskt ställningstagande planerat i juni månad, finns förslag om ytterligare 
tillägg av prioriterad årlig investering om 3,9 mkr avseende underhåll av kommunala 
gator. Utöver ovanstående ska investeringsbudgeten inrymma övriga investeringar, 
tex maskiner, fordon, it-hårdvara, gator och inventarier. 

Även eventuella ägartillskott till de kommunala bolagen, t ex i syfte att via 
ägartillskott stärka bolagens möjlighet till nybyggnation av bostäder eller utbyggnad 
av bredband, måste inräknas i investeringsutrymmet (kassaflödet). 

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort 

Inriktningsdebatt avseende budgetåret 2017 hölls i kommunfullmäktige 29 mars. 
Syftet med debatten var bl a att kommunfullmäktige i ett tidigt skede av 
budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera övergripande mål för 
2017 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med nästa års budget. 
Diskussion och prioritering skulle ha en tydlig koppling till kommunens vision samt 
styrmodell (balanserad styrning). Debatten kan ses på kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsen beslutade i höstas, i samband med fastställande av tidsplanen för 
arbetet med 2017 års budget, om en delvis ny process avseende de 
kommunövergripande målen. Fullmäktiges presidium har uppdraget att tolka 
inriktningsdebatten och att fastställa preliminära kommunövergripande mål som ska 
vara vägledande och styrande i budgetarbetet för både förvaltningar och kommunala 
företag. Målen fastställs slutligt av fullmäktige i september månads budgetbeslut. 

Nytt är också att de kommunövergripande målen omfattar tre prioriterade 
verksamhetsmål. Det innebär att de tidigare s k strategierna på fullmäktigenivå 
ersätts med dessa tre prioriterade verksamhetsmål. Målen avser att motsvara 
kommunallagens krav på fastställande av verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning. 

Fullmäktiges presidium har 2016-04-12, utifrån inriktningsdebatten, fastställt 
följande preliminära kommunövergripande mål: 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

En utförligare beskrivning av målen redovisas i bilaga 6. 

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

Sidan 10 
13



Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2017 års budget har bestått av informationsdag 9 
februari, fullmäktiges inriktningsdebatt 29 mars, fullmäktiges presidiums tolkning av 
inriktningsdebatten samt centrala chefsgruppens bearbetning av budgetramar i april 
månad. Återstående arbete är planerat enligt följande: 

9 maj Ksau förslag till beslut om arbetsramar och anvisningar 
16 maj KS beslut om arbetsramar och anvisningar 

24 aug Nämnder beslut om budgetförslag 
5 sept Informationsdag 2 (e.m.) 

5 sept Ksau förslag till budget 2017-2019 
14 sept KS förslag till budget 2017-2019 
28 sept KF beslut om budget 2017-2019 

30 nov Nämnder beslut om internbudget, senast. 

Höstens skatteunderlagsprognoser presenteras preliminärt 15 aug, 5 akt och 21 dec. 
Regeringens budgetproposition presenteras preliminärt 20 sept. 

För bolag och stiftelser gäller budgetprocess enligt ägardirektiv fastställda av 
fullmäktige i februari 2016: affärsplaner ska godkännas av fullmäktige i september 
månad och detaljerad budget fastställs av respektive företag senast i december 
månad. 

Arbetsgången innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 24 
augusti skall rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnderna fastställer detaljerad 
internbudget för den egna verksamheten senast 30 november. Det är nämndernas 
skyldighet att upprätta internbudgeten så att verksamheten ryms inom den av 
fullmäktige fastställda budgeten för nämnden, d v s budgeten ska upprättas så att 
prognosen för budgetåret överensstämmer med internbudgeten. 

Anvisningar och budgetförutsättningar 

Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Riktlinjer för budget och 
redovisning (bilaga 7) samt i Riktlinjer för målstyrning. Nedan följer anvisningar för 
budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör nämndernas 
budgetarbete. 

Budgetförslag 

Moduler 

Anslagsnivå 

Investeringar 

Mål för verksamheten 

Materialet 

Nämndernas budgetförslag skall rymmas inom tilldelad 
arbetsram. 

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

Nettokostnadsram per förvaltning/nämnd. 

Investeringsäskanden ska avse åren 2017-2019. 
Fastställda investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
för föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad 
budgetram. Fullmäktige fastställer investeringsram per 
nämnd och specificerar vid behov anslagen i olika 
kategorier. 

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

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
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Inlämning av material 

Beslut i nämnd 

Kommunala företagen 

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2016 och 2017 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Prisuppräkning 

Inrättande av tjänster 

Övrigt 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2016-04-28 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

avdelningen. 

Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi
avdelningen senast 25 augusti. 

Sker senast 24 augusti. 

Företagens budgetprocess regleras i ägardirektiven. 
Affärsplan ska godkännas av fullmäktige i september. 

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

Ramarna baseras på 2015 års löneläge 

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

Uppgår preliminärt till 
38,33% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 
Aktuell PO-tabell har skickats ut till respektive ekonom. 
Förändrat PO-pålägg för unga har kompenserats i 
ramarna. 

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

1,75%. Sänkt nivå från 2016 har justerats i ramarna. 

Har gjorts med 1,5% i enlighet med SKL:s prognos för 
KPIF-KS. Ingår i förvaltningarnas budgetramar. Utgör 
tillsammans med löneökningskompensation utrymme för 
årlig prisjustering inom köp- och säljverksamheterna 
(fastighet, städ, kost, it) med oförändrad kvalitetsnivå. 

Hanteras på nämnds- eller förvaltningsnivå beroende på 
delegation. Förutsätter alltid att tydlig budgetfinansiering 
finns. 

Förvaltningar har möjlighet att säga upp del av lokal, 
vilket ska ge förvaltningarna incitament att minska sina 
lokalytor och därmed minska de totala lokalkostnaderna i 
kommunen. 
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DRIFTBUDGET/RAMAR 2017 
(tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 

Utvecklingspott KSAU 
Löneökningar 2016 (12) 2017 (9) 
Pensionsutbetalningar 
Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Höjd AG unga 2016 
Komp prisökn 1,5% KPIX förvaltn 

NETTO KOSTNAD 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

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

Budg 2016 
Fullmäktige 

-1 705 

-40 956 

-14 267 

-56 928 

-36 257 
-264 469 
-300 504 
-601 230 

-825 
-76 

0 
0 

-659 059 

700 
-1 300 

-20 553 
-13 500 
50 547 
3 000 

-38 133 

-678 298 

684 938 

4 200 
-7 000 
-2 800 

3 840 

0,6% 
13699 
-9 859 

Omfördelningar inom budget: 

Löneök Löneök 2017 Justering Summa 

2015 Köp o sälj internränta 2017 

-1 705 

-629 -41 585 

-14 267 

-629 0 0 0 -57 557 

-531 -36 788 

-4 790 -269 259 
-6121 -306 625 

-11 442 0 0 0 -612 672 

-825 
-76 

0 
0 

-12 071 0 0 0 -671130 

700 
-1 300 

12 071 -8 482 
-13 500 
50 547 

3 000 
-38 133 

0 
0 

0 0 0 0 -678 298 

684 938 

4 200 
-7 000 

0 0 0 0 -2 800 

0 0 0 0 3 840 

Centrala Höjd AG Pris HE1 HE2 
poster 2016 1,5% helår minskn 

-23 56 0 

0 -23 0 56 0 

-81 58 

-406 329 1 650 
-754 242 5 000 

0 -1 241 0 629 6 650 

0 

0 -1 264 0 685 6 650 

-400 

-14 500 
-1 500 

-1 264 1 264 
-2 700 

-20 364 0 0 685 6 650 

43 061 

0 0 0 0 0 

22 697 0 0 685 6 650 

Sidan 13 

HE2 CCG CCG 
återfört permanent tillf17-18 

-50 -170 -300 

-50 -170 -300 

-600 

-350 -500 -3 700 
-1 250 -5 000 -3 700 
-1 600 -6 100 -7 400 

-1 650 -6 270 -7 700 

-1 650 -6 270 -7 700 

0 0 0 

-1 650 -6270 .7 700 

CCG:s förslag 

Arbetsram 

2017 

-1 705 

-42 072 

-14 267 

-58 044 

-37 411 

-272 236 
-312087 
-621 734 

-825 
-76 

0 
0 

-680 679 

300 
-1 300 

-22 982 
-15 000 
50 547 
3 000 

-38 133 
0 

-2 700 

-706 947 

727 999 

4200 
-7 000 
-2 800 

18 252 

2,5% 
14 560 

3 692 

BILAGA 1 

16



~Tingsryds 
~kommun 

BILAGA 2 

Socialförvaltningen 
Katarina Carlzon 

2016-04-13 

Inför diskussion - Behovsförändringar inför 
budget 2017 

Övergripande 
• Personalförsörjning. Kostnader för rekrytering och personalomsättning 

förväntas öka - rekryteringsföretag? (50 000 kronor) 

• Nytt verksamhetssystem from 2018 införande och köp 2017 
(ej kostnadsberäknat, i huvudsak investeringsbudget). 

IFO 
Arbetsbelastning är för hög, för många ärende per handläggare inom 
område barn/familj och vuxen. Utöver orosanmälningar för barn som 
är kvar på en hög nivå så har våld i nära relation, försörjningsstöd och 
budget/skuld ökat i omfattning. (ca 3 åa = 1,5 miljoner) 

Placeringskostnader/extern intensiv öppenvård ej finansierade idag
barn (-5 miljoner) 

Placeringskostnader/extern intensiv öppenvård ej finansierade idag -
vuxen (-1,7 miljoner) 

Placeringskostnader skyddat boende ej finansierade idag - vuxna och 
barn (-0,5 miljoner) 

ÄFO-HSL 
• Omfattande och komplicerad vård och omsorg i hemmet ökar, medför 

behov av investeringar i teknik för att klara uppdraget. (150 000 kro
nor, investeringsbudget) 

Förslag till ny betalningsansvarslag gör att vi behöver utöka tiden i 
veckan och på dygnet som rehabiliteringspersonal arbetar. Ökat be
hov av pengar för ob-tillägg (osäker tidsplan för nationellt beslut därför 
ej kostnadsberäknat) 

Migrationsverket säger upp alla avtal gällande hemtjänst till asylsö
kande och anser det vara kommunens ansvar. Vi har idag några per
soner med mycket hjälp som i så fall skulle ingå i hemtjänstens an
svar. Hur många migrationsverket placerar i tingsryd med behov av 
hjälp påverkar kostnader för hemtjänst. 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 
E-{B)dtln:Ci4altjansten@tingsryd.se 

Postgiro 
107020-0 
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Tingsryds 
kommun 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

Verksamhetsförändringar 2017 

BILAGA3 

2016-04-13 

Förändringar som påverkar kostnadsbilden för BUN för budgetåret 2017 

1. Wasaskolans Introduktionsprogram (Språkintroduktion) har under år 2015 ökat från 
två till fem undervisningsgrupper och nu efter påsk startade en sjätte grupp. Elevanta
let inom språkintroduktionen är nu, VT 2016, uppe i 110 elever. Ca 45 av dessa elever 
är i dagsläget asylsökande och de generar, från januari 2016, 110 000 kr/elev/år (detta 
gäller endast så länge de är asylsökande). Så snart de får permanent uppehållstillstånd, 
erhåller skolan ingen ersättning från Migrations-verket. Skolans Språkintroduktion har 
således expanderat kraftigt och antalet undervisningsgrupper är nu sex stycken; grup
perna A-F. 

Ca 2/3 av elevantalet inom språkintroduktionen har tillkommit under år 2015 och sko
lan erhåller ersättning från Migrationsverket för ca hälften av dem. Detta innebär att i 
storleksordning hälften av expansionen inte är finansierad från Migrationsverket och 
måste budgeteras. För att klara undervisningen behövs både lärare, språkhandledare 
och lärar-och elevassistenter. Vår bedömning är att 2 miljoner kr behöver tillskjutas 
till budgeten för att klara verksamheten. 

2. Utökat antal nyanlända elever på Dackeskolan med permanent uppehållstillstånd. 
Detta resulterar i fler parallella klasser i både åk 4 och i åk 7. Vi bedömer att vi har ett 
ökat behov av fler lärartjänster och annan personal som inte finansieras av Migrations
verket på motsvarande 1 miljon kr. 

3. En ny beslutad timplan för ämnet matematik innebär en utökad undervisningstid för 
elever i åk 4 - 6 med en klocktimme per vecka. Detta innebär totalt sett för hela för
valtningen 18 timmar vilket motsvarar en hel lärartjänst och därmed en kostnad på ca 
500 tkr. För att täcka den här kostnaden får kommunen ett generellt statsbidrag. 

4. Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet sedan hösten 2015 ökat med 27 barn 
som är kommunplacerade och således har permanent uppehållstillstånd. Ökningen 
motsvarar 1,5 heltidstjänst och innebär en kostnad på 700 tkr. 

I övrigt ser vi inga verksamhetsförändringar. 

Totalt innebär ovanstående ett behov av att utöka Barn- och utbildningsnämndens 
budgetram med 4,2 miljoner kr. 

Tingsryd 2016-04-13 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

Sidan 15 

e-post/hemsida 
barn.utbildning@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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BILAGA4 

~Tingsryds 
\:.!:) li.ommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 16-04-12 

KLG/CCG 

Behovsförändringar till 2017, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Diskussionsunderlag inför kommande verksamhetsår 

Bakgrund 
Inför 2017 har samhällsbyggnadsnämnden fått utökade möjligheter att fullfölja sitt upp
drag under förutsättning att beslut tagna i Hållbar ekonomi del 1 fortsätter att gälla. Det 
är främst VA och fastighetsverksamheten som har fått utvidgad ram i investeringsbud
geten. Ytterligare beslut är att vänta framförallt i Hållbar ekonomi del 3. Dessa beslut 
avser större förändringar som kommer att påverka samhällsbyggnadsnämndens verk
samhet. 

Delar av verksamheten som inte direkt kommer att beröras av ovanstående beslut, där 
förvaltningen ser ett förändrat behov, är följande: 

Ishallen, framtagning av strategi 

Torget Ryd, eventuell senareläggning av investeringsplan. Trafikverket är be
redda att bidra med 2 mkr under 2018 och vi bör samordna våra åtgärder med 
dessa. I befintlig investerings budget finns 300 avsatta under 2016. I investe
ringsplanen destineras 1, 7 mkr 2017 och ytterligare 2 mkr 2018. 

Kajen, Urshult. Samhällsengagemang för mindre åtgärder och förändringar för 
att skapa attraktivitet. 

Dackeskolans kök/matsal, inklusive tak, ventilation och el. Totala kostnaden 
uppskattas till cirka 12 mkr vilket är nästan dubbelt så mycket som tidigare 
kostnadsförslag. Oklar finansiering då fastighetsavdelningens totala reinveste
ringsbudget uppgår till 6,2 mkr per år och ska prioritera drift- och underhållsåt
gärder utifrån K3. Reinvesteringsbudgeten baseras på beslutade kr underhåll per 
kvadratmeter vilket äventyras då ett större reinvesteringsprojekt finansieras utan 
tilläggsanslag. Viss del av investeringen betraktas som energisparåtgärder. 

Pengar för kommunala planuppdrag, 2 till 3 uppdrag per år ca 600 tkr. I dagslä
get finns pengarna centralt och fördelas till förvaltningen först när planuppdrag 
ges. 

Elsemåla, en tillsyn visar att åtgärder kan komma att krävas för att tillgodose sä
kerhets-/miljökrav för deponianläggningar. 

MBK/GIS 400 tkr (investeringsbudget) 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

Sidan 16 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kommunledningsförvaltning 

KLG 160414 

Större budget- och behovsförändringar 2017 

Överförmyndarverksamheten 
Befarad kvarstående budgetbrist 2016 (flerårigt underskott 
trots tillskott) p g a ökade volymer 

Destination Åsnen - årlig kostnad t o m 2019 
(2016 finansieras posten med Tufabs utv.pott) 

Arbete med minskad sjukfrånvaro 
- om nuvarande mål ska uppnås behövs ökade resurser 

Folkhälsoarbete 

Säker inloggning, inpassering m.m. 

-enligt KS 160411 
Byte/uppgradering av centrala IT-system 

1. Ärendehantering - genomförs 2017 

4. Telefoni/växel- genomförs 2017 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Sidan 17 
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Tkr 

300 

200 

? 

70 

400 (engångs) 
100 (årlig) 

Invest 
Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 
Invest (telefoner) 
Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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BILAGA 6 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Kommunövergripande verksamhetsmål mandatperioden 2015-2018 
-preliminära mål för fastställande i budget 2017 

• Förbättrade skolresultat! 
• Fler bostäder! 
• Mer bredband! 

Tingsryds kommun ska i samverkan med kommunkoncernen, näringsliv, föreningsliv 
och invånare arbeta för att nå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt! 

Skolresultat 
Resultaten i skolan ska förbättras. Andelen avgångselever i åk 9 som fått behörighet till 
gymnasieskolans nationella program ska öka årligen. 

Utgångsläge: år 2015 var utfallet 74,3%. Mått: Andel avgångselever i grundskolans åk 9 med behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram. 

Bostäder 
Fler bostäder ska tillskapas. År 2020 ska minst 150 nya bostäder ha tillkommit i kom
munen (sammanlagt för kommunal och privat regi). 

Utgångsläge: målet mäts från och med år 2016. Mått: Antal färdigställda nya bostäder i kommunen. 

Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. År 2020 ska 90 procent av alla hushåll och fö
retag i Tingsryds kommun ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Utgångsläge: år 2015 var utfallet 30,44% för hushåll och 44,76% för arbetsställen. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS. 

De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för kommunens arbete och 
budget. Målen har formulerats av kommunfullmäktiges presidium utifrån fullmäktiges 
inriktningsdebatt. Slutligt ställningstagande sker i fullmäktige i samband med beslut om 
budget 2017. 

/2016-04-12 Kommunfullmäktiges presidium 
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Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Sidan 18 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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BILAGA 7 

Riktlinjer för budget och redovisning 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunallagens 8:e kapital samt i den 
kommunala redovisnings/agen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 
till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 
första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in
formationer och yttranden. 

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

Grundläggande förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

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

Sidan 19 
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Budgetprocessen 

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

Fullmäktiges budget 

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

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

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

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

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

Internbudget 

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

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

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

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

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

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

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

Årsredovisning och delårsrapporter 

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

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

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

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

Övrig ekonomisk uppföljning 

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

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

Nämndens budgetansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Över- och underskott vid årets slut 

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

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

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

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

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Exempelvis ska ett negativt eget kapital i bokslut 2016 vara eliminerat i 
2018 års bokslut. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att elimi
nera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter 
bokslutet. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn av verksamhet
en och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

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

Ekonomiska dokument 

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

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 117 

Borgmästaravtal 
Dnr 2016/124 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande skriver 
under borgmästaravtalet. 

2. Kostnaderna för arbetet med borgmästaravtalet arbetas in i budget 
2017. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöstrateg Kristina Brovall informerar om möjligheten för Tingsryds 
kommun att teckna borgmästaravtalet som möjliggör åtgärder som minskar 
koldioxidutsläppen. De kommuner och andra myndigheter som medverkar 
sätter ett utsläppsmål om 40 % fram till 2030, med utgångspunkt i ett visst 
år, ofta år 1990. 

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande skrev 2011 under 
borgmästaravtalet. Sedan dess har kommunen inte samlat in sina 
miljöförbättrande åtgärder och inrapporterat dem till EU. En fråga ställs till 
arbetsutskottet om kommunen vill fortsätta sitt arbete till följd av avtalet. 

De klimatåtgärder som kommunkoncernen framför allt ägnat sig åt är 
Tingsryds Energis byte av oljepanna till ny fliseldad panna samt åtgärder 
hos Tingsrydsbostäder som minskat energianvändningen i lägenheterna. De 
kommande kommunala kostnaderna är mest kopplade till anpassning av 
energianvändning i lägenheter och verksamhetslokaler. 

Om kommunen får beviljat bidrag i ett LIFE-projekt behöver kommunen 
inom en fem års period teckna avtalet. 

Beslutsunderlag 

Underskrivet borgmästaravtal från 2011-12-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 98, 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse miljöstrateg Kristina Brovall, 2016-04-13 
Presentations bilder Borgmästaravtalet, 2016-04-13 

11 . 
l/\~ 

I Otdragsbest;yrkande 
28



riJTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 

Justerare 

§ 98 

Information om borgmästaravtalet 
Dnr 2016/124 430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet 2016-04-18. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöstrateg Kristina Brovall informerar om möjligheten för Tingsryds 
kommun att teckna borgmästaravtalet som möjliggör åtgärder som minskar 
koldioxidutsläppen. De kommuner och andra myndigheter som medverkar 
sätter ett utsläppsmål om 40 % fram till 2030, med utgångspunkt i ett visst 
år. 

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande skrev 2011 under 
borgmästaravtalet. Sedan dess har kommunen inte samlat in sina 
miljöförbättrande åtgärder och inrapporterat dem till EU. En fråga ställs till 
arbetsutskottet om kommunen vill fortsätta sitt arbete till följd av avtalet. 

De klimatåtgärder som kommunkoncernen framför allt ägnat sig åt är 
Tingsryds Energis byte av oljepanna till ny fliseldad panna samt åtgärder 
hos Tingsrydsbostäder som minskat energianvändningen i lägenheterna. De 
kommande kommunala kostnaderna är mest kopplade till anpassning av 
energianvändning i lägenheter och verksamhetslokaler. 

I och med att kommunen fått beviljat bidrag i LIFE-projekt behöver 
kommunen inom sex års period teckna avtalet. 

Beslutsunderlag 

Underskrivet borgmästaravtal från 2011-12-29 

Beslutet skickas till 
Miljöstrateg Kristina Brovall 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kristina Brovall 
0477-44 138 

kristina. brovall@tingsryd.se 

2016-04-07 

Borgmästaravtalet och behovet av klimat
och energiarbete i Tingsryds kommun 

Kommunernas arbete med energi- och klimatfrågor är av stor betydelse för 
en hållbar samhällsutveckling. Den negativa klimatpåverkan som utsläppen 
av växthusgaser till atmosfären ger upphov till påverkar såväl Sverige och 
Europa och hela vår planet. Energi och klimatfrågan är därför med sin mil
jöpåverkan en av de största utmaningarna som världen och även vi i kom
munerna står inför. 

Kommunorganisationen har en stor roll att spela inom energi- och klimatar
betet genom att de som kommunens största arbetsgivare och fastighetsägare 
samt övriga kommunala verksamheter ha en stor direkt påverkan på klima
tets och miljön. Kommunorganisationen kan i sitt arbete också inspirera, 
uppmuntra och engagera företag och hushåll för att kommunen som geogra
fisk region ska få en positiv framtidsutveckling ur ett klimatperspektiv. 

Förväntade klimatförändringar i Tingsryds kommun 

De klimatscenarier som SMHI och andra institut tagit fram ger en bra indi
kation på hur klimatförändringarna kommer att märkas i vår region. I Tings
ryds kommun får vi räkna med ökande medeltemperatur och mildare vintrar. 
Nederbörden ökar, främst under vinterhalvåret, då också vattenflödena blir 
större. I framförallt de västra delarna av Kronobergs län, ökar risken för 
extremt höga vattenflöden, med en beräknad ökning på 20 % av 100-
årsflöden i slutet på seklet. 

Vi kommer också se en ökning av extremväder så som skyfall och värme
böljor, vilket kan leda till mycket allvarliga problem inom flera samhälls
sektorer. 

Det handlar naturligtvis endast om beräknade och förväntade scenarier, vad 
som verkligen kommer att ske vet vi inte säkert. Det man dock är överens 
om från forskarhåll är att utvecklingen med ett förändrat klimat verkar gå 
betydligt snabbare än vad man tidigare trott. Det är alltså mycket möjligt att 
de förändringar vi väntar oss om 100 år ligger betydligt närmare i tid. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kommunalt klimatarbete 

2013-04-23 

Ett kommunalt klimat- och energiarbete är uppdelat i två olika delar. Den 
ena delen har fokus på minskning av kommunens energianvändning och 
utsläpp av växthusgaser, och den andra fokus på anpassning till de klimat
förändringar vi inte kan förhindra. 

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, ekosystem, 
natur- och kulturmiljö och vår hälsa. I en klimatanpassningsplan beskrivs 
vilka klimatfaktorer som kommer att påverka kommunen och vilka konse
kvenser de kan medföra för kommunens verksamheter. 

Planen kan gälla både kommunens verksamhetsområden och kommunen 
som geografisk region och syftar till att mildra negativa effekter och/eller 
kostnader för kommunens verksamheter, men också identifiera nya möjlig
heter, till följd av klimatförändringarna. 

Borgmästaravtalet 
Borgmästaravtalet är ett "avtal" man ingår med EU där man åtar sig att till 
2030 minska kommunens klimatpåverkan med 40 % jämfört med ett refe
rensår (vanligen 1990 men ett annat år kan väljas). För att visa hur minsk
ningen skall gå till skall man som kommun under första året ta fram en 
energiplan med åtgärdsförslag. Man skall också ta fram en klimatanpass
ningsplan som visar på vilka åtgärder som skall genomföras i kommunen för 
att få en bättre anpassning till ett förändrat klimat. 

Borgmästaravtalet är gratis att gå med i och om man inte uppfyller målet 
tillkommer ingen straffavgift eller liknande. De kostnader det medför är 
framtagande av energiplan och klimatanpassningsplan samt det underlag 
som behövs för dessa planer. Genom att vara med i borgmästaravtalet ges 
stöd i detta arbete och goda möjligheter att samverka med andra kommuner. 

Kostnader för att genomföra planerna tillkommer givetvis också. Det skall 
dock ställas i relation till de kostnader som uppstår om vi inte genomför 
någon klimatanpassning eller påbörjar omställningen till ett fossilfritt sam
hälle. Regeringen har föreslagit målet att Sverige skall bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot 
kommande generationer, utan också för att det är ekonomiskt lönsamt att 
ställa om i god tid. Det ekonomiska incitamentet gäller inte minst kommu
nerna. Det är ekonomiskt mer hållbart att ställa om i tid än att försöka ordna 
problemen i efterhand. 

För att ta fram de strategiska dokumenten krävs 30-50 % av en heltidstjänst 
det första året samt en budget på ca 50 000 kr för samråd, tryckt material 
och konsulthjälp för framtagande av energisiffror. 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Lifeansökan 

2013-04-23 

Tingsryds kommun har tillsammans med Länsstyrelsen och övriga kommu
ner i Kronobergs län ansökt om pengar från EU i ett så kallat Life-projekt 
för åtgärder inom klimat och energi. Om vi får dessa pengar har vi samtidigt 
förbundit oss att gå med i Borgmästaravtalet inom en 5-årsperion. I Lifepro
jektet kommer det också att avsättas pengar för uppföljning av bland annat 
borgmästaravtalet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige tog i november 2011 beslut om att Tingsryds kommun 
skulle gå med i Borgmästaravtalet och dåvarande ordförande för kommun
styrelsen Arne Karlsson skrev under avtalet den 5 december samma år. 

Tingsryds kommun fullföljde sedan inte arbetet med att anmäla medlem
skapet till Borgmästarsekretariatet och skickade aldrig in några handlings
planer. 

KS och KF bör nu ta ställning till om det fattade beslutet från 2011 skall 
fullföljas eller om det skall rivas upp. 
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ya Borgmästaravtalet 
utsläppsminskning + anpassning 

1 Borgmästaravtalet 
åtagande om håtlbar lokal energi 

2016-04-13 
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Tingsryds 
kollllllUil 

Borgmästaravtalet finns i hela EU. 

Tusentals lokala och regionala myndigheter som frivilligt 
har åtagit sig att genomföra EU:s klimat- och energimål 
inom deras territorium. 

2016-04-13 3 
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Målet med att gå med 

• Minska koldioxidutsl-äppen med minst 40 °/o till 2030 

• Öka resiliensen mot klimatförändringar (klimatanpassa) 

• Målet gäller kommunen som geografisk region, inte som 
koncern. 

2016-04-13 5 
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2016-04-13 

Gör en utsläppsinventering och ta 
fram en åtgärdsplan i samarbete 

med aktörer och medborgare 

Genomför Åtgärdsplanen 

Följ arbetet och rapportera 
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• SECAPen visar hur kommunen kommer nå sina 
åtaganden. 

• Energiinventeringen används för att identifiera 
vilka åtgärder som gör mest nytta. 

• Den visar konkreta åtgärder med tidsram och 
budget. 

• Den kan revideras regelbundet. 

2016-04-13 9 
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kostnader 

Det kostar inget att gå med 

Det kostar dock pengar att ta fram energideklaration och 
annat underlag, göra en SECAP, genomföra åtgärder 
och sköta uppföljningar 
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Tingsryds 
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Övriga kostnader 

Konsultarvode energikontor sydost 

Samråd 

Medborgardialog 

Tryckt material 

Ca 50 000 kr totalt 

2016-04-13 13 
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Om man inte gör det man åtagit sig 

• Blir man utesluten ur borgmästaravtalet och får 
skämmas. 

• Om man inte uppfyllt åtaganden man fått ekonomiska 
bidrag för kan man bli återbetalningsskyldig. 

2016-04-13 15 
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Verksamhetsplan 
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Atgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun 
enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020 
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Gäller för: 
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Sammanfattning 
Denna åtgärdsplan för hållbar energi har tagits fram som ett led av att kommunstyrelsen den 
29 november 2011 skrev på Borgmästaravtalet. Åtgärdsplanen är en utvidgning till tidigare 
antaget dokument av tekniska utskottet "strategi för effektivare energianvändning". 

Kommunorganisationen har en betydande roll i samhället genom att gå före och inspirera 
andra genom att sträva mot energieffektivisering och hållbara transportlösningar i sina egna 
verksamheter. För att minska klimatpåverkan i kommunen som geografi krävs det ett aktivt 
samarbete med näringsliv och hushåll om god energihushållning och miljövänliga transporter. 

Målet är att minska utsläppet av koldioxid med minst 20 procent fram till år 2020, jämfört 
med år 1990. För att uppnå detta innehåller denna åtgärdsplan aktiviteter som ska ske mellan 
2013-2014. Därefter ska åtgärdsplanen revideras. 

Under förankringsprocessen av åtgärdsplanen har åtgärdsområdet som handlar om 
information, kommunikation och utbildning, för att öka medvetenhet, inspirera, engagera och 
på så sätt påverka och förändra beteende lyfts fram som mycket betydelsefullt. Utöver detta 
bedöms följande åtgärder ge störst effekt: 

I kommunen som organisation: 

• en översyn och effektivisering av alla kommunens fastigheter är en stor och viktig 
åtgärd tillsammans med en översyn och förändring av de kommunala transporterna. 

För kommunen som geografi: 

• satsningar på miljövänliga transport- och kommunikationslösningar av största 
betydelse där hänsyn bör tas vid all planering av samhällsbyggnad och infrastruktur. 

Åtgärdsplanen redovisas i bilagan till detta dokument. 
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1. Inledning 

1. 1 Bakgrundsbeskrivning 
Ljungby kommuns arbete med energi- och klimatfrågor är av stor betydelse för en hållbar 
samhällsutveckling. Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser till 
atmosfären ger upphov till påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet. Energi
och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen 
och Ljungby kommun står inför. 

Kommunorganisationen kan i sitt arbete inspirera, uppmuntra och engagera företag och 
hushåll för att kommunen som geografi ska få en positiv framtidsutveckling ur ett 
klimatperspektiv. 

Kommunorganisationen har även en viktig roll att spela inom energi- och klimatarbetet 
genom sitt ansvar för fysisk planering, energiplanering, tillsyn samt drift av tekniska 
anläggningar. 

Ur utsläppsinventeringen "Energibalans 2009" som tagits fram för kommunen som geografi 
och avser åren 1990 till 2009 framgår att transportsektorn är den sektor som använder mest 
energi i Ljungby kommun. Transportsektorn står för en mycket stor del av de samlade 
koldioxidutsläppen eftersom bränslena till transportsektorn nästan uteslutande är fossila. 
Kommunorganisationen kan i sina olika roller och nära kontakt med medborgare, 
transportföretag och näringsidkare arbeta för mer miljövänliga transporter samt utveckla 
andra effektiva styrmedel. 

Kommunen som organisation kan minska sin klimatpåverkan avsevärt genom att se över sin 
energiförbrukning, tjänsteresor, transporter samt inom ramen för upphandling ställa 
klimatkrav. Kommunorganisationens agerande ska vara föredömligt och inspirerande för 
övriga delar av samhället då utsläppsinventeringen visar att övrigt näringsliv och hushåll 
också använder en stor del av energin i kommunen som geografi. 

1.2 Syfte och förutsättningar med Borgmästaravtalet 
Borgmästaravtalet är EU-kommissionens första direktiv som direkt riktar sig till lokala 
myndigheter och medborgare och uppmanar dem att ta täten i kampen mot glo bal 
uppvärmning. Alla som skriver under Borgmästaravtalet åtar sig att frivilligt minst uppnå 
EU:s mål för att minska koldioxidsutsläppen. För att nå målen förbinder sig myndigheterna 
till att: 

• sammanställa en grundläggande utsläppsinventering. I Ljungby är dokumentet 
"Energibalans 2009" framtaget. 

• presentera en åtgärdsplan för hållbar energi som ska antas av kommunfullmältige 
senast samma år som man officiellt anslutit sig och som innehåller konkreta åtgärder 
som leder till minst 20 % minskade koldioxidutsläpp till år 2020. Åtgärdsplanen ska 
innehålla vägledning om hur varje åtgärd man föreslår kan genomföras, tidsramar, 
vem som ansvarar samt väntade kostnader. 
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• vartannat år sedan åtgärdsplanen presenterats publicera rapporter om genomförandet 
som godkänts av kommunfullmäktige och som visar i vilken utsträckning 
huvudåtgärderna genomförts och vilka resultat som uppnått. 

• ordna årliga energidagar. 

• delta i och bidra till EU :s årliga borgmästarkonferens. 

Denna åtgärdsplan för hållbar energi har tagits fram som ett led av att kommunstyrelsen den 
29 november 2011 skrev på Borgmästaravtalet. 

1.3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar en del av den värme som utstrålas 
från jordytan. Denna så kallade naturliga växthuseffekt är en nödvändighet för livet på jorden, 
men idag förändrar människan atmosfärens kemi genom utsläpp av föroreningar. Därigenom 
förstärks växthuseffekten och klimatet påverkas på ett sätt som skiljer sig markant från de 
naturliga klimatvariationer som kunnat följas bakåt i jordens historia. Vattenånga och 
koldioxid är två exempel växthusgaser som finns naturligt i jordens atmosfär. 

För att kunna jämföra gaser räknas bidraget från varje enskild gas om till den mängd 
koldioxid (så kallade "koldioxidekvivalenter") som har samma inverkan på klimatet. 
Förbränningen av fossila bränslen (kol, olja och naturgas) ger upphov till koldioxid som står 
för 80 procent av växthusgaserna. 

Halterna av flera växthusgaser ökar nu i atmosfären, främst på grund av vår förbränning av 
fossila bränslen. Ökade halter leder i sin tur till att växthuseffekten förstärks och ju mer 
växthusgaser i atmosfären - desto varmare blir det. 

1.4 Metodbeskrivning 
Borgmästaravtalet omfattar kommunen som organisation och geografi. För Borgmästaravtalet 
används 1990 som basår, liksom för EU:s miljömål. 

Som underlag vid framtagande av åtgärdsplanen har Energibalans 2009 för Ljungby kommun 
använts. Det är en utsläppsinventering som innehåller uppgifter om Ljungby kommuns 
energianvändning, energiproduktion och fossilt koldioxidutsläpp för åren 1990 till 2009. Den 
är framtagen av Energikontor Sydost med stöd från tjänstemän i Ljungby kommun och 
länsstyrelsen i Kronobergs län. 

För att förankra arbetet med Borgmästaravtalet hölls ett inledande möte med ledningsgruppen 
i kommunen. Även Ljungbybostäder och Ljungby Energi deltog vid mötet. Därefter har 
flertalet möten skett med berörda tjänstemän och chefer för att diskutera och förankra förslag 
på lämpliga åtgärder. Kommunstyrelsen arbetsutskott och "Chef i Ljungby" fick information 
om Borgmästaravtalet i september 2012. Ett förslag till åtgärdsplan togs fram som skickades 
på remiss inom kommunen under två veckor i oktober månad. 

Åtgärdsplanen för hållbar energi enligt Borgmästaravtalet är ett komplement till Ljungby 
kommuns "Strategi för effektivare energianvändning" som antogs av kommunstyrelsens 
tekniska utskott 2011-06-13. Strategin är en kartläggning av Ljungby kommuns 
energiförbrukning och ger förslag på åtgärder som minskar kommunens energianvändning. 
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Ljungby kommun har sökt och beviljats Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd för 
perioden 2010-2014. 
I åtgärdsplanen kommer Ljungby kommun som geografi benämnas "kommunen som 
geografi" eller "kommunen" och den kommunala organisationen bestående av förvaltningar 
och kommunala bolag kommer att benämnas" "Ljungby kommun", "kommunen som 
organisation" eller "kommunorganisationen" 
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2. Inventering 

2.1 Geografi och befolkning 
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Figur 1: Översikts bild Ljungby kommun. 
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Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och hade 27 317 invånare i slutet av år 2011. I 
kommunen finns cirka 13 000 hushåll. 

Yta: 1 758 km2 

Befolkningsstruktur: 15,5 personer per km2 

Orter och befolkning: Lite mer än hälften av kommunens invånare bor i Ljungby stad. Några 
andra tätorter är Agunnaryd, Angelstad, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ryssby, 
Södra Ljunga och Vittaryd. 

Kommunikationer: I Ljungby finns omkring 19 landsbygdslinjer. Av dem går åtta i 
kommunen, resten är mellankommunala linjer. Samtliga körs i länstrafiken Kronobergs regi. 
Som försök drivs ett projekt fram till slutet av februari 2013 med anropsstyrd trafik i Ljungby 
tätort och på landsbygden. Dessa resor körs av Serviceresor AB. Utöver det finns 
kompletteringstrafik till några av våra tätorter, Ljungby, Lagan, Lidhult och Ryssby. Det är en 
form av anropsstyrd trafik som körs av länstrafiken Kronoberg. 
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2.2 Näringsliv 
Näringslivet i Ljungby domineras av tung tillverkningsindustri med stark exportinriktning. 
Särskilt framträdande är tillverkningen av tunga arbetsfordon. Även metall, plast och 
träindustrin är betydande och utbudet av små och medelstora företag är stort. Vid sidan av den 
dominerande tillverkningsindustrin finns en växande tjänstesektor. Den produktbaserade 
industrin tillsammans med läget utmed E4:an och väg 25 har gett upphov t1ll en växande 
logistiksektor. De näringsgrenar som har flest antal sysselsatta är tillverkning (3 685), handel 
(597), bygg (441), företagstjänster (328), hotell och restaurang (235), logistik (226). 

2.3 Nu/ägesana/ys Ljungby kommun som geografi 

2.3.1 Energitillförsel och användning 
Den senaste utsläppsinventeringen för kommunen som geografi är gjord för år 2009 och 
finnas sammanställd i dokumentet "Energibalans 2009". Statistik från statistiska centralbyrån 
(SCB) ligger som grund för energibalansen. Energibalansen är en kartläggning av energiflödet 
i Ljungby kommun. Energiläget år 2009 jämförs med 1990, 1995, 2000, 2006, 2007 för att 
kunna utläsa tendenser och förändringar. 

Av den energi som tillfördes kommunen år 2009 var andelen förnyelsebar energi 37 procent. 
Statistik finns över hur mycket olja som har levererats till kommunens geografiska område. 
Det behöver inte betyda att energin använts inom kommunens gränser. En svag tendens syns 
till minskade bensinleveranser från 2001 till 2010, men dieselleveranserna har i stället ökat 
kraftigt. 

Den slutliga energianvändningen i Ljungby kommun är beräknad till 1014 GWh under 
år 2009. Det är en neråtgående trend sedan åtminstone 2006, men en tydlig uppgång sedan 
1990-talet (803 GWh). Transportsektorn använder mest energi i Ljungby kommun, följt av 
hushåll och industri. 

Den totala energitillförseln i Ljungby kommun genererade cirka 167 00 ton C02 år 2009 
vilket innebär 6,08 ton C02/capita. År 1990 var det totala utsläppet C02 185 000 ton vilket 
motsvarar 6,72 ton C02 /capita. Målet för Kronobergs län var 3,5 ton C02/capita för år 2010. 
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2.3.2 Elanvändning 
Elnätet i Ljungby kommun ägs av Ljungby Energi inom Ljungby tätort och av E.ON. på 
landsbygden. 

Tillförseln av elenergi var 309, 3 GWh år 2009 och 301,6 GWh år 1990. Utav den tillförda 
elenergin utgör den lokala produktionen under de senare åren mellan 20 och 25 procent av 
den el som totalt behövs för vår elanvändning. Den produceras i kraftvärmeverk och 
vattenkraftverk. En vindkraftsplan antog år 2009 och förhoppningar finns att även 
vindkraftsproduktion av el ska bli aktuellt i kommunen. 

Elanvändningen i kommunen har mellan 1990 och 2009 legat ganska konstant kring 300 
GWh. De två största elanvändarna år 2009 var Industri- och byggverksamhet, se figur 2 
nedan. 

Elanvändningen 
Ljungby kommun (GWh) 
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150 
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EII transporter 
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Figur 2: Elanvändning fördelat på olika samhällssektorer. 

2.3.3 Växthusgaser, Ljungby kommun som geografi 
Koldioxidutsläppen per invånare har förändrats från 6,72 ton till 6,08 ton mellan 1990 och 
2009. I figur 3 framgår att utsläppen orsakade av energiförsörjning har minskat med tiden och 
att utsläppen från transporterna är den enskilda sektor som bidrar mest till utsläppen. 
Ökningen av utsläpp orsakade av energiförsörjning ökar 2009 jämfört med trenden från 
tidigare år. Orsaken kan vara en kallare vinter i slutet av 2009, det kan även röra sig om ett fel 
i statistiken. Användningen inom transportsektorn ökade påtagligt från år 2000 till 2006, 
vilket delvis förklaras av arbetet efter stormen Gudrun. Inom industrisektorn kan skönjas en 
svagt neråtgående trend. Personbilar är den största utsläppskällan, följt av tunga lastbilar och 
bussar. 
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Emissioner från olika sektorer 
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Figur 3: Utsläpp av koldioxid fördelat på olika sektorer. 

2.3.4 Bedömning och prioritering för kommunen som geografi 
Utsläppen från transportsektorn står för en mycket stor del av de samlade utsläppen eftersom 
bränslena till transportsektorn nästan uteslutande är fossila. Det är alltså inom denna sektor 
som det finns störst potential att förändra den samlade mängden utsläpp. För att nå klimatmål 
och åtagande enligt borgmästaravtalet är det nödvändigt att ta fram mål och konkreta åtgärder 
för att minska användningen av fossila fordons bränslen i kommunen. Dessa åtgärder kommer 
ha hög prioritering i åtgärdsplanen. 

Även kommunala planer och krav vid nybyggnation, infrastruktursatsningar och satsningar på 
allmänna kommunikationer är viktiga för den fortsatta utvecklingen i kommunen vad gäller 
energiåtgång och koldioxidemissioner. 

Insatser för att påverka, uppmuntra och stimulera till energieffektivisering inom industri, 
övrigt näringsliv och hushåll är också viktiga och finns med i åtgärdsplanen. 

2.4 Nu/ägesanalys Ljungby kommunorganisation 
Den 31 december 2011 var antalet anställda i Ljungby kommun 2664. 
I kommunen finns fyra kommunala bolag; Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, 
Ljungby Energi AB samt Ljungby Utveckling AB. 

Ljungby Holding-koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som äger de tre 
rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling 
AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät. 

Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan, 
Lidhult och Ryss by. Förutom bostäder ingår servicelägenheter, studentbostäder och 
affärslokaler i beståndet. 

Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränsleeldade 
produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget 
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producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. 
Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i Ljungby tätort med 
närmaste omgivning. 

Ljungby Utveckling AB är Ljungby kommuns industrifastighets bolag, vars uppgift är att om 
privata alternativ saknas bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och hyra ut egna 
industrifastigheter och lokaler till företag som önskar expandera eller etablera sig i 
kommunen. Uthyrning sker på fullt kommersiella villkor. 

Uppgifter om bland annat ytor och energiförbrukning i kommunen som organisation avser år 
2009. Uppgifterna är hämtade ur Ljungby kommuns "Strategi för effektivare 
energianvändning" (2011-06-07). 

2.4.1 Energianvändningen i kommunorganisationens fastigheter 
Kommunorganisationen äger ett antal olika fastigheter inom utbildningsverksamhet, omsorg, 
idrottsanläggningar samt för andra kommunala verksamheter. Kommunen äger även 
industrifastigheter via Ljungby Utveckling AB och hyresbostäder via Ljungbybostäder. 
Ljungby kommun och Ljungbybostäder hade 2009 en byggnadsarea på ca 260 002 m2

. Av 
detta har Ljungbybostäder 98 800 m2 vilket motsvarar 38 procent av den totala arean. Av 
Ljungbybostäders fastigheter är tre fjärdedelar bostäder och en fjärdedel lokaler. De 
resterande 161 202 m2 är bruksarea som Ljungby kommun äger. Tabell l redovisar hur 
mycket av respektive energibärare som varje fastighetstyp förbrukar. 

Bruks area Boarea Lokalarea 

m.;/år MWh/år m.;/år MWh/år m.;/år MWh/år 

Fjärrvärme - 16 471 - 11418 - 3 806 

Olja 122 1220 5,25 52,5 1,75 17,5 

Biobränsle - 162 - 0 - 0 

El - 13 312 - 387 - 1295 

Tabell 1. Tabellen redovisar hur mycket energi som köps in avseende lokaler och bostäder. 

Sammanlagt förbrukar Ljungby kommun och Ljungbybostäder 48 141 MWh. Elen står för 30 
procent av den totala energin och fjärrvärmen för 64 procent av den totala energin. Den totala 
kostnaden för värme och el i Ljungby kommun och Ljungbybostäder är 27,8 miljoner kronor. 
Ljungby kommun köper :fjärrvärme från tre olika producenter, Ljungby Energi, EON och Södra 
Ljunga Bioenergi. Beräkningar visar att 8 procent av energin i :fjärrvärmen härstammar från 
fossila bränslen. Förnybara bränslen och hushållsavfall står för 46 procent vardera av den totala 
energin i fjärrvärmen. Avfall i sin tur beräknas som hälften förnyelsebart. 
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Figur 5. Bränslemixen för fjärrvärmen, som Ljungby kommun och Ljungbybostäder tillsammans köper, består 
till största del av biobränsle och hushållsavfall. 

All el som köps in i kommunen är förnybar. År 2009 var förbrukningen 14 994 MWh. 
Förutom den förnyelsebara energin som fjärrvärme delvis producerar finns idag ingen 
produktion av förnyelsebar energi i de kommunala verksamheterna, men i kommunen som 
geografi finns vattenkraft och en plan är nyligen framtagen för möjligheter till etablering av 
vindlaaft. 

2.4.2 Transporter i kommunorganisationens verksamheter 
Under 2009 körde Ljungby kommun cirka 200 000 mil med personbilar inklusive lätta 
lastbilar vilket motsvarar cirka 75 mil per kommunanställd. Drivmedelsförbrukningen i de 
kommunala transporterna uppgick 2009 till 120,4 m 3 varav 82 % utgjordes av bensin (se 
tabell nedan). 

Fordon Ljungby kommun L.iungbybostäder 
Antal km/år Antal km/år 

Leasingbilar 68 822 250 - -
Kommunägda 51 618 230 5 72182 
bilar 
Privata bilar i - 509 109 - 18 177 
tjänst 
Varav miljöbilar 1 - 0 -
Drivmedel Ljungby kommun L.iungbybostäder 

Mängd (mj/år) MWh/år Mängd (mj /år) MWh/år 
Bensin 98 895 0,4 3,8 
Diesel 14 134 6 59 
Etanol 2 11 0 0 
Totalt - 1040 0 62,8 
Tabell 2. Ljungby kommuns och Ljungbybostäders antalfordon,fordonskilometrar, miljöbilar och 
årsförbrukningen av drivmedel samt energiinnehåll. 
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2.4.3 Bedömning och prioritering för kommunen som organisation 
Åtgärder inom transportsidan i kommunorganisation har hög prioritet. Det handlar om att 
sänka åldern på fordonsparken och öka andelen miljöfordon i kommunorganisationen. År 
2009 fanns endast ett miljöfordon i kommunorganisationen, fler miljöfordon har tillkommit 
sedan dess. Andelen miljöfordon kan öka betydligt mer. En energideklaration ska utföras på 
kommunens fordon och utgöra underlag för kommande fordonsupphandling. Ett kort- och 
långsiktigt mål behöver formuleras för införande av förnyelsebara fordonsbränslen. Andra 
åtgärder är möjliga lösningar för bilpooler samt fortsatt arbete med sparsam körning. 

Ett annat viktigt område som är prioriterat i handlingsplanen för kommunorganisationen är 
energiprestanda i kommunala fastigheter. Flera av dessa åtgärder finns redan beslutade i 
kommunens "Strategi för effektivare energianvändning". Det är av vikt att gå igenom 
befintliga fastigheter för att se vad som kan göras i form av effektivisering, men också 
prioritera hög energiprestanda vid om- och nybyggnad av kommunala fastigheter samt att 
försöka se vilka förutsättningar som finns för att nyttja förnybar energi som energikälla. 

Ett tredje område med hög prioritet är att arbeta med energi- och miljökriterier på ett 
rutinmässigt sätt vid kommunala upphandlingar och för produkter där det är lämpligt, samt 
utvärdera efter livscykelkostnader. 
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3. Mål 

3. 1 Klimatmål i Sverige och världen 
Det svenska klimatarbetet bedrivs på flera nivåer. På global nivå finns Kyotoprotokollet som 
är en internationell överenskommelse. Avtalet slöts i Kyoto 1997, därav namnet. Avtalet 
trädde i kraft år 2005 och har som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser ska 
minska med minst 5 procent från året 1990 till perioden 2008-2012. Världens stater 
misslyckades med att träffa ett nytt internationellt klimatavtal i Köpenhamn hösten 2009. 
I januari 2008 överlämnade EU-kommissionen ett förslag, "energi- och klimatpaketet", med 
följande mål: 

• 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser till 2020 

• 20 procent ökad energieffektivitet 

• 20 procent andel förnybar energi. I detta mål ingår att andelen biodrivmedel skall vara 
10 procent av trafikens energianvändning. 

På nationell nivå har regeringen i Sverige, våren 2009, presenterat propositionen "En 
sammanhållen klimat- och energipolitik". I propositionen anges följande mål för klimat- och 
energipolitiken till år 2020: 

• 40 procent minskning av klimatutsläppen. 

• Minst 50 procent förnybar energi. 

• 20 procent effektivare energianvändning. 

• Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn. 

Det 40 procentiga klimatmålet gäller jämfört med 1990 och avser den icke handlande sektorn, 
det vill säga de sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Utsläppsmålet gäller 
därmed till exempel transporter, bostäder, avfallsanläggningar, jord- och skogsbruk, 
vattenbruk samt delar av industrin. För de verksamheter som omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter bestäms minskningen av utsläppen gemensamt på EU-nivån inom 
ramen för handelssystemets regler. 

3.2 Regionala klimatmål 
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar under hösten 2012 med att revidera de regionala 
miljömålen och punkterna nedan är från ett remissförslag på nya mål i den pågående 
revideringen. I den nya miljömålsstrukturen har delmålen upphört att gälla, istället tar 
miljömålsberedningen fram etappmål som gäller efterhand. Det finns även nationellt 
beslutade preciseringar. Preciseringarna gäller för länet, det vill säga är även regionala 
miljömål. 

Det långsiktiga regionala målet för begränsad klimatpåverkan, som också kan ses som en 
vision, är att den direkta användningen av fossila bränslen i princip har upphört i Kronobergs 
län till år 2030. 
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För miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan är följande preciseringar beslutade: 

1. Temperaturmål 
Miljökvalitetsmålet innebär att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till 
högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. 

2. Koncentrationsmål 
Temperaturmålet innebär att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt 
stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidekvivalenter. 

Beslutade etappmål: 
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 
40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av 
EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 
2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande 
sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i 
Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som 
mekanismen för ren utveckling (CDM). 

Förslag till nya regionala miljömål: 
Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2030. 

• År 2050 är Kronobergs län ett plusenergilän. Detta innebär att produktionen av 
förnybar energi överstiger den totala energianvändningen i länet, det vill säga blir 
självförsörjande och kan exportera förnybar energi. 

• Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Kronobergs län ska 
till år 2020 ha minskat till 2 ton per år och per länsinvånare. 

• 70 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år 2020 från 
förnybara källor. 

• Användningen av elenergi i Kronobergs län har år 2015 minskat med minst 10 procent 
och med 20 procent till år 2020, räknat från år 1995. 

• Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat med 20 
procent, jämfört med 1990 års utsläpp. 

• Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 procent inom vägtransporter år 2020 i 
Kronobergs län. 

• Förnyelsebara drivmedel ska användas i kollektivtrafiken inom Kronobergs län till 
100 procent år 2020. 

• Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen till exempel biogas i Kronobergs län ska 
vara minst 22 000 MWh år 2020. Detta motsvarar årsförbrukningen för ca 2 000 
personbilar. 
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• Tankställen för förnyelsebara bränslen (utöver E85) finns i alla kommuner i 
Kronobergs län år 2020. 

När de regionala målen är antagna kommer Ljungby kommun påbörja arbetet med att ta 
fram lokala mål och åtgärder. 

3.3 Lokala mål 

3.3.1 Mål enligt Borgmästaravtalet 
Det övergripande målet för kommunen som geografi är att uppfylla borgmästaravtalets 
åtagande med en minskning av årliga C02-emissioner med minst 20 procent jämfört med 
1990 års nivå. 

Mål till 2020 (%) (ton C02) Kommentar 
Reduktion av årligt 20 33 400 Jämfört med 167 000 
C02-utsläpp med ton C02 1990 eller 
minst 20 procent 6,72 ton/capita. 

Det går att sätta mer detaljerade effektmål eller delmål för att nå det övergripande målet, men 
då måste mer arbete göras för att möjliggöra uppföljning. En del av detta arbete finns med i 
åtgärdsplanen. 

3.3.2 Mål enligt Hållbar Utveckling 
I "Plan för Hållbar utveckling i Ljungby kommun, antagen av kommunstyrelsen den 12 
februari 2008 är följande delmål beslutade för år 2010: 

• 3,5 ton C02 per invånare och år. Målet är inte uppnått. Vår placering vid E4:an gör att 

mycket trafik passerar genom kommunen och många stannar för att fylla på bränsle i 
sina fordon. 

• Elförbrukning 11 MWh/invånare (-10 procent jämfört med 1990). Elanvändningen år 

2009 var 10,8 MWh/capita. Målet är uppnått. 

• 100 procent förnybar el i kommunens verksamhet. Måletär uppnått. 

Arbetet med revidering av planen för Hållbar Utveckling påbörjas år 2013. 
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3.3.3 Mål enligt "Strategi för effektivare energianvändning" 
Målen i "Strategi för effektivare energianvändning" antagen av tekniska utskottet den 7 juni 
2011 innehåller mål och åtgärder för energieffektivisering inom kommunorganisationen. Mål 
som beslutats redovisas nedan. 

Mål för fastigheter 
Till år 2014: 

• Energianvändningen ska minska med 10 procent vilket ger en reducering med 4 800 
MWh. 

• Fossila bränslen för uppvärmning av lokalerna ska minska med 90 procent. 

Till år 2020: 
• Energianvändningen ska minska med 20 procent vilket ger en reducering med 9 600 

MWh. 

• Inga fossila bränslen ska användas för uppvärmning. 

Mål för transporter 
Till år 2014: 

• Energianvändningen ska minska med 10 procent vilket ger en reducering med 115 
MWh. 

• Kommunens samtliga personbilar ska vara miljöklassade. 

Till år 2020: 
• Energianvändningen ska minska med 20 procent vilket ger en reducering med 230 

MWh. 

Målen för transporter uppnås genom att hälften av energibesparingen görs genom att 
bränsleförbrukningen per kilometer minskar och den andra hälften genom att antalet 
transportkilometrar minskar. 

3.4 Atgärdsp/anens koppling till andra styrdokument 
Denna version av åtgärdsplanen har förankrats och antagits av kommunfullmäktige. Det är 
lämpligt att denna åtgärdsplan och strategin för effektivare energianvändning skriv ihop till ett 
gemensamt dokument till år 2014. 

Åtgärdsplanen enligt Borgmästaravtalet har en given koppling till målet "Begränsad 
klimatpåverkan" i planen för Hållbar Utveckling. 
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4. Åtgärder 

4.1 Information och genomförande 
Åtgärdsplanen finns i bilagan till detta dokument. Åtgärdsplanens mål och åtgärder ska 
spridas till kommunorganisationens förvaltningar och bolag. Åtgärdsplanen behöver brytas 
ner i en konkret handlingsplan för varje åtgärd. Arbetsformer och ansvar blir då mer konkret. 
Kommunstyrelsen äger frågan om arbetet enligt Borgmästaravtalet. Miljöstrategen har 
samordningsansvar för de olika åtgärderna. 

En prioriterad åtgärd för kommunledning och ledande politiker är att komma fram till ett 
strategiskt, genomtänkt och värdegrundsbaserat budskap som sedan ska finnas med i en 
planerad satsning på information och kommunikation. På så sätt förmedlas budskapet både 
inom kommunen som organisation samt till näringslivet och hushållen. 

Viktiga åtgärder för kommunens som geografi är hållbar planering och samhällsbyggnad, 
utbildning, information och dialog för ökad medvetenenhet samt verka för att förnyelsebar 
energiproduktion. Information kommer att spridas via olika nätverk och de spridningsvägar 
där kommunorganisationen har möjlighet att nå ut till företagare och privatpersoner. För att 
göra åtgärdsplanen för hållbar energi mer tillgänglig för allmänheten bör en förenklad 
populärversion tas fram som förmedlar de viktigaste budskapen på ett enkelt och tilltalande 
sätt. 

Inom kommunorganisationen har åtgärder inom transportsidan hög prioritet. Det handlar om 
att sänka ålder på fordonsparken, öka andelen miljöfordon och andelen miljövänliga bränslen 
i bränslemixen. Möjliga lösningar för bilpooler kommer också utredas samt fortsatt arbete 
med sparsam körning. 

Ett annat viktigt område som är prioriterat i åtgärdsplanen för kommunorganisationen är 
energiprestanda i kommunala fastigheter. Flera av dessa åtgärder finns redan beslutade i 
kommunens "Strategi för effektivare energianvändning". Det är av vikt att gå igenom 
befintliga fastigheter för att se vad som kan göras i form av effektivisering, men också 
prioritera hög energiprestanda vid om- och nybyggnad av kommunala fastigheter samt att 
försöka se vilka förutsättningar som finns för att nyttja förnybar energi som energikälla. 
Ett tredje område med hög prioritet är att arbeta med energi- och miljökriterier på ett 
rutinmässigt sätt vid kommunala upphandlingar och för produkter där det är lämpligt, samt 
utvärdera efter livscykelkostnader. 
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5. Uppföljning 
Uppföljning ska göras årligen i samband med årsbokslut och bland annat presenteras i 
årsredovisningen. Det är viktigt att följa upp hur arbetet med åtgärderna fortgår och revidera 
möjligheterna att uppnå satta mål. Redovisningen sker med utgångspunkt från denna 
åtgärdsplan, de lokala miljömålen samt strategin för effektivare energianvändning. 

Rutiner och ansvariga för uppföljning och rapportering ska tas fram under 2013. 

Mindre revidering av denna energi- och klimatstrategi eller dess åtgärdsplan görs årligen 
utifrån de resultat som den årliga uppföljningen visar. Åtgärdsplanen behöver revideras till 
utgången av år 2014, 2016, 2018 och 2020. 

6. Källor och underlag 
• Energibalans 2009 Ljungby kommun 

• Strategi för effektivare energianvändning, antagen av kommunstyrelsens tekniska 
utskott 2011-06-13 

• Plan för hållbar utveckling i Ljungby kommun, antagen av kommunstyrelsen 2008-02-
12 

• Förslag till regionala miljömål, version 2012-07-01 

• Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun 

Bilagor: Åtgärdsplan och ldebank 
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Kommunens nybyggnader 

Kommunens byggnader, 

utrustning/anläggningar 

Kommunens byggnader 

Kommunens byggnader, 

utrustning/anläggningar 

Kommunens byggnader 

Kommunens utrustning/anläggningar 

Energibesparande renoveringar 

Kommunens byggnader, 

utrustning/anläggningar 

Energirådgivning 

Verka för byggande av grönt boende, noll- eller plusenergihus 

Verka för klimatsmart byggande i trä 

Utföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammet med 500 punkter från 
energideklaration fastigheter 

Miljöcertifiering av Åsikten, trygghetsboende 

Driftsoptimera och utföra enkla energibesparande 

renoveringsåtgä rder 

I Kommunen sätter tuffare krav än lagens vid nyprodution av egna 
byggnader 

I Ökad medvetenhet om kommunorganisationsns förbrukning och 
kostnader 

/Välja objekt och material så att befintliga hus blir lågenergihus 

I Driftoptimera kommunens industribyggnader/ byggnader ägda i 
bolaget Ljungby utveckling 

Träffa och diskutera förnybar energi och energibesparingar med 

företag i servicesektor 

I bygg i201s !2020 

hekniska förvaltningen /2016 /2020 

!Tekniska förvaltningen /2013 /2020 

!Tekniska förvaltningen 12013 /2020 

jTekniska förvaltningen 12011 /2014 

!Tekniska förvaltningen 12013 /2020 

JTeknlska förvaltningen 12015 /2020 

Ljungbybostäder /2018 /2020 

'LUAB /2018 /2020 
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Rådgivning_ energiintensiva företag 

Rådgivning_ transpartintensiva[öretag 

Rådgivning företag med uppvärmning 
med olja 

Identifiera de mest energiintensiva företagen, och genom dialog 
uppmuntra och informera om möjligheter och fördelar med 
ene rgieffe ktiviseri nga r 

Identifiera de mest transportintensiva företagen, och genom 
dialog uppmuntra och informera om möjliga koldioxidminskande 
åtgärder 
identifiera och stötta företag med kvarvarande oljeuppvärmning i 
omställning till fossilfri uppvärmning 

Verka för att förnybara bränslen används till fordon som är 
avsedda för det. 

Köpa in 10 st laddhybrid eller laddbilar till kommunen 

2 

Näringslivsavdelning, 
energirådgivare 

Näringslivsavdelning, 
energirådgivare 

Näringslivsavdelning, 
energirådgivare 

Kommunledningsförvaltningen, 
bilansvarig 

Kommunledningsförvaltningen, 
bi!ansvari~ 

2016 2018 

2017 2019 

2018 2020 

2015 2016 

2016 2018 

J2013 12020 

62



Ruttoptimering av transporter som regelbundet sker i kommunens 
k h 'Kommunledningsförvaltningen, 

12013 12020 ver sam et bilansvarig 

Minska koldioxidutsläppen för tjänsteresor, tex genom 
implementera resepolicy Kommun!edningsförva[tningen, 

bilansvarig 12016 12017 

Personal som kör mycket i tjänsten ska utbildas i sparsam körning 
I 
Kommunledningsförvaltnlngen, 
bi!ansvarig 12011 12020 

Öka kollektivtrafikutnyttjandet genom attraktiva avgångar, tydlig Länstrafiken 

information och attraktiva priser och rabatter {Kommun[edningsförvaltningen, 
Landsbyggsutvecklare) 1201s 12020 

Koflektivtrofik 

Öka användningen av kollektivtrafik genom information 
Länstrafiken 

Kollektivtrafik (kommunlednigsförvaltningen) !2014 12020 

Cyke!användandet Undersöka möjligheterna för cykel pool i Ljungby tätort 
Tekniska förvaltningen J2018 12019 

Planera cykelparkering med låsmöjligheter och väderskydd i 
Ljungby 

Tekniska förvaltningen, 
Planavdelningen 12016 12017 

Cykelanvändandet 

Cyke!användandet Uppföra cykelparkering med låsmöjligheter och väderskydd i 
Ljungby 'Tekniska förvaltningen, 

Gatuavdelningen 12018 12020 

Cykelanvändandet Planeringsunderlag för cykelanvändande och cykelvägar, så att 
cykelvägar är de lättaste snabbaste sättet att ta sig fram i tätorter 

genom att använda genhetskvot 
jStrategiska cykelgruppen 12016 12020 

Cykelanvändandet Planera och prioritera för att undanröja hinder och se till att 

cykelvägar hänger ihop 

I strategiska cykelgruppen )2014 12016 

Cyke!användandet Utföra åtgärder för att undanröja hinder och se till att cykelvägar 

hänger ihop 

Tekniska förvaltninien, gatuavd 12014 )2018 

Bi/trafik Planera infrastruktur för samåkning och pendling 

Strategiska plangruppen 2016 2018 
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Kommunens tunga fordon 

Yrkestrafik 

Kollektivtrafik 

Vattenkraft 

Vindkraft 

So/kraft 

Biogas 

Bioenergi 

Elnät 
Annat- var god specificera: 

Utföra planerade infrastrukturåtgärder för samåkning och 
pendling 

Sätta upp och förtätta laddstolpar för elfordon 

Införa och följa upp samordnade varutransporter 

Kontinuerligt följa upp och förnya kunskaper om ecodriving för 

tunga fordon 

Uppmuntra miljödeklaration av transporter som "Ecostars" eller 

Erbjuda anställda årskort på länstrafiken där kortet betalas genom 

månatligt löneavdrag. 

Stötta effektiviseringar inom vattenkraft 

Möjliga investeringar i, eller samarbeten för vindkraft 

investeringar i solceller och solfångare 

Hitta användningsområde för den biogas som idag inte utnyttjas 

på avloppsreningsverket 

Ta en ny panna för flis i drift 

Anpassa elnät till efterfrågan på laddning av elfordon 

4 

Gatuavdelningen 

Ljungby energi, 

kommunledningsförvaltningens 
fordonsansvarig 

Kommunledningsförvaltnin~en 

Tekniska förvaltninien 

Energikontoret sydost 

2018 

2014 

2013 

2014 

2013 

Kommunlednlngsförvaltningen 12015 

ljungby kommun i samverkan mfl 12017 

2018 

[Jungby energi, lastighetsavd 2012 

Tekniska förvaltningen 12016 

Ljungby energi 12013 

Ljungby energi 12018 

2020 

2015 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2017 

2013 

2020 
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Kombinerad värme- och elproduktion 

Fj_ärrvärmeverk 

So/avskärmning 

Krav vid exploateringsavta/ 

Klimatsmart mat 

Klimatsmart mat 

Klimatsmart mat 

Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenät 

Anta riktlinjer för att solavskärmning ska användas före kyla 

Hitta sätt att bättre utnyttja spillvärme 

Ta fram handlingsplan för utbyggnad av fjärrkyla i Ljungby 

Ta fram rutiner och handlingsplan för energi och miljökriterier vid 
upphandling 

Utse produktgrupper som är viktiga ur klimat och energisynpunkt, 
och tillämpa och följa upp krav på dem 

Utred möjligheter att ställa miljö- och energikrav i 

exploateringsavtal vid nybyggnation 

Minska matsvinnet 

Öka andelen ekologiska inköp (i kr) 

Minska köttkonsumtionen till förmån för vegetabilier 

5 

Ljungby energi 

Fastighetsavd 

Ljungby Energi 

~jungby energi 

U_e_eh~~dlingsa~de!ninien 

UJJ!lhandlin_!lsavde111ini;en 

Tekniska förvaltningen 

Kostavdelning, Barn- och 
utbildnin~ Socialen 

2012 2020 

2015 2016 

2015 2020 

2013 2020 

2014 2016 

2014 2016 

2016 2017 

2014 2020 

Tekniska förvaltnini;en, kostavd /2013 /2020 

Tekniska förvaltnin~en, kostavd /2014 /2020 
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Samhällspåverkan I Utreda vilka områden kommunen kan påverka 
samhällsutvecklingen i riktning mot minskade koldioxidutsläpp 

IP!anavd, 
kommunledningsförvaltningen 12016 12017 

Skolan I Delta i energi och miljörelaterade skolprojekt 
Barn- och utbildning, miljöstrateg 12015 12017 

Samhällsplanering Energi och klimataspekter prioriteras i planärenden 

Planavdelningen 12015 12017 

Resfria mötesalternativ I Öka tillgängligheten och kunskapen om resfria möten, underlätta 
användningen och sätta upp mål för antal resfria möten 

Miljöstrateg, IT.avdelning 12015 12018 

Beteendeförändringar energiförbrukning Genom energi och klimatrådgivning påverka allmänheten att 
ändra sina vanor så att de förbrukar mindre energi 

I Energirådgivare, miljöstrateg 12013 12020 

Samverka I öka samverkan mellan kommun och forskning och utbildning, 
särskilt rörande energi, miljö och informationslogistik 

I kommunlednigsförvaltningen 12015 12020 

Samla in förslag /Använda befintliga och kommande arrangemang för att samla in 
förslag på miljö- och klimatåtgärder från företag och 

privatpersoner 

miljöstrateg 12016 12020 

Information om miljöarbetet ITa fram strategiskt budskap om kommunens miljö- och 

klimatarbete I miljöstrateg, HUT arbetsgrupp 12015 12016 

Klimattips ITa fram klimat- och energispartips som kan finnas regelbundet i 

vecko nytt 
I miljöstrateg 12012 12013 

Uppföljning energieffektivisering I Uppföljning och utvärdering av åtgärder efter 

energieffektiviseringsstödet 
1 Fastiihetsavd 12015 12016 
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Medborgarna får Miljökalender 

Ta fram rutiner så att energi- och miljöaspekter tas med i nutida 

och framtida planering 

Årlig miljökalender till alla hushåll 

Ta fram strategi för grön IT 

Datorer ska bara vara igång när de används 

Öka användningen av energisparfunktion för datorskärmen 
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Mil~t~ateg,_e_lanavd 2014 2016 

Mi~!~ateg, chefsinformatör 2013 2020 

IT-avd, miljöstrale![ 2014 2016 

IT-avd 2013 2014 

IT-avd 2013 2015 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

Justerare 

§ 132 

Yttrande över slutbetänkandet Statens infrastruktur som 
resurs 
Dnr 2016/68 093 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder följande yttrande till Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet. 

Yttrande 

Tingsryds kommun är en utpräglad landsbygdskommun belägen i sydöstra 
delen av Kronobergs län med gräns till Blekinge län i söder och Kalmar län 
i öster. Cirka 35 % av de totalt 12000 invånarna bor på ren landsbygd. 
Andelen invånare bosatta på landsbygden är således mycket hög jämfört 
med övriga kommuner i riket. 

Bredband på landsbygden och i tätorterna i Tingsryds kommun 

Till skillnad från förhållandena i riket som helhet, vilket konstateras i 
betänkandet, har utbyggnaden av snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) hittills 
främst genomförts på landsbygden i Tingsryds kommun. Inom Tingsryds 
kommun har från år 2010 närmare 20-talet lokala bredbandsföreningar 
bildats. Flertalet av dessa ekonomiska föreningar har byggt klart lokala 
bredbandsnät (byanät) som länkar samman de ingående fastigheterna med 
stamfi.bernätet. Resterande föreningar står i begrepp att starta planeringen 
och byggnationen när besked om medfinansiering kan erhållas. 
Fiberföreningarnas bredbandsnät ägs av föreningarna där de som ansluter 
sig blir medlemmar och delägare. Fiberföreningarna ansvarar för 
byggnationen av sitt byanät samt gräver och lägger själva ned tomrör och 
kabel mellan fastigheterna och stamfi.bernät. Tack vare just det lokala 
engagemanget i bredbandsföreningarna har stora delar av landsbygden inom 
Tingsryds kommun idag tillgång till utbyggt bredband via optokabel. Denna 
lägesbild upplever Tingsryds kommun mycket positiv. 
Kommunen har målsättningen att kvarvarande områden på landsbygden, 
som ännu inte har fått bredbandsutbyggnad (s.k. vita fläckar), skall få nätet 
utbyggt till fastigheter, hushåll, företag m fl. För att åstadkomma detta 
verkar kommunen för att ytterligare bredbandsföreningar startas. Vidare har 
kommunen avsatt ekonomiska resurser för fortsatt stamnätsutbyggnad i takt 
med den lokala utbyggnaden av accessnätet. Inom Tingsryds kommun 
saknas allt jämt en marknadsdriven utbyggnad av bredband på landsbygden 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

Justerare 

§ 131 forts. Dnr 2016/68 093 

I tätorterna genomför det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB 
utbyggnaden av bredband via fiberkabel. Bolaget ägs gemensamt av de fyra 
kommunerna Tingsryd, Lessebo, Växjö och Alvesta. Utbyggnadstakten 
inom tätorterna kommer under de närmaste åren att intensifieras i betydande 
omfattning för att uppnå målsättningen att 90 % av alla hushåll och företag 
skall ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. 

Kommentarer till betänkandet 

Tingsryds kommun ser ett värde i att staten redovisar ambitionen att 
effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten. 
Kostnadsminskningar samt ökad säkerhet och robusthet i näten är viktiga 
motiv för att genomföra de föreslagna förändringarna. Sannolikt finns det 
mycket begränsad volym av kanalisation och fiberkabel inom Tingsryds 
kommun som ägs av de statliga aktörerna Trafikverket, Svenska Kraftnät. 
Vattenfall AB och Teracom AB. Dessa omständigheter samt att utredningen 
endast ger förslag som gäller stamnät och mellanortsnät medför att de 
förslag som presenteras i betänkandet inte får någon direkt märkbar effekt 
på utbyggnaden av de för slutkunderna så viktiga accessnäten. Indirekt ser 
kommunen dock ett värde i att tillgängliggöra den statliga infrastrukturen 
för att nå de uppsatta nationella bredbandsmålen för år 2020. 

Tingsryds kommun ser de tre redovisade förslagen på särskilda 
regeringsuppdrag gällande förläggning av bredbandsinfrastruktur för 
framtida behov som mer betydelsefulla för att stödja och effektivisera 
bredbandsutbyggnaden. Tingsryds kommun vill här särskilt uppmärksamma 
regeringskansliet på den del som har med tillståndsgivning, taxesättning, 
krav, förhållningssätt mm som avser förläggning av kanalisation eller 
ledningar för bredband inom eller i anslutning till vägområdet för de statliga 
vägarna. Aktörer som arbetar med att planera och bygga ut 
bredbandsinfrastrukturen (inte minst de lokala fiberföreningarna och de 
lokal/regionala enheter som arbetar med utbyggnaden av stamnäten) 
upplever ofta en svår och komplex problembild kring processen att ansöka 
om, få ledningstillstånd och genomföra den faktiska byggnationen utefter de 
statliga vägarna. Kommunen kan konstatera att Trafikverkets taxesättning, 
krav- och kontrollinriktning mm i samband med förläggning av denna 
infrastruktur utefter de statliga vägarna idag inte på ett optimalt sätt gynnar 
arbetet att uppnå det nationella bredbandsmålet på 90 % år 2020. Inte minst 
gäller detta det allmänna mindre vägnätet där lokala bredbandsföreningar 
och andra lokala aktörer vill och behöver genomföra grävningsarbeten för 
att försörja bygden med det så viktiga accessnätet och ibland även 
stamnätsförbindelser. Tingsryds kommun vill här se att regeringen genom 
ägardirektiv ger trafikverket ett tydligare uppdrag att hitta en förenklad 
process och tillämpning som i större utsträckning skulle kunna underlätta 
den just nu nationellt sett högprioriterade målsättningen att Sverige ska ha 
bredband i världsklass för att främja tillväxt, konkurrenskraft och 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

Justerare 

§ 131 forts. Dnr 2016/68 093 

innovationsförmåga. Tingsryds kommun ser här som. en åtgärd att 
trafikverket skulle kunna vara behjälplig och ta kostnaderna för 
trafikanordningarna i sam.band m.ed grävningsarbeten för 
bredbandsutbyggnad utefter det statliga mindre vägnätet. 

Behov av ytterligare medel för att stödja bredbandsutbyggnaden 

Tingsryds kom.mun vill som. sammanfattning till rubricerat betänkande SOU 
2016:1 samt som yttrande till det senare publicerade delbetänkandet av 
parlamentariska landsbygdskommitten SOU 2016:26 framföra följande: 
För att nå regeringens mål när det gäller täckning med snabbt bredband är 
det angeläget att ytterligare medel skyndsamt ställs till förfogande för att 
stödja bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Länsstyrelsen i Kronobergs 
län har i dagsläget inneliggande ansökningar i Landsbygdsprogram.met 
motsvarande 124 Mkr och en medelsram om 58 Mkr. Endast ett mindre 
antal av fiberobjekten kommer att kunna beviljas stöd. Med hittillsvarande 
ryckighet när det gäller tillgången på medel är risken uppenbar att den 
lokala initiativkraften dör ut. Tillgången till snabbt bredband är av yttersta 
vikt för en attraktiv landsbygd för boende, företagare och besökare. Digitala 
samhällstjänster, inte minst inom. vård- och omsorgssektorn, är under snabb 
utveckling och det är risk att en betydande del av landsbygdens befolkning 
hamnar i det som man kallar det digitala utanförskapet. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringskansliet, Näringsdepartementet har i remiss 2016-02-16 översänt 
rubricerat slutbetänkande till Tingsryds kom.mun för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson, 2016-04-20 
Slutbetänkandet Statens infrastruktur som resurs (SOU 2016: 1) 

I Utdragi;bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

usterare 

§ 133 

Arbetsordning för planstrategiska rådet 
Dnr 2016/36 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar arbetsordning för planstrategiska rådet med 
tillägget att planstrategiska rådet genomförs en gång i kvartalet 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 24/2016 att uppdra till 
tjänstemännen att ta fram en arbetsordning för det planstrategiska rådet samt 
att ta fram förslag till finansiering för planuppdrag. Arbetsutskottet uttalar 
att planstrategiska rådet genomförs en gång i kvartalet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunchef Laila Jeppsson, 2016-
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 21 

Laila.Jeppsson@tingsryd.se 

Arbetsordning för planstrategiska rådet 

Allmänt 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2016-02-18 

Denna arbetsordning fastställs av kommunstyrelsen och ska revideras en gång per man
datperiod. 

Planstartegiska rådets medlemmar 
Består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt av samhällsbyggnadsnämndens utskott 

Ärende som behandlas 
• Genomgång av beslut från föregående möte 
• Mål och strategier - vad skall vi uppnå under mandatperioden/året? 
• Val och prioriteringar-vad skall göras under mandatperioden/året? 
• Finansiering av två nya planer per år i KS budget from 201 7. 
• Genomgång av pågående planer 
• Övergripande frågor 
• Planstrategiska rådet rapporterar en gång/år till kommunstyrelsen. 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 74



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 

Justerare 
/1 ·r:::, 
\ ... / L-

§ 144 

Planstrategiska rådet 
Dnr 2016/36 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 
protokollsbilaga. 

2. Kommunchef Laila Jeppsson och samhällsbyggnadschef Jonas 
W eidenmark får i uppdrag att ta fram förslag på strategier för 
Tingsryds kommuns planarbete. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet samtalar med samhällsbyggnadsnämndens utskott om 
pågående planer. Vidare informeras om det förslag till arbetsordning för 
planstrategiska rådet som kommunstyrelsen ska ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

Prioriterade planer maj 2016 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Samhälls byggnadschefen 

·"'(\JI ,: 
' 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

Justerare 

§ 134 

Finansiering av planuppdrag Mårslycke 1:29 
Dnr 2016/152 211 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av planuppdrag om 200 
tkr sker inom befintlig budget för kommunstyrelsens centrala medel. 

2. Bygg- och miljöavdelningen ska inkomma med en tidplan om när 
planuppdraget ska vara färdigställt. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt underlag från samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-08 § 195 uppgår 
plankostnaden inklusive utredningar till ca 200 tkr. 

I fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning framgår att beslut som 
innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om 
hur kostnaden ska finansieras i budgeten. För att kunna genomföra 
planuppdraget behövs således finansiering av 200 tkr i 2016 års budget. 

Enligt prognos bedöms överskott uppstå i 2016 års budget för 
kommunstyrelsens centrala medel. Föreslås därför att finansiering av 
plankostnaden sker från dessa budgetmedel. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-04-27 
Samhällsbyggnadsutskottet § 195, 2015-12-08 

I Otdragabestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (42) 

2015-12-08 

Justerare 

CHH 

§ 195 

MÅRSLYCKE 1:29 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Dnr: 2015 1828 211 

Planuppdrag för del av fastigheten Mårslycke 1:29, Södra 
Badvägen 

Samhälls byggnadsutskottets beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar åt bygg- och miljöavdelningen att 
påbörja framtagandet av detaljplan för de av fastigheten Mårlycke 1 :29, 
bilaga SBU 195.2015. 

2. Planarbetet får prioritet 1 i prioriteringslistan för planer. 
3. Planavtal teclmas med kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om planuppdrag syftar till att möjliggöra för utbyggnad av bostäder i 
södra delen av Badvägen, 4-10 tomter för friliggande villor. 

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit förfrågan från privat 
intressent om att få uppföra friliggande villor i ett område som tidigare pekats· 
ut som utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse. För att det utpekade omTådet 
skall kunna bebyggas behöver planläggning ske, PBL 4 kap. 2§. Området är 
utpekat som utbyggnadsområde, bostäder, i fördjupad översiktsplan för 
Tingsryds tätort, 2012. 

Plankostnad inklusive utredningar beräknas till ca 200 000 kr. Berälming görs i 
samband med :framtagande av planavtal. Planavtal ska tecknas med 
Kommunstyrelsen före det att planarbetet påbörjas. 

Beslutsunderlag 

Förslag till planuppdrag, 2015-11-30. 

w 
/r 
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~Tingsryds 
'it!:/ kommun 
Samhälls byggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (42) 

2015-12-08 

Justerare 

C H-H 

§ 195 forts 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Bygg- och miljöavdelningen, planaTkitekterna 
Bygg- och miljöchef Anette Andersson 

Utdrags bestyrkande 
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l'.JTingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anette Andersson 
0477 441 28 

anette.andersson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

20151130 

Samhällsbyggnads utskottet 

Planuppdrag för del av fastigheten Mårslycke 1 :29, Södra Badvägen, Dnr 
2015-xxxx-xxx 

Förslag till beslut 
Samhäilsbyggnadsutskottet beslutar att uppdra åt bygg- och miljöavdelningen att på
böij a framtagandet av detaljplan för del av fastigheten Mårslycke I :29, planarbetet får 
prioritet I i prioriteringslistan för planer, samt att teckna planavtal med Kommunstyrel
sen. 

Sammanfattning 
Ansökan om planuppdrag syftar till att möjliggöra för utbyggnad av bostäder i södra 
delen av Badvägen, 4-10 tomter för friliggande villor. 

Beskrivning av ärendet 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit förfrågan från privat intressent om att 
få uppföra friliggande villor i ett område som tidigal'e pekats ut som utbyggnadsområde 
för bostadsbebyggelse. För att det utpekade området skall kunna bebyggas behöver 
planläggning ske, PBL 4 kap. 2§. Området är utpekat som utbyggnacisområde, bostäder, 
i fördjupad översiktsplan för Tingsryds tätort, 2012. 

r ... 

tr~·~t;~t,~:; · .. -,-:o, .. ~ ,-. :.;•: . .,,o:I 

Plankostnad inldusive utredningar beräknas till ca 200 000 kr. Berälming görs i 
samband med framtagande av planavtal. Planavtal ska tecknas med Kommunstyrelsen 
före det att planarbetet påböijas. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bygg- och miljöavdelningen, planarkitekterna 
Bygg- och miljöchef Anette Andersson 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box f!B 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 10 . 0477 441 00 (vx) 0477 441 77 
Tingsryd 

-post/hemsida 
sa(nhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 80
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (17) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-02 

Justerare 

§ 141 

Kostnad för kompletterande markundersökning på 
fastigheten Sånnahult 1:3 
Dnr 2016/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar 60 000 kr för kompletterande 
markundersökning. 

2. Medlen anslås från arbetsutskottets utvecklingspott. 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för planuppdrag görs en geoteknisk undersökning av marken 
vid fastigheten Sånnahult 1 :3. En första undersökning av marken visar på 
förekomst av bekämpningsmedel. Bygg- och miljöavdelningen bedömer att 
det finns behov av kompletterande markundersökning för att få ytterligare 
information. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 92, 2016-03-21 
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall, 2016-04-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114, 2016-04-18 

\ 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds kommun 2016-04-22 

OFFERT 
SÅNNAHUL T 2:3, TINGSRYDS KOMMUN 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

Bakgrund och syfte 

Tingsryds kommun planerar att sälja fastigheten Sånnahult 2:3 i Kurrebo. På fastighet
en har äppelodling bedrivits i ungefär ett sekel. WSP har tidigare genomfört en över
siktlig miljöteknisk undersökning och då påträffat förhöjda halter DDT på flera platser, 
samt förhöjda metallhalter på en plats där det fanns avfall i ytliga massor 

I föreliggande dokument ges ett förslag på upplägg samt budget gällande ytterligare 
undersökning av bekämpningsmedel i marken på fastigheten, samt utredning av ut
bredningen av påträffade metallföroreningar. 

Syftet med undersökningen är att med ett större kunskapsunderlag kunna bedöma unge
färlig omfattning av ett eventuellt åtgärdsbehov. 

Omfattning 
Uppdraget omfattar följande: 

Framtagande av provtagningsplan. 
1 dags provtagning av jord i provgropar i ca 12 st punkter, varav 3 kring påträf
fad metallförorening. 

Laborato:deanalyser av jord enligt tabell 1. Val av analyser grundas på den ti
digare undersökningen. Antalet och exakt vilka analysparametrar som skall ut
föras på laboratorium kan förändras beroende på syn- och luktintryck vid fält
provtagningen. 

Tabell 1. L1iboiatorieanalyser, jord, asfalt antal 

Klororganiska bekämpningsmedel 11 

Metaller 3 

SP 
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I en skriftlig PM.redovisas provpunkternas läge, fältanteckningar samt resulta
ten av fältmätningar och laboratorieanalyser. En utvärdering av eventuella på
träffade föroreningar görs och resultaten jämförs med generella riktvärden. 
Omfattningen av ett eventuellt åtgärdsbehov uppskattas. 

Organisation 

Uppdragsledare och handläggare: 

Granskare: 

Ombud: 

Ersättning 

Danielle Wiberg, 
WSP Environmental 

Jerry Forsberg 
WSP Environmental 

Hanna Hällstrand, 
WSP Environmental 

Rörligt arvode enligt kap. 6, § 2a ABK 09 med en kostandsuppskattning på ca 60 000 
kr. 

Timpris enligt ramavtal: 833 kr 

l'abe,ll Z. Kostna,dsfdrqelning . Bedömd 
kostnad 

Arvode ca 30 000 kr 

(förberedelse, provtagningsplan, fältarbete, utvärdering, rapportskriv-
ning, administration, granskning) 

Utlägg exkl. laboratorieanalyser ca 10 000 kr 

(hyra PID-instrument, provtagningsutrustning engångs, resor) 

Laboratorieanalyser ca20 000 kr 

Totalt Ca 60 000 kr 

Lagenlig mervärdeskatt tillkommer. 

Tidplan för översiktlig miljöteknisk markundersökning 
Arbetet beräknas ta ca 5 veckor och kan inledas då en beställning är bekräftad. Detta 
förutsätter att provtagningsplanen inte behöver delges tillsynsmyndigheten. 

Kvalitet och miljö 
Vi är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 
14001 av Det Norske Veritas. 

SP 
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Övriga villkor 
För uppdraget gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet av år 2009 (ABK 09) med nedan angivna ändringar och tillägg. 

Särskild ersättning enligt kap. 6, § 5 a-f ABK 09 utgår enligt vår prislista eller, 
beträffande för kundens räkning inköpta varor och tjänster, enligt självkostnad 
med administrationspålägg 10 %. 

Beställaren ansvarar för arkivering av originalhandlingarna. 

Förfrågningar besvaras av Danielle Wiberg per telefon 010-722 7656 eller 
e-post danielle.wiberg@wspgroup.se. 

Med vänlig hälsning 

Hanna Hällstrand 

WSP Environmental 

p 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 114 

Information om Kurrebo - fastigheten Sånnahult 2:3 
Dnr 2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Markingenjör Anna Hansen och bygg- och miljöchefen Anette Andersson 
informerar om den geotekniska undersökningen vid fastigheten Sånnahult 
2:3 (Kurrebo ). 

Den geotekniska undersökningen visar på vissa förekomster av 
bekämpningsmededel. Med kännedom om det bedömer miljö-och 
hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall att huset för närvarande inte är 
lämpligt för känslig markanvändning, till exempel boende. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen går vidare med att begära in offert på en 
sanering av markytan. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till en eventuell 
marksanering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 92, 2016-03-21 
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristina Brovall, 2016-04-12 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) ( () 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

usterare 

§ 115 

Projekt om produktutveckling Destination Åsnen 
Dnr*H-5tH4--84Q 

1v1b /11~ §1,& Dwl 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projekt Hållbar 
produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism runt Åsnen 
(arbetsnamn) med 200 000 kr/år under fyra år (2016-2019). Beslutet gäller 
under förutsättning att: 

Både Alvesta kommun och Växjö kommun fattar beslut att 
medfinansiera projektet med samma summa. 

Tillväxtverket godkänner projektet. 

Beskrivning av ärendet 
Tillväxtverket har fått ett uppdrag av regeringen att stödja 
utvecklingsarbetet avseende natur- och kulturbaserade produkter (varor eller 
tjänster), som kan bidra till fler besöksanledningar för internationella gäster. 
40 miljoner kr har öronmärkts för fem till tio projektet inom utlysningen 
"Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism". 
Tillväxtverket kommer att finansiera 50 procent. Visit Sweden kommer vara 
delaktiga i projekten. Syftet med utlysningen är att skapa fler exportmogna 
destinationer. 

Produkterna inom natur och kultur måste ingå i en destination, ett område 
eller nätverk av aktörer med kompletterande tjänster. Utlysningen vänder sig 
till aktörer som vill utveckla fler natur- och kulturbaserade 
besöksupplevelser i Sverige och som behöver stöd för nästa steg. 
Projektmedel kan sökas för insatser för utveckling av hållbara produkter och 
upplevelser inom natur- och kulturbaserad turism. 

Styrelsen för Destination Åsnen bedömer utlysningen intressant och har 
beslutat att gå vidare och skriva fram en ansökan om intresse finns hos 
berörda kommuner att vara delaktiga i projektet genom medfinansiering och 
aktivt deltagande. 

Tingsryds kommun har likt kommunerna Alvesta och Växjö fått en 
förfrågan från Destination Åsnen om att medfinansiera ett projekt inom 
utlysningen "Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och 
kulturbaserad turism" med 200 000 kr/år per kommun under fyra år. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från utvecklingschefEva Palmer, 2016-03-29 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2016-03-29 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Projekt om produktutveckling gällande Destination Asnen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projekt Hållbar produktutveck:ling med 
fokus på natur- och kulturbaserad turism runt Åsnen (arbetsnamn) med 200 000 kr/år 
under fyra år (2016-2019). Beslutet gäller under förutsättning att: 

Både Alvesta kommun och Växjö kommun fattar beslut att medfinansiera pro
jektet med samma summa. 

Tillväxtverket godkänner projektet. 

Sammanfattning 
Tillväxtverket har fått ett uppdrag av regeringen att stödja utveck:lingsarbetet avseende 
natur- och kulturbaserade produkter (varor eller tjänster), som kan bidra till fler besöks
anledningar för internationella gäster. 40 miljoner har öronmärkts för fem till tio pro
jektet inom utlysningen "Hållbar produktutveck:ling med fokus på natur- och kulturbase
rad turism". Tillväxtverket kommer att finansiera 50 procent. Visit Sweden kommer 
vara delaktiga i projekten. Syftet med utlysningen är att skapa fler exportmogna desti
nationer. 

Produkterna inom natur och kultur måste ingå i en destination, ett område eller nätverk 
av aktörer med kompletterande tjänster. Utlysningen vänder sig till aktörer som vill ut
veckla fler natur- och kulturbaserade besöksupplevelser i Sverige och som behöver stöd 
för nästa steg. 

Projektmedel kan sökas för insatser för utveckling av hållbara produkter och upplevel
ser inom natur- och kulturbaserad turism. 

Styrelsen för Destination Åsnen bedömer utlysningen intressant och har beslutat att gå 
vidare och skriva fram en ansökan om intresse finns hon berörda kommuner att vara 
delaktiga i projektet genom medfinansiering och aktivt deltagande. 

Tingsryds kommun har likt kommunerna Alvesta och Växjö fått en förfrågan från Des
tination Åsnen om att medfinansiera ett projekt inom utlysningen "Hållbar produktut
veckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism" med 200 000 kr/år per kommun 
under fyra år. 

Bakgrund 
Historik 

2008 började Naturvårdsverket planera för en ny nationalpark i nordvästra Åsnenområ
det. 

1(4) 
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2010 fick Destination Småland ett uppdrag av kommunerna runt Åsnen att inventera det 
geografiska området utifrån boende, aktiviteter samt intresse hos företag och föreningar 
gällande destinationsutveckling. 

2011-2014 drevs ett leaderprojekt mellan kommunerna kring Åsnen och Regionförbun
det Södra Småland. Syftet var att, i samverkan med intressenter och boende i området, 
bygga grunden till en destination med internationell attraktionskraft genom att skapa en 
gemensam identifikation med varumärke, målbild och kärnvärden. En gemensam varu
märkesplattform och aktivitetsplan togs fram samt grundläggande förutsättningar för 
gemensam marknadsföring och bokning. Den nuvarande driftsorganisationen skapades, 
Destination Åsnens ideella förening. 

Under 2015 drevs Projektet Samverkan Åsnen med syftet att stärka och utveckla intern 
samverkan i destinationen genom ökad kunskap om varandra, utbildning inom natur, 
miljö och internt värdskap/värdegrund samt benchmarking. Vidare drevs leaderprojekt 
Positionering Åsnen med syfte att öka synbarheten för Åsnen på strategiska marknader. 

Nuläge 

Destination Åsnen har idag en grundstomme med en gemensam identifikation (varu
märkesplattform), förankrad hos intressenterna runt Åsnen. Destinationen arbetar strate
giskt mot den framtida utpekade positionen "Sveriges första nationalparksdestination". 
Destinationen går framåt i sin utveckling men behöver bl.a. fokusera ytterligare på att få 
fler tydliga reseanledningar på plats till utpekade målgrupper. Företagen i området be
höver stöd för att skapa högre förädlingsvärde på sina produkter, befintliga och nya. 
Styrelsen har utifrån input från intressenterna, studiebesök till nationalparker samt an
nan kunskapsinhämtning pekat ut strategiska utvecklingsvägar för Destination Åsnen. 
Följande områden har prioriterats: 

• Produkt och kvalitet inom destinationens utpekade teman; Natur & Äventyr samt 
Kultur & Historia 

• Långsiktig driftsorganisation för att skapa en trovärdig organisation som kanat
trahera nya aktörer. 

• Skyltning och gestaltning för att tydliggöra det unika konceptet nationalparks
destination. 

För alla delar gäller det övergripande målet: 

• Att bli Sveriges första nationalparksdestination. 

• Att bli Smålands nästa exportmogna destination. 

• Att all utveckling ska ske med tydlig förankring hos intressenterna i Åsnenom
rådet. 

• Att alltid värna om miljö och vår råvara naturen. 

"Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism" 

Tillväxtverket har fått ett uppdrag av regeringen att stödja utvecklingsarbetet avseende 
natur- och kulturbaserade produkter (varor eller tjänster), som kan bidra till fler besöks
anledningar för internationella gäster. 40 miljoner har öronmärkts för fem till tio pro
jektet inom utlysningen "Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbase
rad turism". Tillväxtverket kommer att finansiera 50 procent. Visit Sweden kommer 
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vara delaktiga i projekten. Syftet med utlysningen är att skapa fler exportmogna desti
nationer. 

Produkterna inom natur och kultur måste ingå i en destination, ett område eller nätverk 
av aktörer med kompletterande tjänster. Utlysningen vänder sig till aktörer som vill ut
veckla fler natur- och kulturbaserade besöksupplevelser i Sverige och som behöver stöd 
för nästa steg. 

Projektmedel kan sökas för insatser för utveckling av hållbara produkter och upplevel
ser inom natur- och kulturbaserad turism. 

Styrelsen för Destination Åsnen bedömer utlysningen intressant och har beslutat att gå 
vidare och skriva fram en ansökan om intresse finns hon berörda kommuner att vara 
delaktiga i projektet genom medfinansiering och aktivt deltagande. 

Ärendet 

Tingsryds kommun har likt kommunerna Alvesta och Växjö fått en förfrågan från Des
tination Åsnen om att medfinansiera ett projekt inom utlysningen "Hållbar produktut
veckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism" med 200 000 kr/år per kommun 
under fyra år. 

Syftet med projektet är att: 

• Öka destinationens attraktionskraft genom att skapa exportmogna produkter och 
upplevelser inom natur och kultur. 

• Öka företagens/aktörernas lönsamhet och hållbara utveckling. 

• Skapa attraktion för nyetablering av företag. 

• Skapa en långsiktigt hållbar driftsorganisation. 

Tingsryds kommun bedömer projektet som ett viktigt steg i Destination Åsnens utveckl
ing mot att bli Sveriges första nationalparksdestination. Genom projektet kan medel 
växlas upp på ett effektivt sätt och Destination Åsnen kommer in i ett nationellt sam
manhang och nätverk för att utveckla exportmogna destinationer. 

Entreprenörer inom besöksnäringen kommer att bli viktiga för kundgrupper som vill ha 
bra boende kopplat till exklusiva guidade natur/kulturupplevelser och ett varierat utbud 
av mat. Sydostleden som ramar in Åsnen på två sidor kommer att skapa nya reseanled
ningar och driva turismvolymer till hela området. 

Destination Småland har erbjudit sig att vara projektägare för projektet. Region Krono
berg ställer sig positiv till medverkan, såväl med tid som medfinansiering. Diskussioner 
pågår kring samverkan med Glasriket. Andra intressenter är Almi utifrån ett affärsut
vecklingsperspektiv, IKEA museet blir en annan stark dragare till området där samver
kan med WelcomeCenter Älmhult blir en viktig part. 

Medel för medfinansieringen föreslås hämtas från Tufab AB's projekt "Näringsliv i 
utveckling" (200 000 kr år 2016, ansökan har lämnats) samt 200 000 kr per år i 3 år 
från budgeterade utvecklingsmedel. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
För åtgärd 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Kommunledningsförvaltningen, Utveck:lingsavdelningen 

För kännedom 

Destination Åsnens 

Destination Småland 

Alvesta kommun 

Växjö kommun 

Region Kronoberg 

Eva Palmer 
Utvecklings chef 
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1:194 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 

Justerare 

§ 147 

Överlåtelse av fastigheten Möllekulla 1:194 
Dnr 2016/183 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Industristiftelse har fått förfrågan om att försälja fastigheten 
Möllekulla 1: 194, till Agrippa Fastighets AB, som också, genom Agrippa 
Manufactoring AB är hyresgäster i fastigheten. 
Verkställande Direktören har förhandlat med representanter för bolaget om 
att köpa fastigheten. Försäljningen innebär relativt stor reavinst för bolaget 
och fastigheten säljs i paritet med gjord värdering. Bokfört värde för 
fastigheten är cirka 5 mkr vid försäljningstillfället (beroende på vilket datum 
försäljningen sätts till). Eftersom köparen även är hyresgäst är bedömningen 
att köparens bolag kan utvecklas ytterligare och köpet står som garant för att 
köparens bolag kommer bedriva vidare sin verksamhet under längre tid. 

För Industristiftelsens del innebär försäljningen en reavinst, samtidigt som 
den allra största intäktskällan för bolaget försvinner. Industristiftelsens 
kassaflöde kommer att påverkas negativt i och med försäljningen, med 
effekten att det kan ta några år innan resultaträkningen för bolaget hamnar i 
balans. 

I enlighet med Tingsryds Industristiftelses syfte att både köpa och sälja 
fastigheter ingår försäljningen i stiftelsens huvuduppgifter. 
Försäljningen sker enligt bifogat köpeavtal så snart erforderliga beslut är 
tagna. 

Ärendets beredning 
Beslut om försäljning tas i Tingsryds Industristiftelses styrelse den 16 maj. 
Styrelsen har redan godkänt köpesumman, men inte tagit beslut om 
detaljerna i köpeavtalet. Beslutet i AU tas under förutsättning att Tingsryds 
Industristiftelse godkänner köpeavtalet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från VD Tingsrydsbostäder AB Thomas Mattsson, 2016-05-06 
Förslag till köpekontrakt gällande fastigheten Möllekulla 1: 194 

I Utdrags bestyrkande 
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KÖPEKONTRAKT 

1. Säljare 

Tingsryds Industristiftelse, org.m. 829500-4264, adress Box 88, 362 22 Tingsryd, nedan 

kallad Sälj aren. 

2. Köpare 

Agrippa Fastighets AB, org.m. 556619-8783, nedan kallad Köparen. 

3. Köpeobjekt och köpeskilling 

Säljaren överlåter till Köparen fastigheten Möllekulla 1: 194 för 7 000 000 kr. Fastighets

utdrag bifogas som Bilaga 1. 

Utöver köpeskillingen ska Köparen betala sin del av fastighetsskatten vilket uppgår till 

15 600 kr 

Köpeskillingen och fastighetsskatten om totalt 7 015 600 skall betalas till Säljarens 

konto. 

Efter det att full betalning erlagts kommer Säljaren utfärda köpebrev avseende fastig

heten. 

4. Tillträdesdag 

Tillträdesdag är så snart som är möjligt efter erforderliga beslut är tagna. 

Köparen, som också är hyresgäst i del av fastigheten, är hyresbefriade från 20 juni 2016. 

Övriga hyresgästers hyra får Köparen del av från 1 juli. 

5. Vissa avtal och separationsgods 

Det står Köparen fritt att överta Säljarens avtal rörande fastigheten. Säljaren förbinder 

sig att medverka till Köparens eventuella övertagande av dessa avtal. 

6. Mervärdeskatt 

En överlåtelse som inbegriper hel verksamhet eller verksamhets gren omfattas inte av 

mervärdesskatteplikt. Skulle likväl överlåtelsen i framtiden visa sig vara mervärdesskat

tepliktig, skall det beloppet läggas till köpeskillingen. 
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7. Kostnader 

Säljaren ansvarar för samtliga kostnader för rörelsen av vad slag de vara må, i den mån 

de belöpa på tiden intill tillträdesdagen. Från och med nämnd dag åvilar betalningsskyl

digheten i dessa hänseenden Köparen. Stämpelskatt skall erläggas av Köparen. 

8. Friskrivning 

Köparen har god kännedom om fastigheten och dess skick. Säljaren friskriver sig från 

allt ansvar beträffande fastighetens fysiska skick inklusive s.k. dolda fel. Köparen får 

således inte göra några påföljder gällande på grund av fel eller bristfälligheter i byggna

den. 

Dock förbinder sig säljaren att under från tillträdesdagen bekosta eventuella miljösane

ringsåtgärder, hänförliga till skador som inträffat före tillträdet, som överstiger 5 000 lao

nor och som krävs av myndighet. 

Parterna är överens om att inga ytterligare överenskommelser avseende fastighetens skick 

träffats dem emellan än vad som redovisats här. 

9. Tillstånd 

Köparen ansvarar för att samtliga erforderliga tillstånd för köpets genomförande inhäm

tas från vederbörliga myndigheter och instanser. 

10. Försäkring 

Sälj aren garanterar att egendomen intill tillträdesdagen är tillfredsställande försäkrad. 

Skulle egendomen skadas före tillträdesdagen, skall köpet det oaktat fullföljas, varvid 

Köparen mot erläggande av köpeskillingen inträder i Sälj arens rätt till ersättning enligt 

försäkringen. 

11. Transport 

Köparen äger rätt att transportera detta avtal på vilken han så önskar under förutsättning 

att i avtalet upptagna villkor uppfylles. Köparen garanterar själv för att avtalsvillkoren 

uppfylles om en transport sker. 

12. Pantbrev 

Säljaren förbinder sig att tillträdesdagen överlämna eller medverka till överlämning av 

samtliga i fastigheten uttagna pantbrev. En förutsättning härför är dock att köpeskil

lingen erlagts i sin helhet. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit ett. 

Tingsryd den 

För Tingsryds Industristiftelse För Agrippa AB 

Säljare Köpare 
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Arende 12 

Beslut om mötesplats 

Konga 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 125 

Beslut om mötesplats Konga 
Dnr 2016/154 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en mötesplats för att främja 
integrationen i Konga. 

2. Finansiering sker inom ramen för kommunens migrationskonto. 

Beskrivning av ärendet 

Mötesplatser 

Tanken med mötesplatserna är att skapa förutsättningar för människor med 
olika kulturella och etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra. 
Genom studier, föreläsningar och kulturaktiviteter försöker kommunen skapa 
förståelse och integration bland alla boende i Tingsryds kommun. 

Bakgrund till förslag om mötesplats Konga 

I Tingsryds kommun bor 33 personer från Eritrea med PUT (permanent 
uppehållstillstånd). De flesta är bosatta mest i Konga men några få familjer 
bor även i Älmeboda och Urshult. Denna grupp är relativt ny i Tingsryds 
kommun och talar Tigrini. 

I kommunen finns idag ingen referensperson med kunskap om och 
erfarenhet av det svenska samhället, som kan backa upp enskilda personer i 
deras nya vardagsliv. Många upplever svårigheter med att hantera sådant 
som postgång, inbetalningar, fakturor, bankärenden mm, vilket innebär 
risker för den enskilde individen. 

För att möta de problem som kan uppstå och underlätta integrationen i det 
svenska samhället, planeras att tillsamman med Arbetsförmedlingen anställa 
en person som behärskar Tigrini och som kan fungera som stöd. Före detta 
Konga Cykel- och motors lokal är privatägd men ligger centralt i Konga och 
synnerligen lämplig för verksamheten. Lokalfrågan bereds i samverkan med 
kommunens lokalförsörjningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från integrationssamordnare Stefan Johansson, 2016-04-13 

I Otdragsbescyrkande 
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KOSTNADER MÖTESPLATS KONGA 

Verksamhet/projekt/kostnader maj-dec 2016 Helår 2017 

Uppstartskostnader 

Bygglovsavgift 2 000 

Brandsäkerhet (inkl urtymningsskyltar) 10 000 

Dokumentation brandsäkerhet 10 000 

Uppfräsning lokal 5 000 

Skyltning 3 000 

Hushållsartiklar (vattenkokare, kaffebryggare micro m m) 3 000 

Möbler och inventarier 10000 

Transporter 2 000 

TV-antenn inkl arbetskostnader 3 000 

Invigning mötesplats Konga 7 000 

SUMMA uppstartskostnader 55 000 

ABF står för utbildnings- och verksamhetsutrustning, Wi-Fi 

Personalkostnader: 

Lön samordnare 1,0 Åa (nystartsjobb 19 800 kr) 160 618 240 926 

PO 65 853 98 780 

Bilersättning 667 1000 

Mobiltelefon 5 600 8400 

Personaldator 8 000 12000 

Bidrag från AF -147 206 -220 809 

SUMMA lönekostnader 93 531 140 297 

Driftkostnader: 

Hyra lokal {8000 kr/mån) 64000 96 000 

Information och annonsering (inkl. översättning) 3 333 5 000 

Aktivitets potten 6 667 10000 

Transporter 6 667 10000 

SUMMA driftskostnader 160 618 121000 

TOTALT 309149 261297 

Finansiering från Migrationsverkets medel 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 124 

Upphörande av klimat- och energirådgivning 
Dnr 2016/139 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen låter samhällsbyggnadsnämnden bli befriade från 
uppdraget att på en 50 % tjänst upprätthålla energi och 
klimatrådgivningen i kommunen. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchef Laila Jeppsson i uppdrag att ta 
kontakt med Energikontor Sydost om att köpa tjänsten motsvarande 
de eftersökta pengarna. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har from 2015 fått kommunstyrelsens uppdrag 
att i en 50 % tjänst bedriva energi och klimatrådgivning. Under 2015 har det 
varit svårt att nå upp till en verksamhet på 50 %. Det innebär att 
förvaltningen kommer att få betala tillbaka delar av bidraget. Mot denna 
bakgrund bör inte Tingsryds kommun och nämnden ta på sig uppdraget att 
bedriva klimat och energirådgivning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden fick uppdraget att bedriva energi och 
klimatrådgivning från och med 2015. Uppdraget har tidigare legat på 
kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Vid 
slutredovisningen för 2015 konstaterar sarnhällsbyggnadschefen att 
uppdraget endast har tagit 15 6 timmar i anspråk under 2015. I denna mängd 
ingår också utbildning. För 2016 bedömer samhällsbyggnadschefen det som 
orimligt att det finns både underlag och möjlighet till att öka engagemanget 
i den grad som behövs för att nå upp till en 5 0 % tjänst. 

Det innebär att pengarna lämnas tillbaka till energimyndigheten. 
Samhällsbyggnadschefen anser att det då skulle vara möjligt för 
Energikontor Sydost att bedriva energi och klimatrådgivning i den 
omfattning som behövs för Tingsryds kommuns behov. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 45, 2016-03-22 

I Otdragsbestyrkande 
102



~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (22) 

2016-03-22 

Justerare 
l'H I. i i 1,1.,J 
lJ . ! f 

§ 45 Dm: 2016-0043-012 

Upphörande av energi och ldimatrådgivning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden begär att få bli befriade från uppdraget att på en 
50 % tjänst upprätthålla energi och klimatrådgivningen i kommunen. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att Tingsryds 
kommun upphör att söka pengar från energimyndigheten för 50 % tjänst 
energirådgivning. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har from 2015 fått kommunstyrelsens uppdrag att i 
en 50 % tjänst bedriva energi och ldimatrådgivning. Under 2015 har det varit 
svårt att nå upp till en verksamhet på 50 %. Det innebär att förvaltningen 
kommer att få betala tillbaka delar av bidraget. Mot denna bakgrnnd bör inte 
Tingsryds kommun och nämnden ta på sig uppdraget att bedriva energi och 
ldimatrådgivning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fick uppdraget att bedriva energi och 
ldimatrådgivning from 2015. Uppdraget har tidigare legat på kommunstyrelsen 
och kommunledningsförvaltningen. Vid slutredovisningen för 2015 konstaterar 
vi att uppdraget endast har tagit 15 6 timmar i anspråk under 2015. I denna 
mängd ingår också utbildning. För 2016 bedöms det som orimligt att det finns 
både underlag och möjlighet till att öka engagemanget i den grad som behövs 
för att nå upp till en 5 0 % tjänst. 

Det innebär att pengarna lämnas tillbaka till energimyndigheten. Då skulle det 
vara möjligt för energikontor sydost att bedriva energi och ldimatrådgivning i 
den omfattning som behövs för Tingsryds kommuns behov. 

Ut ags estyr cande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 

2016-03-22 

Justerare 

()J. LL 
v· 1 /T 

§ 45 forts 

Ärendets beredning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gj01t en sammanställning av verksamheten 
som bedrivits under 2015. Detta underlag har använts som grund för förslaget 
till beslut. I huvudsak består detta av en tidredovisning av verksamheten för 
2015. I bakgrunden fmns också faktumet att pengar har fått återlämnats tidigare 
år när inte förvaltningen har haft uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2016-02-26. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-07, § 59. 

Beslutet skickas till 

l(ommunstyrelsen 

Kommunchef 
Bygg- ochmiljöchef 
Samhälls byggnads chef 

Utdrags estyr ande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 123 

Förslag till ny måltidsvision och ny måltidspolicy 
Dnr 2016/140 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ny vision och policy för Måltiderna i 
Tingsryds kommun enligt nedan. 

Nuvarande kostpolicy togs till beslut 2009. Arbete med ny policy har 
bedrivits men avbrutits 2012. Under andra halvåret 2015 och till nu har en 
ny process pågått där en arbetsgrupp med tjänstemän tagit fram utkast som 
sedan utvecklats löpande med en politisk styrgrupp med 
samhällsbyggnadsnämndens presidium och ordförande i socialnämnden och 
barn-och utbildningsnärnnden. 

Måltidsvision 

Måltiderna ska vara lustfyllda och trygga helhetsupplevelser för Tingsryds 
kommuns måltidsgäster. 

Måltids policy 

Måltiderna i Tingsryds kommun: 

• Skall serveras i en trygg och trivsam miljö 
• Skall bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och 

smakliga 
• Skall bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt 
• Skall tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade 

medarbetare i en god arbetsmiljö 
• Skall ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet 

där den erbjuds 
• Skall vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal 

miljöpåverkan 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 123 forts. Dnr 2016/140 003 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden§ 44, 2016-03-22 
Förslag till ny måltidsvision och måltidspolicy 

I Utdrag,;bestyrkande 

20 (25) 
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~Tingsryds 
~kommun 
Sanihällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 

2016-03-22 

Justerare 

CH-ff 

§ 44 Dm: 2012-0924-469 

Förslag till ny Måltidsvision och Måltidspolicy 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår ny vision och policy för Måltiderna i 
Tingsryds kommun enligt nedan. 

2. Nämnden översänder vision och policy för måltiderna till :fullmäktige för 
antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande kostpolicy togs till beslut 2009. Arbete med ny policy har drivits 
men avbrutits 2012. Under andra halvåret 2015 och till nu har en ny process 
pågått där en arbetsgrupp med tjänstemän tagit fram utkast som sedan 
utvecldats löpande med en politisk styrgrupp med samhällsbyggnadsnämndens 
presidium och ordförande socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Måltidsvision 

Måltidema ska vara lustfyllda och trygga helhetsupplevelser för Tingsryds 
kommuns måltidsgäster. 

Måltidspolicy 

Måltiderna i Tingsryds kommlm: 

o Skall serveras i en trygg och trivsam miljö 
• Skall bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smaldiga 
• Skall bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt 
• Skall tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en 

god arbetsmiljö 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (22) ~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-22 

§ 44 forts 

• Skall ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där 
den erbjuds. 

• Skall vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal 
miljöpåverkan 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny måltidsvision och måltidspolicy. 
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-07) § 53. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Måltidschef 

Ut rags estyr an e 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 118 

Årsredovisning 2015 stiftelsen Kurrebo 
Dnr 2016/127 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för stiftelsen Kurrebo redogör för årsredovisning 2015. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015 stiftelsen Kurrebo 

I Utdrags bestyrkande 

14 (25) 
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Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Kurrebo för 2015 

Stiftelseförordnande 

Styrelsen 

Revisorer 

Stiftelsen Kurrebo:s verksamhet regleras i ett av 

fullmäktige fastställt stiftelseförordnande och ett 

drifts- och underhållsavtal. Övergripande gäller 

stiftelselagen. 

Följande styrelseledamöter har inom 

mandatperioden 2015-2018 Valts av Tingsryds 

kommun och Nelson Garden. 

Ordinarie 

Kommunfullmäktige Mikael Jeansson 

Patrick Ståhlgren 

Anna Johansson 

Nelson Garden Jörgen Bengtsson 

Birgitta Karlsson 

Ordförande Mikael Jeansson 

Vice ordförande Anna Johansson 

Sekreterare Jörgen Bengtsson 

Kassör (inköpt tjänst) Yvonne Fransson 

Personalansvarig Birgitta Karlsson 

Ordinarie revisor Per Magnusson 

Auktoriserad 

Ersättare Börje Olofsson 

Auktoriserad 

Av kommunen utsedda revisorer 

Ordinarie Sven-Erik Svensson 
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Sammanträden 

Arvoden 

Underhåll, investeringar 

Försäljning av produkter 

Försäljning av tjänster 

Ersättare Kerstin Pettersson 

Styrelsen har under år 2015 haft fem protokollförda 

möten varav ett extra årsmöte samt konstituerade 

styrelsemöte. 

Förrättningsarvode har utgått till de av kommunens 

tillsatta ledamöter. Ordföranden har ej tagit ut 

arvode pga heltidsarvodering som KS ordförande. 

Nelson Gardens representanter har arvoderats via 

Nelson Garden 

Ett nytt kylskåp har införskaffats eftersom det gamla 

visade sig sluta fungera. Sedvanliga vattenprover har 

tagits samt en besiktning gjorts av avloppsledningen 

som visat sig vara igentäppt. Vissa 

reparationsåtgärder har gjorts angående detta. I 

övrigt har det varit begränsat med underhåll och 

investeringar. 

En viss begränsad försäljning av diverse produkter 

har skett. 

Stiftelsen har på uppdrag av Tingsryds kommun mot 

ersättning skött den allmänna toaletten vid 

parkeringsplatsen till Kurrebo/Lunnabacken. 

Demonstrationsträdgården Nelson Garden har finansierat en 

demonstrationsträdgård med både likvida medel 

samt frö och lökar. 

Kurrebo cafe 

Bed och Breakfast 

Den har skötts av extern aktör, Kärrasands camping 

har ansvarat för försäljningen. 

Även denna del har skötts av Kärrasands Camping. 

Reklam och marknadsföring Har skötts via hemsida och lokal press. 
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Aktiviteter 2015 

Likviditet 

Övrigt 

Mikael Jeansson 

) I\ \ ' 
f• f' , t r1 , I' t --A,vv,J \ r\liV\A.~A-... 

Anna Johansson ·· 

Under året har det genomförts aktiviteter såsom 

mors dag, nationaldagen, midsommarfirande, 

hantverksdagen, Dahlians dag, konstutställning, 

höstmarknad samt äpplets och honungens dag. 

Samarbete har skett med bl a Urshults 

trädgårdsförening och Urshults hembygdsförening. 

Resultatet för 2015 blev positivt. Resultat och 

balansräkning redovisas separat. 

Under år 2015 har styrelsen diskuterat sin framtid. 

Beslut om att ta bort driftbidraget från kommunen 

samt Nelson Garden har inneburit att risken för att 

stiftelsen måste upprätta en kontrollbalansräkning 

blivit överhängande. Ett beslut om försäljning har 

även tagits under året som planeras genomföras 

under 2016. En auktion har hållits av försäljning av 

inventarier som har inbringat ca 150 000 kr. Detta 

kommer att innebära ett överskott som kan 

användas till återbetalning av lån från kommunen. 

Kommunstyrelsen har även upprättat ett planavtal 

där riktlinjer för framtida användning av blivande 

köpare skall tas fram. Under året har diskussioner 

förts med revisionen om genomförandet av en 

likvidation av stiftelsen. 

~·:·I/// ~ /~ 
I yH,{,?31~~ l'(__/7~ /~..--4/U~ d_;;(rz 

Birgitta Karlsson Patrick Ståhlgren o...-"1.--._ 
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STIFTELSEN KURREBO 
829502-6366 

RESULTATRÄKNING 
2015-01-01-2015-12-31 

Rörelsens intäkter 
Försäljning 
övriga intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och handelsvaror 
Personalkostnader 
Reparation och underhåll fastighet 
Reklam, PR 
övriga driftskostnader 

Rörelseresultat före avskrivningar 

Avskrivningar 
Växthus, markanläggningar 
Maskiner och inventarier 

Resultat efter avskrivningar 

Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkter 
Bankkostnader 

Resultat före bokslutsdispositioner 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfond 
Resultat före skatt 

Skatt 

Redovisat resultat 

2015 2014 

156 119 407 421 
758 200 1 001 754. 
914 319 1409175 

- 45 250 -158 926 
-404 801 -1 041 917 

-31 834 -21 894 
-17213 -30 603 

-381 653 -223 066 
880 751 -1 476 406 

33 568 -67 231 

-8 519 -9 411 
0 -21 580 

-8 519 -30 991 

25 049 -98 222 

231 936 
-1 124 -4315 

-893 -3 379 

13 715 -101 601 

0 0 
13 715 -101 601 

-3 087 0 

10 628 -101 601 
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STIFTELSEN KURREBO 
829502-6366 

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 
Insats i ekonomisk förening 

Inventarier 
Växthus 
Markanläggning 
Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager 
Kundfordringar 
Fordran mervärdesskatt 
Skattefordran 
övriga kortfristiga fordringar 
övriga interimsfordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 
Likvida medel 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Eget kapital 
Eget kapital 
Arets resultat 
Summa eget kapital 

SKULDER 
Långfristiga skulder 
Lån 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
Skatteskulder 
övriga kortfristiga skulder 
Summa kortfristiga skulder 

Not 

1 
2 
2 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

2015-12-31 2014-12-31 

30 400 30 400 

0 10 441 
0 0 

65267 73 786 
95 667 114 627 

0 25 500 
0 4860 
0 13 988 

25 641 26 334. 
15 864 18 396 

0 105 000 

0 0 
286 272 13 747 
358177 207 825 

423 444 322 452 

37 215 138 815 
10 628 -101 601 
47 843 37 214 

163 336 163 366 
163 336 163 336 

14 204 6 060 

0 0 
0 0 

198 061 115 842 
212 265 121 902 

423 444 322 452 
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RE,VJSIONSBERÅ.TTELSE 

Till styrelsen i Stiftelsen Kurrebo 
Organisationsnummer 829502-6366 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens· förvaltning i Stiftelsen Kurrebo 
för år 2015. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller 
om ledamöterna på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av stiftelseresultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Urshult den 23 mars 2016 

Per Magnus~6;{ 
Auktoriseratf revisor 

Sven-Erik Svensson 
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STIFTELSEN KURREBO 
829502-6366 

BOKSLUTSKOMMENTARER 

Redovisningsprinciper 

Tillgångar och skulder har värderats till nominellt belopp 

Not 1 Maskiner och inventarier 
Maskiner och inventarier har avförsålts under året. 

Anskaffningsvärde, ingående balans 
Anskaffningsvärde, försålda maskiner och inventarier 
Ack avskrivning, ingående balans 
Ack avskrivningar, försålda maskiner och inventarier 

Not 2 Växthus, markanläggning 

Anskaffningsvärde 
Ack avskrivning 
Bidrag 

1 ael Jeansson 
Ordf 

. ~ ~:\~i~-:~~: 
Anna Johan~n 
Vice ordf 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2016 

0 J./A,cil~ 
P·e·~ ~ 9~~:ä· · ................ . 

(I 

2015 
490 271 

-490 271 
~490 271 
490 271 

0 

445 858 
-160 591 
-220 000 

65 267 

2014 
· 490 271 

0 
-479 830 

0 

10 441 

445 858 
-152 072 
-220 000 

73 786 

'.p~~I J.t!!~(~P.~ ..... . 
Birgitta Karlsson 

_[):????~ 
Sven-Erik Svensson 
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Förvaltnings berättelse 

Inledning 

Redovisning och uppföljning av förbundets 
verl{Samhet sammanstälis vid tre tillfällen per 
år, dels fyra- och åttamånaders 
resultatinformation som delårsrapporter, dels 
en tredje soni särskilt dokument, 
årsredovisning. Såväl årsredovisning som minst 
en delårsrapport sl<all föreläggas 
förbundsditektionen jämte att revisionen 
inlämnar sin skriftliga bedömning. 

Syftet med resultatinformationen är att 
direktionen, dess revisorer och medlems
kommunerna erhåller löpande information om 
verksamheten vad gäller kvantitet, kvalitet, 
personal och ekonomi enligt god ekonomisk 
hushållning. I sammanställningen ingår 
restiltat- och balansräkning jämte underlag till 

l.JppdragetochstyrdokUilleht 

Förbundsordningen är det dokument som 
reglerar uppdraget från medlemskommunerna 
till kommunalförbundet. Förbundsordningen 
fastställs av respelctive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, senast reviderad under 
2014. Enligt ändämålsparagrafon i 
förbundsordningen är förbundets uppdrag 
följande: · 

Kommunalförbundet ska hålla en för 
Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge 
kommuner gemensam organisationför 
skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp 
till självhjä"fp samt att rädda plötsligt 
hotade värden. 

Förbundets huvuduppgifter lir att 
m•beta förebyggande och stödja den 
ensldlde så att denne kan ta sitt nnsvm· 
för att eliminera, förhindra och 
begränsa olyckor samt att rädda 
plötsligt hotade värden i fonn av liv, 
egendom eller miljö. 

Förbundets U]?J>gift:er framgår n~_rmare 
dokumentet "Agardirektiv till ROK'' och 
"handlingsprogram för räddningstjänst", viika 
båda ska beslutasför varje mandatperiod. 

3 

periodiseringar. Dock redovisas ej någon 
fullständig notförteclming i delårsrapporten, 
Redovisningen har skett el).ligt kommunal 
redovisningslag och i överensstämmelse med de 
rekommendationer som utgivits av Rådet för 
kommunal redovisning. 

I årsredovisning 2015 ber9rs uppföljning/ 
målanalys enbart summariskt. Redovisning av 
måluppfyllelse enligt i handlingsprogram 
angivna mål redovisades i årsredovisning 2014 
varvid den period som handlingsprogrammet 
avser, 2010 2014, granskades. Enär 
handlingsprogram för innevarande 
mandatperiod ännu inte är beslutat bygger 
årsredovisningen mestadels på att redovisa vad 
som utförts, statistik etc. 
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Sammanfattande redogörelse 

Sotnings- och brandskyddskontroll 
De avvikelser som under en längre tid funnits 
avseende sotnings- och brandskyddskontroll
verksaniheten inom Tingsryds sotningsdistrikt 
kom till en lösning Under våren. Efter kontakt 
från skorstensfejarmästare Kenneth Durborg 
med sin kollega inom Växjö Sot AB, Micael 
Hvilf träffades en överenskommelse dem 
emellan. Innebörden ät att Växjö SotAB fr.o.m. 
2015-05-01 tagit över verksamheten inom 
Tingsrydsdistriktet enligt befintligt avtal*. 
Förändringen är godkänd av 
förbundsdirektionen (20150427, §16) och har 
haft en tydlig positiv inverkan. 
*) Tecknat 1992-06-01 och gälfor t.o.m. 2021-

i1-30 

Personal/beredskap 
Relayteringsbehovet är i stort oföråndrat och 
ligger på tio till femton nyanställningar per år. 
Beredskapsläget ha:r under semesterperioden 
varit ansträngt vid vissa stationer vilket 
inneburit undertalighet under del av dygn och 
/ eller del av vecka. Kommendering tillämpas 
ej. Trots det är benägenheten och solidariteten 
stor att, aom extra beredskap, täcka för de 
vakanser somuppstår. 
Bokförda kostnader för extra beredskap 
uppgår för året till 179,4 tlrr (snitt/år, 2011-
2015: 225,6 tkr) 

Första Insats Person 
Organisation med s.k. FIP (första insats person) 
är sedan våren 2014 i drift i Ryd respektive 
Åseda. Som nämns under "investeringar" längre 
fram i redovisningen finns resursen nu även i 
Tingsryd. En händelse den 19 september är ett 
tydligt exempel på vinsten med FIP. I samband 
med "brand i pannrum;' inom ett 
behandlingshem är FIP framme ca 5 minuter 
före första styrka. Med hjälp av pulversläckare 
fördröjs brandförloppet och förberedande order 
till ankOJnmande styrkor ges via Rakel. 
Uppställningspiats fordon, angreppsväg etc. 
hinner förberedas. 

Avtal2015 
Av orsak;er hänförliga till centrala parter 
tecknades inget avtal för räddningspersonal i 
beredskap, RiB under 2014. Efter utdragna 

4 

förhandlingar och även konflikt träffades 
överenskommelse om nytt avtal den 21 juli, 

benämnt RiB-15. Avtalet gäller t.o.m. 2016-09-
30 och innebär en kostnadsökning för 
beredskap med ca 650 tlrr (helårseffekt). 
Beräkning av s.k. följandetimmar och 
övningstid ändrades också. Enligt RiB-15 ska 
ersättning för dessa typer av arbete utges 
motsvarande den faktiska tiden och inte som 
tidigare per påbörjad timma respektive 
påoörjad halvti.mma. 

I Väntan På Ambulans. IVPA 
Förbundets, och övriga räddningstjänsters, 
avta:l med Region Kronoberg avseende IVPA 
upphör i april 2016. Med start i november 
genomförs d:iskussionsmöten i syfte att ta fram 
förslag till ett nytt avtal. Samsyn råder om 
målsättningen att utarbeta förlag till avtal som 
syftar till fortsatt medverkan av 
räddningstjänsten. Bokförda 
personalkostnader för utryckningar IVP A 
uppgår för 2015 till 1ö6,9 tkr och intäkterna till 
64,0 tkr (utfall utrycl01ingsdelen av IVPA 2oi1-
2015: -74,7tkr) 

Ägardirektiv /kostnadsminskning 
Enligt den ordning Som medleni.skommunerila 
Under 2oi4 kompletterade förbundsordningen 
med hat ägarsamråd ägt rum. Efter erhållet PM 
från samrådet beslutade fäTbundsdirektionen 
vid sammanträde 2015'-09-11 att uppdra ~t 
räddningschefen att ta fram underlag till 
handlingsprogram och budget Som ska bygga på 
sänkt kostnadsnivå med 3,8 miljoner. 

Förbundsdirektionens agerande i frågan om 
kostnadsminslmingar föregicks av en process 
på initiativ av ägarsämrådet. Enligt av samrådet 
be$lutad projektplan skulle lcommuncheferna 
till oktober månad utarbeta en rapport. Givna 
förutsättningar var att rapporten skulle ligga till 
grund för en organisationsförändifog, att 
närtijJ_da förä:o.drip_g sktille generera en sänkt 
kostnadsnivå motsvarande 3,8 miljo-p.er och att 
rapporten skulle beslutas av respektive 
fullmäktige. Om denna process fullföljts hade 
det inneburit dels regelbrott gentemot 
kommunal- respektive förvaltningslag och dels 
att den korrekta beslutsnivån, 
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förbundsdirektionen, åsidosatts på ett 
otillbörligt sätt. 
Tyvärr kan konstateras att beslut beträffande 
kostnadsminskning, och därmed organisatorisk 
förändring, ännu ej fattats. Oavsett 
verksamhetsområde med.för utdragna 
processer som handlar om 
organisationsstruktur ogynnsam påverkan. Det 
är oundvikligt att de leder till spekulationer och 
i övrigt innebär "resursförluster". 

Räddsam Kronoberg 
Efter beviljad medelsansökan från 
Länsstyrelsen i Kronobergs län till MSB drivs 
sedan årssldftet ett projekt i syfte att utveckla 
och ytterligare förbättra samverkan mellan 
räddningstjänst-organisationerna i länet. 
Projektledare är Håkan Helgesson, Älmhult, 
som till 80% är "utlånad" till projektet. 
Anslagna medel täcker ett uppbyggnadssl~ede 
t.o.m. 2017. För bästa nytta och effekt har 
räddningscheferna i länet föreslagit att en 
ekonomisk förening bildas. 
Förbundsdirektionen beslutade 2016-01-13 att 
stödja bildandet av en ekonomisk förening, och, 
att direktionens ordfifrande, med vice 
ordförande som ersättare, ska utgöra politisk 
representation från RÖK i föreningens styrelse. 

~~eJ~ar~. 16 

~~~ >1 

Per Pettersson 
Räddningschef 

5 

Ett exempel på samverlum inom ramen för 
Räddsam Kronoberg är det länsövergripande 
arbetet med att utarbeta underlag för förändrad 
larmhantering. Istället för, som nu, larma 
utifrån i detalj definierade styrkor knutna till ett 
stort antal geografiska zoner, kommer 
räddningstj änstens utalarmerirtg i framtiden att 
konsekvent bygga på "närmsta resurs". Via avtal 
kommuner/förbund emellan tillämpas 
principen idag men kommer således att kunna 
ge effekt for den enskilde utan geografiskt 
knutna avtal. 

Investeringar 
Släck-/räddningsbil, s.k. BAS 4 ("demobil", 
beställd enligt särsldlt direktionsbeslut) 
levererad och tagen i bruk vid stationen i 
Lessebo. Förbundets två ledningsfordon har 
ersatts enligt plan (Volvo XC 70). De 
tidigvarande har bytts in mot en st VW-pick-up 
av lokal bilförsäljare. Överskjutande 
investeringsutrymme avseende ledningsfordon 
har använts till inköp av ytterligare ett s.k. FIP
fordon med placering i Tingsryd. Efter 
utbildning av aktuell personal är resursen tagen 
i drift fr .o.m. vecka 37. 
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Årets verksamhet 

Direktion och revisorer 

Ledamöter 

För Lessebo Kommun 
Monica Widnemark, vice ordförande 
Marianne Nilsson t.o.m. 2015-09-28 
Börje Erlandsson fr.o.m. 2015-09-28 
Anders J onsäng 

För Tingsryds Kommun 
Mi~ael J eansson, ordförande 
Birgitta Söderlind Hörberg 
Marie-Louise Hilmersson 

För Uppvidinge Kommun 
Camilla Ymer 
ÅkeCarlson 
Erik Ragnarson 

Ordinarie revisorer 
Sven-Erik Svensson 
Örjan Davoust 
Kjell Danielsson 

Ersättare 

Lars Altgård 
Börje Erlandsson t.o,m. 2015-09-28 
Ingegerd Widerström fr.o.m. 
2015-09-28 
Sölwe Franzen 

Barbro Svensson 
Per-Axel Persson 
Björn Elmqvist 

Peter Skog :Lindinan 
Yvonne Wilhelmsson 
Ingemar B:ugosson 

Kommun 
Tingsryd 
Lessebo 
Uppvidinge 

Underställd direktionen finns räddningschef och fem områdesansvariga brandmästare, varav en tillika 
ställföreträdande räddningschef (1.personalansvar RiB-anställda/kikaler; 2.intetn utbildning och 
övningsverksamhet, 3.drift / underhåll / samband/ larmplaner, 4.tillsyn / tillståndshantering / 
yttrande/ samråd, 5.extern utbildning/ övrig förebyggande ver]mamhet). 
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Verksamhet 

Intern utbildning och övning 

Kompetensutbildning 
Kurs/utbildning, konferens Antal Från station/styrka 

deltagare 
Preparandkurs (2 v.) 10 A-a 3, H-p I, K-a I, L-d 2, K-a I, T-d I, S-v I 
Rökdykarkurs (3 dgr) ro Lika ovan 
Räddningsinsats 9 K-a I, N-t I, L-o I, L-a 2, H-p 2, R-d I, A-o I 
Räddningsledare A 2 N~t I, K-a I 
Körkortsutbildning, C-kort 9 V-g I, L-o I, H-p 2, K-a I, U-t I, L-d I, K-a I, R-a I 
D-HLR (6 tim, krav för delegation 8 L-o 3, L-a I, N-t I, H-p I, A-a I, Tsd I 
IVPA) 
Internt - befälsutbildnjng FiP ( I d) 4 T-d 4 
Instruktörsutbildning motorsåg (5 3 Ryd I, L-o I, H-p I 
d) 
Motcirsågsutbildning (3 d) 92 Ryd 8, T-d 8, L-o 8, L-a 8, A-a 8, R-a 7, H-p 14, K-a 

9, N-t 10, A-o 12 
Förarbevis Bronto Skylift ( 24 t) I T-d 
Ekonomiutbildning (moms, I LedningsorganisatiDn 
bokföring, 8 d) 
Ärendehanteringssystem I Ledningsorganisation 
"Evolution" (3 d) 
Ledarskapsutbildning (IRL, 2 + 2 d) I Ledriingsorganisåtion 
Ledarskapsutbildning (IRL, 2 + 2 d) 
"arbetsledning" r N-t 
Konferens BRAND 2015 (Visby) 2 Förbundsdirektion 
Skånsk brandskyddsdag ( I dag) 5 H-p I, L-d I, T-d I, V-g I, Ryd I 
Förebyggandekonferens (3 dgr) I Ledi:iingsorganisation 
LSO seminarium, "juridik'' (2 dgr) I Ledningsorgariisation 

Övningsverksamheten 
Vid schemalaggning av övnio.gstid för respektive beredskapsstation tas hänsyn till stationens 
bemanning och särskilda uppgifter. Beroende på eventuella specialuppgifter och/eller resurser är det 
rimligt lltt övningsptogrammet omfattar :mer än femtio, och upp till sextio timmar ärligen. 
Deltidspersonal utan beredskapskrav skall öva minst tjugo timmar per person och k 

Utlagd/schemalagd övningstid respektive registrerad som fullgjord 
Utlagd övningstid Registrerad övningstid 

Deltid med 
beredskap 8 122tim 
Deltid Utan 
beredskap 782 tim 

Kommentarer 
Genomförda övningar registreras per 
individ i verksamhetssystem CORE. 
Fr.o.m. 1 januari 2015 gäller nya 
kunskaps-/utbildnings:regler for arbete 
med motorslig. Breddutbildning med 
hjälp av egna instruktörer gerrnmförd 
för ca nittio brandmän för<;lelat på 
samtliga 
1,tatiöner med beredskap. Kvarstående 

7 346 tin, 

682 tim 

7 

Utfall i% Genomsnitt tim/person 

90,5 49tim 

87,0 22 tim 

utbildningsbehov, att genomföras 
under 2oi6, ca trettio inom stationer 
utan beredslcapskrav och 
kompiettering för resterande. 
Utbildningen sker enligt det koncept 
som överenskommits mellan ]YISB och 
Arbetsmiljöverket vilket sldljer sig från 
den egentligen föreskrivna, dvs, den 
gäller inte som behörighet utanför 
anställning inom räddningstjänsten. 
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Sammanställning personal 

Slutat under året 10 
Beviljade uppsägningar ( uppsägningstid pågår) 3 
Tjänstledigheter 4 
Vakanser deltidsbrandmän med beredskap (inkl. pågående uppsägningar) 10 
Vakanser deltidsbrandmän utan beredskap 2 
Vakanser brandförmän/styrkeledare med utb. Räl A 2 
Antal nyanställda 14 
Antalet ansökningar med pågående test/undersökning I 

Antalet sjukskrivningsdagar för gruppen månadsanställda uppgår till 18,1 (ca. 1%) 

Händelser /utryclmingsstatistik 

Antal utryckningar per station 

Station I Ar 2015 2014 2013 
Tot/stn \iår.w inom eget Tot/stn Eget Tot/stn Eget 

static;msområl:le stn~omr, stn.omr. 
Korsberga I - 0 - 3 -
Farstorp I - 0 - 0 
Växjö 17 - Il - /0 -
Ingelstad JO -- 4 - 4 -
Lessebo 112 58 107 'so 94 57 
Hovrnantorp 64 32 60 29 45 21 
Kosta 34 23 29 23 20 '' 17. 

Skruv 13 9 9 7 9 
,,, 

7 
Norrhult 49 22 41 29 34 

,. ,. 

20 
As eda 59 41 54 39 66 50 
Alstermo 23 17 36 31 18 17 
Lenhovda 69 50 35 16 40 · 22 
Tingsryd 130 79 133 ', 65 135 76 
Linneryd 21 9 23 10 21 .Il 
R1ivemåla 33 18 39 23 44 ' 33 
Konga 7 7 16 19 20 13 
Ryd 68 

', 

42 58 36 70 49 
Urs hult 39 

,, 

38 39 37 38 29. 
. Väckelsång 21 

'' 

11 21 .· .. 11 13 ~·· 

Västra Torsas I - I .· 2 --. 
' ' ' ' 

Almhult 0 - 0 ;.; 0 ., 
H,äradsbäcl< I - - -. - ... 
Nybro 0 - 2 - I -,, 

Alster bro I - 3 - 0 .. 
' 

Orrefors I - 2 
" ' - 2 ". -

Emmaboda 2 0 2 ' - - -
Högsby - . - - ·.- 0 -
Hultsfred 0 

', - - - - -
Hällabro 6 

' - 9 ' - /8 ·-
Eringsboda 8 - 8 < ' 14 -. " 

Olofström 3 - J " $ -
Totalt 794 ' .. 

,, 456 741 .425 728 425 

8 
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Antal utryckningar fördelade på händelsetyp 

Olyckstyp 2015 2014 2013 Totalt 
Brand i byggnad 62 41 49 152 
Brand ej i byggnad 65 65 68 198 
Trafikolycka 121 93 102 316 
Utsläpp av farligt ämne 14 17 Il 42 
Drunkning- I tillbud 2 2 2 6 
Nödställd person I 3 3 7 
Djurräddning (nödställt djur) 4 7 3 14 
Stormskada 0 I 4 5 
Bergras I jordskred 0 0 0 0 
Annat ras 0 I 0 I 
Oversvämning av vattendrag 0 I 0 I 
Annan yattenskada 0 1 6 13 
Annan olycka 8 I 6 13 
Automatlarm, ej brand' 93 89 92 274 
Förmodad brand Il 19 18 48 
Falsklarm brand 0 I 2 3 
Förmodad räddning 8 5 6 19 
Falsklarm räddning I 0 I 2 
I väntan på ambulans2 70 80 41 191 
Hjälp till ambulans 5 9 4 18 
Hjälp till polis 0 2 6 8 
Felindikering från aut larm 0 0 0 0 
Vattentransport 0 0 0 0 
Trygghetslarm 0 0 0 0 
Säkerhetsvakt 0 0 () 0 
lnbrottslarm 0 0 I I 
Hiss ej nödläge 2 2 3 7 
Annat uppdrag' 45 34 33 112 
Totalt 512 480 461 1453 

.. 
I) 125 obJekt ar anslutna till SOS Alarm AB . 
2) Utförs eniigt avtal med Kronöbergs läns Landsting fr.o.m. 2009, nytt avtal fr.o.m. 2013-04-i5 (fr o.m. 2015-01-0 I Region Kronoberg) 
3) De flesta av händelserna "annat uppdrag" utgors av teiestörning, problem vid larmöverförfng etc. 

Således utan någon form av räddningsinsats. · 

Några specifika händelser 
Brand 1 återvinningslager ("tuggat/ 
nermalt" bilin:redningar) irtöm f.d 
sågverksom:tåde, Marhult. Resurs
krävande insats där det även visade sig 
finnas tveksamheter beträffande 
tillstånd för hanteringen. 
Brand i byggp.ad, reception/kiosk, 
Lessebo Camping. Klar misstanke om 
att branden var anlagd finns. Samma 
natt, försök till anlagd brand på scenen 
i hembygdsparken i Lessebo. 
Utsläpp farligt ämne, ca 800 liter 
thinner, Inwido, Lerihovda. Vätskan 
kvar i uppsamlingskar men i och nied 
"brandfarlig vara ldass l"; stor risk för 
antändning/ explosion. 
Trafikolycka Rv 31. Tydlig återkoppling 
ayseende mervärde enär dels anhörig 
till drabbad och dels den drabbade själv 
efter ca, en vecka hör av sig. Posi1;ivfeed
back för bemötande, omhändertagande 

9 

och möjligheten att i efterhand kunna 
prata med aktuell räddningsledare. 
Kollision personbil/buss, lv 930. 
Svå,rförståeligt att personskadorna inte 
blev värre ··utifrån hur inblandad 
personbil såg ut efter koliisionen. 
Brand i kondensavfuktare placerad i 
villakällare. Branden begränsad till 
själva avfuktaren. Dock omfattande 
rökskador vilket initialt bedömdes 
kräva upp till två :i:nårtaders 
sanerings arbete. Brandorsaks-
utredning jämte kontakt med 
e}säkerhetsverket och nätverk inom 
räddningstjänstell. ledde till att den 
aktu,ella modellen åt~rkallades från 
marknaden, 
Brand i byggnad Fridafors, en 
omkommen och totalskada. 
Drunlming .Älgasjön, en omkommen 
Av totalt sjuttio NP A-larm avsåg 
trettiotre hjärtstopp. Vid fem av dessa 
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uppnåddes vad som kallas för ROSC 
(Return Of Spontaneous Circulation). 

Brand i "återvinningslager", Marhult 

Kioslc/servicebyggnad Lessebo camping 

Drift/underhåll fordon och utrustning 

Söm nämnts tidigare möjliggjordes införande 
av ytterligare en "första insa,ts person" genom 
lägre kc:isi:nad än budgeterat för byte av två 
ledningsfotdon. DE!tta, det tredje inom 
orgap.isationen, fordon är sedan början av 
september i drift i Tingsryd. 

Släck-/räddningsfordon vid stationen i Lessebo 
är sedan i februari ersatt med ett nytt. Bilen är 
en s.k. BAS 4 och bl a. utrustad med ett 
modernt skumslååsystem för brand i fibrösa 
ämnen. 

För att dels främja god arbetsmiljö och dels öka 
effektivitfoteil har en halvautomatisk 
tvättanläggning för bl.a. rökskyddsutrustning 
köpts och placerats i Lessebo. 

Byte av personlig skyddsuh·ustning (larmställ) 
har skett vid stationerna i Tingsryd och Åseda. 
Den berälmade brukstiden för larmställ är tio 

Lokaler 

Förbundets verksamhet bedrivs. i förhyrda 
lokaler. Hyre.svärdar är medlemskommunerna 
direkt eller kommunala bolag, utom 
brandstationen i Konga respektive Åseda där 
fastigheterna är privatägda. 

Vid stationen i Rävemåla har en ombyggnad i 
syfte att skapa separata duschutrymnien 

10 

Kondensavfuktare efter branden 

år. Således föreligger ett årligt utbytes behov om 
ca tjugo ställ. 

För att förbättra säkerheten för insatspersonal 
vid trafikolyckol' har s.k. "vägbulor'' 
införskaffats. Utrustningen ska ses som en del 
av en enhetlig praxis för fordonsuppställning 
och andra säkel'Mtsåtgärder vid arbete på 
vägar. Nämnda praxis/riktlinjer antogs i 
samband med stait av regionala 
samverkansövningar, "trafikolycka 
räddningstjänst/ ambulans". 

Driftstörningar i form av haverier förekommer i 
för hög utsträckning för att anses acceptabelt. 
Till övervägande delen kan "trasig", "gått 
sönder" etc. härledas till handhavande. 
Åtgärdei· i form av' förändrat synsätt, bättre 
kunskap etc. är vidtagna med hjälp av 
arbetsledare på respektive station. 

dam/herr slutförts. Efter noterade besvär me.d 
mögellukt vid stationen i Lessebo har dels 
mätningar och dels byte av golvbeläggning i 
lektionssal genomförts. 

För närvarande pågår planering/framtagande 
av underlag för renovering och/ eller 
ombyggnad i syfte att tillgodose behovet av 
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duschutrymmen avseende stationerna i 
Väckelsång, Lessebo, Kosta, Lenhovda och 
Alstermo. 
Vidare föreligger behov av att inom en 
femårsperiod bygga till/iordningsställa lokaler 
som är anpassade för god arbetsmiljö i samband 
med hantering av rök- och sotbemängd 
utrustning. Byggnader som berörs av denna 

åtgärd ät i första hand brandstationen i Lessebo 
och eventuellt stationen i Tingsryd, 

Till stora delar kommer kostnaderna för dessa 
åtgärder, när de genomförts, att generera höjd 
hyra. Något budgeterat utrymme finns för 
närvarande inte. 

Förebyggande brandskydd, tillsyn och tillståndshantering 

Som framgåt av sammanställning nedan 
föreligger en avsevärd ölming av antalet 
yitrande till byggnadsnämnderna och antalet 
utförda tillsyner. Beträffande tillsyn enligt 
LSO/LBE genomförs de planerat. Den la·aftiga 
ökningen av yttrande till byggnadsnämnderna 
är till största delen en effekt av det stora antal 
asylsökande som anlänt till Sverige under 2015. 

För att lösa boendefrågan för dem har ett antal 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal 
Tillsyn enligt LSO'/LBE' 128 (71) 

Yttrande socialnämnd 26 (iu) 

Yttrande byggnadsnämnd 87 (56) 

Yttrande polismyndigheten 3 (iu) 

1 )Lag om skydd mot olyckor 

1)Lag om brandfarliga och explosiva varor 

byggnader tagits i bruk för boende. I och med 
att aktuella byggnadslov inte omfattat denna 
typ av boende har ny lovprövning måst göras. 
Sammantaget har situationen gett en svår 
arbetssituation med för hög belastning. Antalet 
genomförda tillsyner måste ses som ett 
undantag. En siffra på knappt 100 svarar mer 
mot förväntad nivå. 

Utförd åtgärd/aktivitet Antal 
Tillstånd brandfarlig vara 12 
Tillstånd explosiv vara 6 
Sakkunnigutlåtande på 
begäran av 
förundersökningsledare 7 

Förebyggande brandskydd, sotning och brandskyddskontroll 

Som nämnts i inledningen har verksamheten 
inom Tingsryd1, Sotningsdistrikt under året 
övertagits av Väzjö Sot AB. Förändringen 
bygger på ett av direktionen godkänt 
övertagande av befintligt avtal. En tydlig 
m:inslming av avvikelserapporter har noterats. 
Nuvarande ansvarig för verksamheten, Micael 
Hvirf, är medveten om att ett långsiktigt arbete 
krävs för att återskapa förtroendet hos 
fastighetsägarna i kommunen. Ailmänheten har 
informerats dels i samband med övertagandet i 
maj månad och d!'!ls via artikel i Tingsryds 
Allehanda, januari 2016. Från och med 2015-

01-01 gäller förändrade frfr;ter för 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). Till 
sldllnad från sotningsfristerna, som beslutas av 
kommunen, bestäms frister för brandseydds
kontroll av staten via MSB. 2-, 4- och 8-
årsfristerna har ersatts med antingen 3 eller 6 
år. I och med förändringen är 
kontrollverksamheten en form av 
övergångsläge. Därav svårt att som tidigare 
referera till ett planerat årsahtal. 
Fristeuppfyllnad för sotning respektive antalet 
utförda kontroller framgår av tabellen nedan. 

Måluppfyllelse sotning och brandskyddskontroll (bsk) per distrikt 
Sotning, % av årsfrist Genomförda bsk 3- och 6-årsobj. 

Uppvidinge 96% I 544 
Lessebo 95% 937 
Tingsryd* 94% 1204 
Genomsnitt 95% 

*) Redovisniligeii avser endast perioden inaj - december 
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Kommentarer från sotningsdistrikten: 
Genomgående få anmärkningar avseende brister i byggnadstekniskt brandskydd. 
Avsaknad av, eller brister på, takskyddsanordningar är vanligt förekommande som 
anmärkning. 
Blanksot/tjärbildning förekommer men i ringa omfattning 
Övergången från 2-, 4- och 8-årsfrister till 3 respektive 6 år medför dels administrativa 
problem och dels pedagogiska enär fastighetsägare reagerar för att brandskyddskontroll ska 
utföras innan fristen 3 år uppnåtts. Problemen bedöms dock som hanterbara. 

Förebyggande brandskydd, information och utbildning 

Sammanställning över genomförda utbildningar 2015 
Inom ( )2014 under samma period 

Utbildning/kurs V-ö Tingsryd Lessebo Uppvidinge Kommentar 
ant delt ant delt ant delt 

Brand och (20) (391) (132) (76) Detta är en utbildning som framhåller den enskildes ansvar 
säkerhets 15 78 127 90 öch hur viktig deras insats är för en minskad 
utbildning skadeutveckling, både förebyggande och vid en olycka, 

vare sig det gäller eh arbetsplats eller hemmiljö. 

Brandskyddsombud/ (55) (0) (38) I lag om skydd mot olyckor föreskrivs att varje 
SBA 27 20 27 verksamhet ska bedriva systematiskt brand-skyddsarbete, 

SBA. I detta ingår en brandskycldsorganisation med 
beskrivning av olika ansvarsroller där brandskyddsombud 
är en del. Utbildningen är en grundkurs för dem som är 
utsedda att vara brandskyddsombud. Även riktad till 
verksamhetsansvariga. 

Brandskydds.utbildning (10) (40) (52) Utvecklingen visar att man i kommunerna anser utbildning 
för semestervikarier 50 23 0 i brandskydd som viktigt även för vikarier. 
inom vård/omsorg 
"Brandinforniation" (92) (20) (8) Specifika ämnesområden, exempelvis gasol, eller för 
"Peppar/Peppar" 72 346 0 specifik;i. intressegrupper, exempelvis PRO och SFI. I - 2 

timmars information per tillfälle . 
. Ett antal av dessa utbildningar/informationer genomförs i . 
samverkan med FRIS (Föreningen Räddningskårer l 
samverkan) 

"Heta arbeten" (15) (I 0) (6) För ett antal yrkeskategorier, eller egentligen 
32 0 0 arbetsmoment, fordras en särskild behörighet. 

Utbildningen leder fram till ett certifikat söm är giitigt i 
fem år. Deltagarna kan komma från alla 
medlemskominuner'na, eller annan ort, oavsett var 
utbildningen genomförs. 

Brand/konsekvens (300) (0) (0) Riktad utbildning/information till grundskolor, som efter 
information 0 0 0 skadegörelse, bränder, oroligheter etc. hör av sig till 
grundskolan räddningstjänsten 

Praktik, Utrymning (0) (I 0) (10) Praktisk tillämpning i handhavande. Normalt ingår 
Handbrandsläckare 51 66 iJ släckövnirigar i utbildningen. Denna utb. speciellt anpassad 

eftlä!r kundens önskemål 

HLR, "hjärt- (0) (0) (0) Grund utbildning för att kunna påbörja adekvat första hjälp 
lungräcidning" 0 0 ti vid hjärtstopp 

Summallcommun (863) {212) (190) 
310 582 117 

Totalt antal deltagare (1285) 
1024 

12 
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Övriga aktiviteter, information och utbildning 

Flertal och återkommande studiebesök Hermods i Lessebo, (Somaliska och Arabiska) med 
allmän brandinfo. 
Sportlovsaktivitet Tingsryd, mycket uppskattat och förmodligen återkommande. 
''Våryra" Tingsryd, Valborg Lessebo, "Bautadag" i Lenhovda, julskyltningsaktiviteter m.fl. 
Samtliga med mål att sprida information om säkerhet och den egna organisationen. 
Skolstart med Polis och brandkår i Kosta. 
Många besök av förskolor med mindre version av Bamses brandskola. 
Olycksutredning som tillsammans med flera andra lilmande runt om i Sverige ledde till 
återkallning av kondensavfuktare. 

Verksamheten 2015 avseende ekonomi 

Nettokostnadsökningen för förbundet uppgår till 3,7 % (5,0 %). Årets resultat 1).ppgår till -43 tkr (214 
tkr) vilket innebär att det finansiella målet inte hat nåtts. Ingående balanserat resultat uppgår till 
1482 tkr. 
Eftersom förbundet ej har något av förbunds bildarna erhållet kapital må årets resultat balanseras över 
i ny räkning vilket ger ett utgående eget kapital, ackumulerade vinstmedel som kan användas till att 
täcka framtida underskott, upp till 1439 tkr. Balanskravsresultatet är därmed o tkr enligt not 15. 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har lämnats vid två tillfällen till Direktionen. 

Budgetavi·äkning, drift 

Verksamhetens intäkter 

Direktion och Ledning mm 

Beredskap, utbildning 

Lokaler 

Drift o underhåll fordon, utrustn. 

Avskrivningar 

Summa 

Jämförelse stör. Post 

Kommunbidrag 

Finansiella poster, pension mm 

Totalt 

Budget2015 

-1 100 

9 671 

18 602 

3 737 

3 252 

3 155 

37317 

-37 817 

500 

0 

Redov 2015 

-I 149 

9 510 

19 290 

3 866 

3 495 

3 135 

38 147 

-285 
-37 817 

-2 

-43 

Avvik. %-förbr 2014 

49 104,42% -1 011 

161 98,33% 8 783 

-688 103,70% 17 755 

-129 103,46% 3 781 

-243 107,47% 3 575 

20 99,36% 3 655 

-830 102,22% 36 539 

0 

0 100,00% -36 990 

502 -0,47% 237 

-43 214 

Utfallet för externa intäkter blev 138 tkr högre än förra året, 1149 tkr ( 1 012 tkr) vilket ger en positiv 
budgetavvikelse med 49 tkr. Taxor, avgifter och försäijning av utbildning uppgår tili 619 tkr (735 tkr). 
Intäkter av utrangerade fordon uppgår till 213 tkr och ersättning för felal<.tiga larm uppgår till 196 tkr 
jämfört med föregående år på 139 tkr. 

Personalkostnaderna, som till ca 90 % är operativa kostnader för beredskap/utryckningar, uppgår till 
65,0 % (63,0 %) av de totala kostnaderna. Dess;i uppgår till 25 535 tkr (23 657 tkr) och är drygt 1 800 
tltt högre än förra året. I personalkostnaderna ingår pensioner inklwlive löneska,tt som uppgår till 
1133 tkr (1 213 tlcr). 
Förbundets ko~tnader för hyra av räddningssfationer, drift- och underhåll av fordon, utrustning och 
sampand uppgår till 10 301 tkr (10 047 tkr) eller 26,2 % (26,6 %) (varav hyra och drift av 
räddnihgsstationer uppgår till 3 866 tkr (3 781 tkr}. 
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Kostnad för anläggningskapitalet (fordon/maskiner) avskrivning och räntor uppgår i budget till 3 655 
tkr. Utfallet blev 3 457 tlu· (4 084 tlu'). Årets planenliga avskrivningar uppgår till 3 135 tlrr vilket är 520 
tkr lägre än föregående år. 

Externa Kostnader 2015 

KÖP ÖVR MTRL, 
VERKSAMHET TJÄNST 

AVS KR o RÄNTA 
9% 

HYRA, REP O UH 
9% 

2% 15% 

PERSONAL 
65% 

Årets resultat uppgår till -43 tk1•, Avvikelse från budget beror påföUande; 

Intäkter 
Personal 
Pension/försäkring 
Kapitalkostnad 
Fordon/utrustn./hyra/m.m. 

Budgetavräkning, invest 

Släcldräddningsbil 

Ledn. Fordon 

FiP och transportfordon 

I O årsinventarier 

5 årsinventarier 

Totalt 

+ 334 tlrr 
- 291 tkr 
+ 277tlrr 
+ 200 tlrr 
- 563 tlrr 

(varav AGS återbet 285 tlrr) 

Budget2015 Redqv 2015 Avvik. 

3 200 2 970 230 

I 600 I 395 205 

0 559 -559 

500 280 220 

0 145 -145 

5 300 5 349 -49 

2014 

I 755 

0 

880 

197 

25 

2 857 

Investeringarna för verksamhetsåret var budgeterad tiU 5 300 tkr ocli utfallet blev 5 349 tlu'. Största 
posten är anskaffning av en Släck/räddnings bil till Lessebo med 2 970 tlrr och utbyte av 
ledningsfordori med 1395 tkr. Övriga investeringar berör kompletterande nyanskaffning av bl. a. FiP
och transportfordon m.m. 

Sludder och finansnetto 

Förbundet har en checkrälmingslrredit på 8 ooo tl<t och vid årets.slut nyttjades 7 2:J-.1 tkr (5 710 tkr). 
Nyupplå.ning och omsättning hm: :c;kett med 7 550 tkr och sammanlagt uppgår långfristig låneskuld till 
12 125 tkr varav 500 tlrr kommer att amorteras unde:r nästa år. Räntekostnaderna uppgår till 322 tkr 
(429 tlrr). Genomsnittlig räntebindning är 3,5 år (2 år) och viktad genomsnittsränta uppgår till 1,34% 
(3%). 

Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat- och balansrälming jämte finansieringsanålys och 
tillhörande noter för 2015. 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från rådet för kommunal redovisning (RKR). Följande kommentarer noteras med hänsyn till RKR 11.4 
och 13.2. 
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Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4): Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Viss 
omprövning görs löpande. Tyngre räddningsfordon har avslu-ivhingstiden 15 år. 
Anskaffningskostnader understigande 1/2 av ett ppb och livslängden understiger 3 år redovisas som 
driftkostnad. Andra avskrivningstider 10 respektive 5 år. 

Redovisning av hyres-/leasingavtal (RKR 13.2): Finansiell leasing innebär ett avtal där äganderätten 
kan överföras till leasetagaten vi avtalsperiodens slut. Operationell leasing är att jämställa med ett 
avtal där äganderätten inte kan övergå till leasetagaren till exempel hyresavtal. Inom förbundet finns 
endast opetationell lea1,ing för räddningstjänstlokaler och kopiator. 

Ekonomiskt utfall och ställning redovisas i resultat- och balansräkning jämte finansieringsanalys och 
tillhörande noter för 2015. 
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RESUL TATRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr Not 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 1 1 149 1 012 
Verksamhetens kostnader 2 -35 836 -33 704 
Avskrivningar 8 -3 135 -3 655 
Jämförelsestärande poster 3 285 0 

Verksamhetens nettokostnader -37 538 -36 347 

Kommunbidrag 4 37 817 36 990 
Finansiella intäkter 5 0 0 
Finansiella kostnader 6 -322 -429 

Resultat före extraordinära poster -43 214 

Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

Arets resultat 11, 15 -43 214 
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FINANSIERINGSANAL YS, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 

Tkr Not 2015 2014 

DENLÖPANDEVERKSAMHETEN 
Arets resultat -43 214 
Justering för av- och nedskrivningar 3 135 3655 
Justering för gjorda avsättningar -12 -13 
Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 3 080 3 857 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 731 -1 725 
Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -32 1 910 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 4779 4040 

INVESTERINGAR 
Investering i materiella anläggningstillgångar -5 349 -2 857 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 
lnvesteringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0 0 
Investering avfinansiella anläggningstillgångar 0 0 
Försäljning avfiriansiella anläggningstillgångar 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 349 -2 857 

FINANSIERING 
Nyupptagna Ian 1 000 0 
Amortering av skuld -500 -1 500 
Kortfristig upplåning 0., 0., 

Ökning av kapitalförvaltning 0 0 
Minskning av kapitalförvaltning 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 
Kassaflöde från irwesteringsverksamheten 500 -1 500 

Arets kassaflöde -70 -316 

Likvida medel vid årets början 70 386 
Likvida medel vid årets slut 0 70 

Räntebärande nettotillgång vid årets början 0 0 
Räntebärande nettotillgång vid årets slut 0 0 
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" C 

BALANSRÄKNING, Räddningstjänsten Ö:a Kronoberg 
Tkr Not " 2015 ,. 2014 
TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0 
Maskiner och inventarier 8 24443 22229 
Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier/andelar i dotterbolag 0 0 
Aktier och andelar 0 0 
Obligationer och andra värdepapper 0 0 

Långfristiga fordringar 0 0 
Summa anläggningstillgångar 24443 22 229 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Förråd 0 0 
Kortfristiga fordringar 9 1 572 3 303 
Kassa och bank 10 0 70 
Summa omsättningstillgångar 1572 3373 

SUMMA TILLGÅNGAR 26 015 25602 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 

EGET KAPITAL 
Ingående eget kapital 1 482 1267 
Arets resultat -43 214 
Summa eget kapital 11 1439 1482 

AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser 12 89 102 
Andra avsättningar 0 0 
Summa avsättningar 89 102 

SKULDER 
Långfristiga skulder 13 11 625 11125 
Kortfristiga skulder 14 12 861 12 893 
Summa skulder 24486 24018 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 26 015 25 602 
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NOTER, Räddningtj Ö:a Kronoberg, Tkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Förrättnings-granskningsavgifter (brandsyn mm) 
Taxor och avgifter 
Utryckn. ers felaktiga larm 
Bidrag MSB 
övriga bidrag 
Försäljning av verksamhet 
Försäljning av överbliven mtrl 
Summa verksamhetens intäkter 
Jämförelsestärande intäkter, bidrag 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Bidrag och transfereringar 
Köp av verksamhet 
Personalkostnader inkl sociala avgifter 
Pensionskostnader 
Hyror, fastighetsservice o entreprenader 
övriga material och tjänster 
Summa verksamhetens kostnader 
Jämförelsestärande kostnader 

Verksamhetens nettokostnader 

Not 3 Jämförelsesförande poster 
Intäkter 
Återbetalning AGS 

Summa intäkter jämförelsestörande 
poster 

Summa netto jämförelsesförande poster 

Not 4 Medlemsbidrag 

Lessebo kommun 
Uppvidinge kommun 
Tingsryds kommun 

Summa 

19 

135 
316 
196 
116 

5 
168 
213 

1149 
285 

57 
700 

24 623 
912 

3 681 
5 863 

35 836 
0 

34 687 

285 

285 

285 

9 699 
14 154 
13 964 

37 817 

127 
348 
139 

38 
9 

261 
91 

1 012 
0 

62 
715 

22 681 
976 

3 601 
5 669 

33 704 
0 

32 692 

0 

0 

0 

9 487 
13 844 
13 659 

36 990 
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Not 5 Finansiella intäkter 
Räntor på rörliga medel 0 0 
Övriga ränteintäkter 0 0 

Summa 0 0 

Not 6 Finansiella kostnader 

Ränta på checkräkningskredit/ lån 319 422 
Betalningsomkostnader 2 5 
övriga räntekostnader 1 2 

Summa 322 429 

Not 7 Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Arets resultat -43 214 
Justering för av- och nedskrivningar 3 135 3 655 
Justering för gjorda avsättningar -12 -13 
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapital 3 080 3 857 

Ökn./Minskn. av kortfristiga fordringar 1 731 -1 725 
Ökn./Minskn. av kortfristiga skulder -32 1 910 
Ökn./Minskn. förråd och varulager 0 0 

Summa 4 779 4040 

Not 8 Maskiner och inventarier 
Fordon !maskiner 15 år 
lng. anskaffningsvärde 28 619 26 864 
Arets investering 2 970 1 755 
Försäljning/utrangeringar -316 0 
Utgående anskaffn.vätde 31 273 28 619 

lng ack. avskrivningar -10 815 -8 914 
Försäljning/utrangeringar 316 0 
Arets avskrivningar -1 901 -1 901 
Utgående ack. avskrivningar -12 399 -10 815 

Bokfört värde 2015-12-31 18 874 17 805 
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Fordon !maskiner 1 O år 
lng. anskaffningsvärde 
Arets investering 
Försäljning/utrangeringar 
Utgående anskaffn. värde 

lng ack. avskrivningar 
Försäljning/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ack. avskrivningar 

Bokfört värde 2015-12-31 

Fordon !maskiner 5 år 
lng. anskaffningsvärde 
Arets investering 
Försäljning/utrangering 
Utgående anskaffn.värde 

lng. ack. avskrivningar 
Försäljning/utrangering 
Arets avskrivningar 
Utgående ack. avskrivningar 

Bokfört värde 2015-12-31 

Summa bokfört värde 

Not 9 Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
Kundfordringar, medlemskommuher 
Fordringar hos staten 
Mervärdeskattefordran 
Interimsfordringar 
Fordringar medlemskommuner 
övriga fordringar 

Summa 

21 

8 546 
420 

-1 661 
7 305 

-4 628 
1 661 
-897 

-3 863 

3 442 

1 263 
1 959 
-788 

2 434 

-758 
788 

-338 
-308 

2127 

24443 

131 
32 
85 

220 
1 105 

0 
0 

1 572 

8 495 
937 

-886 
8 546 

-4 179 
886 

-1 335 
-4 628 

3 918 

1 933 
165 

-835 
1 263 

-1 173 
835 

-420 
-758 

506 

22 229 

104 
70 

110 
574 

2 446 
0 
0 

3 303 
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Not 10 Kassa och bank 

Kassa, postgiro, bank 0 70 

Summa 0 70 

Not 11 Eget kapital 

Ingående eget kapital 1 482 1 267 
Arets resultat -43 214 
Underskottstäckning 0 0 

Summa 1439 1 482 

Not 12 Andra avsättningar 
Övriga avsättningar, efterlevande pension 89 102 

Summa 89 102 

Not 13 Långfristiga skulder 

Kreditinstitut 11 125 12 625 
Nyupplåning 1 000 
Amortering nästa år -500 -1 500 

Summa 11 625 11125 

Not 14 Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulcler 969 1 958 
Leverantörsskulder, medlemskommuner 95 67 
Anställdas skatter 562 519 
Arbetsg ivatavgifter 667 610 
Inkomstförskott/utgiftsrester mm 2 224 1 851 
Amorteringar, låneskuld, kortfr. del 500 1 500 
Nyttjad del av checkräkningskredit på 8 mkr 7 211 5 710 
Övrigt 634 680 

Summa 12 861 12 893 
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Not 15 Avstämning av balanskravet 

Arets resultat enl. resultaträkningen 
Avgår: 
Synnerliga skäl en!. KL 8 kap. 5§: 
Tillägg: Täckning underskott ur eget kapital 
Tillägg: Underskottstäckning medlemskommuner 
varav Lessebo 0 
varav Uppvidinge O 
varav Tingsryd 0 
Justerat resultat 

~2616 

-43 
0 

43 
0 

0 

214 
0 

0 
0 

214 
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1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 
Årets negativa resultat med -43 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balans
kravsutredningen. 

I årets resultat ingår en återbetalning från AF A som gäller inbetalade premier från 
år 2004 med 285 tkr. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 
-328 tkr. 

I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag. Det finansiella målet i ägar
direktivet uppnås inte i och med årets resultat. 

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås 
eftersom det inte antagits något handlingsprogram för innevarande mandatperiod. 
Vi bedömer vidare att årsredovisningen inte innehåller någon regelrätt uppföljning 
av ägardirektivets verksamhetsmål. 

Handlingsprogram för år 2015-2018 är under framtagande. På direktionsmötet den 
10 mars 2016 fastställdes handlingsprogrammet av direktionen och förslaget skick
ades för samråd till medlemskommunerna med flera(§ 9/2016). 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredo
visningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och 
Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredo
visningens upprä;ttande. 

2.2. Revisions.fråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål som beslutats om. Bedömningen ska biläggas årsbokslu
tet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen/respektive 
fullmäktige i medlemskommunerna beslutat avseende god ekonomisk hus
hållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som direktionen/respektive fullmäktige i medlems
kommunerna beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett 
väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovis
ningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att års
redovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggs
upplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i 
årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig ute
sluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag 
omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med ekonomi
kontoret i Lessebo kommun. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämp
liga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, 
granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på den årsredovisning som presente
rades 2016-03-10. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av räddningschefen samt ekonomichefen i 
Lessebo kommun. 

Revisions kriterier 
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 § 

KL ska godkännas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Beslut om god ekonomisk hushållning i direktionen/medlemmarnas kom
munfullmäktige 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens uifall,finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Vi bedömer att analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en 
rättvisande bild. Under avsnittet om ekonomi beskrivs och redovisas årets utfall 
jämfört med budget och föregående år. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering 
av förbundets ekonomiska ställning. Utvärderingen kan med fördel utgå från nyck
eltal för de olika verksamheterna som jämförs med genomsnitt för branschen som 
helhet och liknande verksamheter. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som in
träffat under och delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 
Av årsredovisningen framgår inte den förväntade utvecklingen. Vi bedömer att be
skrivningen av den förväntade utvecklingen och dess påverkan på ekonomin bör 
tydliggöras för att höja informationsvärdet. 

Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas översiktligt eftersom 
antalet anställda inte överstiger 10. Sjukfrånvaron för år 2015 uppgår till ca 1 % för 
gruppen månadsanställda. 

I årsredovisningen redovisas förändringen inom personalgrupperna under året. 

Andra förhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Ekonomisk uppföljning med helårsprognos har under år 2015 lämnats till direkt
ionen per april och augusti. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. Årets investeringar uppgår till 5 349 tkr jämfört med budget 
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som är 5 300 tkr. Det största investeringarna avser en släck/räddningsbil till Les
sebo, utbyte av ledningsfordon och anskaffande av fordon till FiP (Första Insatsper
son). 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till årets budget. 

För första året innehåller årsredovisningen en driftredovisning som visar budget 
och utfall uppdelat på olika verksamheter. Kostnaderna har överskridit budget för 
beredskap och utbildning, lokaler samt drift- och underhåll ayfordon, utrustning 
med mera. Samtidigt har räntekostnaderna varit lägre än budgeterat och den scha
blonmässiga utfördelningen av personalomkostnader har varit något för hög, vilket 
påverkar det slutliga utfallet positivt. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Årets nega
tiva resultat med -43 tkr täcks av förbundets eget kapital enligt balanskravstutred
ningen. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
I ägardirektivet finns två verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. 

Det ekonomiska målet innebär att förbundet ska följa beslutad budget för verksam
heten. 

Verksamhetsmålen består av följande: 

1. Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och 
olyckshanterande åtgärder om olyckor - som kan innebära räddningsinsats 
- ska kontinuerligt öka. Som en följd av detta ska också trygghetskänslan 
öka hos var och en som bor och vistas i någon av medlemskommunerna. 

2. Responstiden (ankomsttiden) ska följa en angiven kurva som visar den god
tagbara tiden för räddningsinsats (i minuter) i förhållande till andelen ut
ryckningar (i%). 

Rapportering till medlemskommunerna ska ske var fjärde månad och avse peri
odernajanuari-april, maj-augusti respektive september-december. Det första av 
verksamhetsmålen ska bland annat mätas genom trygghetsmätningen som utförs av 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som svag. Det finansiella målet nås inte 
i och med årets resultat. 
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Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås 
eftersom det inte antagits något handlingsprogram för innevarande mandatperiod. 
Därför innehåller årsredovisning 2015 en beskrivning av utförd verksamhet under 
året. Verksamhetsmål i handlingsprogram för föregående mandatperiod följdes upp 
i årsredovisning 2014. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen inte innehåller någon regelrätt uppföljning 
av ägardirektivets verksamhetsmål. 

Handlingsprogram för år 2015-2018 är under framtagande. På direktionsmötet den 
10 mars 2016 fastställdes handlingsprogrammet av direktionen och förslaget skick
ades för samråd till medlemskommunerna med flera(§ 9/2016). 

3.2. 
3.2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. 

1
1

;~:ultaträ~m·--g--------------------------, - Utfall' - Utfall·A---''-
1 

! Prognos i 
1 2015 i 2014 .vv=e se· 2015 
I 

!Vei:_ksamhetens intäkter _ 1149' 
, 

1012· 

!Verksamhetens kostnader 

IÄ~skrivningar ______________ _ 

!Jämförelsestörande poster _ 

i Verksamhetens nettokostnade1• 
I Kommunbidrag _ - - - - -

/ Finansiella intäkter 

I Finansiella kostnader 

iA1:~ts 1·esultat -

-35 836• 

-3_135 1 

_ __ 285: 

-33704 -35 392 
. ---·-------- - - -- ·-··----------

-3655
1 

-- ------,,-- -

_ ~~o_, __ _ ~_:p5_5 
285 1 

-37 537 -36 347 i -1190 • -37 262 

- --378~7 36 990: _ 827 - ii~_;_z 
-- -,-·-- -

-322. -429 107 -350 
- - - ------- ---·- -- --·-

-42: 214 -256 i 205 

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster 
som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. 

• Verksamhetens intäkter har ökat med 137 tkr. Ökningen beror bland annat på 
intäkter i samband med inbyte av fordon. 

• Verksamhetens kostnader har ökat med 2132 tkr. Personalkostnaderna år 
2015 är 1 955 tkr högre än år 2014. Det gjordes ingen översyn av lönerna för 
deltidsbrandmännen under år 2014. Istället trädde ett nytt avtal i kraft från 
och med juli 2015. Ett nytt beredskapsavtal för månadsanställda trädde i kraft 
i september år 2014 och fick därmed helårseffekt under år 2015. 

• Avskrivningarna har minskat med 520 tkr på grund av en nedskrivning som 
gjordes år 2015 med 385 tkr. Motsvarande nedskrivning har inte gjorts år 
2015. 

6 av 8 
PwC 

150



• Den jämförelsestörande posten år 2015 består av återbetalade premier för 
AGS-försäkringen år 2004 med 285 tkr. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,3 % (5,0 %) medan kommunernas 
bidrag har ökat med 2,2 % (3,4 %) . Exklusive jämförelsestörande poster har netto
kostnaderna ökat med 4,1 %. Det innebär att årets resultat, som kommer från den 
ordinarie verksamheten, uppgår till -328 tkr. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

Förbundet hyr lokaler bland annat av medlemskommunerna. I årsredovisningen 
beskrivs att samtliga avtal är att klassificera som operationell leasing. Vi har inte 
tagit del av något underlag som styrker den bedömningen. Till granskningen av de
lårsrapport 2016 bör det finnas en utredning som visar vad bedömningen grundas 
på. 

3.2.3. Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassa.flödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves
teringar. Kassaflödet uppgår till -70 tkr jämfört med -316 tkr föregående år. Netto 
nyupptagna lån uppgår under år 2015 till 500 tkr. 

Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning och att överensstämmelse finns 
med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. 

Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

PwC 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 
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2016-04-06 

Caroline Liljebjörn 

Caroline Ligebjörn 
Projektledare 
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Revisionsberättelse år 201-5 

Till kommunfullmäktige i Lessebo, Tingsryd 
och Uppvidinge kommuner. 

Vi har granskat Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronobergs verksamhet 
under år 2015. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och revisorernas reglemente. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 

Granskmngen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 

Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt . 

. __ .. · . 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Direktionens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig, 

Vi bedömer den :finansiella måluppfyllelsen som svag. Det finansiella målet i ägardirektivet 
uppnås inte i och med årets resultat. 

Vi kan inte göra någon bedömning om verksamhetsmålen för förbundet uppnås eftersom det 
inte antagits något handlingsprogram för innevarande mandatperiod. Vi bedömer vidare att 
årsredovisningen inte innehåller någon regelrätt uppföljning av ägardirektivets 
verksamhetsmål. Vi noterar att handlingsprogram för år 2015-2018 är under framtagande. 

153



Ansvarsfrihet 

Vi tillstyrker att direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2015 godkänns. 

Vi åberopar följande för vår bedömning: 

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och 
intervju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under 
året: 

• 
• 

Granskning av delårsrapport 
Granskning av årsredovisning 

Lessebo den 6 april 2016 

Kjell Danielsson 
Av Uppvidinge kommun 
utsedd revisor 

Sven-Erik Svensson 
Av Tingsryds kommun 
utsedd revisor 

/['.~- --6,4,, ::~ 
<±::;:;.;:;-y /4-::t:.-?iZl#~,.c"~ 

.. 7 ~ 
Orjan Davoust 
Av Lessebo kommun 
utsedd revisor 

154



•• 

Arende 17 

Taxa för uthyrning av 

samlingssalen på 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

usterare 

§ 121 

Förslag till taxa för uthyrning av samlingssalen på Örnens 
äldreboende i Tingsryd 
Dnr 2016/141 006 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram en policy med tillhörande taxor för uthyrning av kommunens 
lokaler. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

2. Kommunfullmäktige fastställer taxa för uthyrning av samlingssalen 
på Örnens äldreboende enligt förslag nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för uthyrning 
av samlingssalen på Örnens äldreboende enligt förslag nedan. 

Den skall användas till sammanträde, konferenser och föreläsningar av 
förvaltningar och föreningar inom Tingsryds kommun. Förslag till taxa har 
upprättats av fastighetssamordnare Jan-Olof Ohlsson på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tingsryds kommun - förvaltningar (sammanträde, konferens eller 
föreläsning) 
Halvdag I 4 timmar 350 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 
Heldag I 8 timmar 700kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 

Föreningar inom Tingsryds kommun (sammanträde, konferens eller 
föreläsning) 
Halvdag I 4 timmar 400 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 
Heldag I 8 timmar 800 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 

Eventuell förtäring tillkommer. 

Besluts underlag 
Socialnämnden§ 154, 2016-03-30 
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~Tingsryds 
\:!;) kommun 

Socialnämnden 

Justerare 

cl ~\bi 'l\..\ l 6b6 

S.AM:MANTRÄDESPROTOKOLL 13(26) 

2016-03-30 

§ 154 

Förslag till taxa för uthyrning av samlingssalen på Örnens 
äldreboende i Tingsryd 
Dnr 2016/124 SN 706 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxa för uthyrning 
av samlingssalen på Örnens äldreboende enligt förslag. 

Beskrivning av ärende 

Samlingssalen på Örnens äldreboende skall användas till sammanträde, 
konferenser och föreläsningar av förvaltningar och föreningar inom 
Tingsryds kommun. 
Förslag till taxa har upprättats av fastighetssamordnare Jan-Olof Ohlsson på 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tingsryds kommun - förvaltningar (sammanträde, konferens eller 
föreläsning) 
Halvdag I 4 timmar 350 kr 
Därutöver I 00 kr extra/timme 
Heldag I 8 timmar 700 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 

Föreningar inom Tingsryds kommun (sammanträde, konferens eller 
föreläsning) 
Halvdag I 4 timmar 400 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 
Heldag I 8 timmar 800 kr 
Därutöver 100 kr extra/timme 

Eventuell förtäring tillkommer 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Anna Malmhav, utvecklingsledare, daterad 2016-03-11 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 

~ /1F 2ot 0 - olf-o<t ~, 
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Arende 18 

Taxor och avgifter 

2016 inom 

Räddningstjänsten 
•• 

Ostra Kronoberg 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 

Justerare 

§ 148 

Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2016 
Dnr 2016/123 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner taxor och avgifter inom Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har överlämnat förslag om taxor och 
avgifter inom kommunalförbundet till medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 39, 2015-11-26 
E-post från räddningschef Per Pettersson, 2016-05-06 

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

I Utdragsbescyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 119 

Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 
Dnr 2016/123 170 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för framtagande av gällande taxor. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har överlämnat förslag om taxor och 
avgifter inom kommunalförbundet till medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

F örbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Krono berg § 3 9, 2015-11-26 

I Otdragsbestyrkande 
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WijkJörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Per Pettersson 
den 4 maj 2016 15:33 
WijkJörgen 
Taxor RÖK 

Bifogade filer: Jmf taxor medlkommuner.pdf 

Hej Jörgen! 

Via Mikael förstått att det finns önskemål om förtydligande i fråga ang taxor. 
Hoppas att nedanstående är tillfyllest, i annat fall hör av Dig. 

1. Direktionen gav 2014-12-11, §43, i uppdrag att jämföra förbundets taxor för myndighetstillsyn med 
medlemskommunernas. Nämnda jämförelse/översyn låg till grund för förslag och beslut 2015-11-26, § 40. 
Bifogar jämförelsetabellen som låg till grund för uppräkning av RÖK:s taxor avseende myndighetstillsyn. 

2. Taxor för vissa uppdrag, uthyrning av materiel etc indexuppräknas. Aktuellt index, vill jag minnas, var O eller 

ytterst nära noll. Dock justerades enligt yrkande fr en ledamot km-debitering. 

3. Taxor för tillståndshantering, brandfarliga och explosiva varor försöker vi att få så att de harmonierar med 
övriga räddningstjänstorganisationer i länet. 

Hälsningar 

Per Pettersson 
Räddningschef 

Räddningstjänsten östra Kronoberg 
Box 13 
360 50 LESSEBO 
Tel: 0478-443 02 

1 
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Jämförelse taxa för tillsyn 

Grundbelop Timdebitering Påbörjad Under Timdebitering 
p x) halvtimme halvtimme/år instruktör 

Räddningstjänsten Östra 1240:- 620:- 310:- - 620:-
Kronoberg ~tJ/{,-of-6t f::-~ rf I ~Dö~- 90ö> -'1J-o .: - 0/,"v,. 

' Lessebo kommun Miljö 847:- 847:- 0:-

Tingsryds kommun bygg-miljö 1000:- 1 000:-

Uppvidinge Kommun 700:- (fr.o.m. 
20160101) 1 000:-

X) Avgiften innefattar förberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. 
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·\1-D 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida4 av14 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbnndsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-11-26 

§ 39 Dnr. 2015/159- 050 

Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 201.6 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutaröverlämna nedanstående taxor och av
gifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg för 2016 till med
lemskommunerna för fastställande. 

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning 

. A. PERSONALIWSTNAD 

B. 
1. 

2. 

3. 

4. 

c. 
1. 

2. 

D. 

1. 

2. 

3. 

4. 

E. 

Personalkostnad, timdebitering oavsett veckodag 
och tidpunkt, gäller även svets- och säkerhetsvakt 

Lyfthjälp 

Instruktör 

TRANSPORTKOSTNAD 

Lätt fordon+ personalkostnad 

Tungt fordon+ personalkostnad 

Tungt släpfordon kopplat till tungt fordon. 

Terrängfordon (mindre)+ personalkostnad 

BÅVARE 

Kostnad 1 :a timmen + 5,00 kr/km 

Följande timmar 

PUMPNING 

Länspump 

Motorspruta klass I 

Motorspruta klass II 

Motorspruta klass m 

ANDNINGSSKYDD 

Luftfyllning 

l. Trycklu:ftsflaska 

Kontroll 

2. 

3. 

Kontroll ochjustering 

Reparation ( exkl reservdelar) 

500 kr per tim 

Faktisk personalkostnad 

650 kr pertim 

3 kr 

5 kr 

3 kr 

211 kr 

900kr 

700kr 

per km 

per km 

per km 

pertim 

200 kr per tim 

300 kr pertim 

400 kr per tim 

500 kr per tim 

250kr 

215 kr 

450 kr per tim 

Minsta kostnad 

100 kr 

450kr 

50kr 

Justerande sign "(Jtdragsbestyrkande 

(Vw! lrv1.tu.JM, & 'V\-
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sidas av14 
S.AMTu1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-11-26 

Justerande sign 

F. 

1. 

2. 

3. 

4. 

G. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.1 

6.2 

7. 

8. 

9.1 

9.2 

10. 

11. 

12. 

13. 

H. 

1. 

2. 

§ 39 fortsättning Dnr. 2015/159- 050 

Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2016 

SLANGARBETEN 

Tvättning, torkning 142 kr 

Lagning 46 kr per hål exkl lagningslapp 

Omkoppling 142 kr per stexkl hylsa 

Byte av packning 63 kr per stexkl packning 

UTHYRNING AV MATERIAL Minsta kostnad 

Utgår 

Elgenerator <2kW 40 kr 385 kr 

<5kW 52 kr 489kr 

>5kW 69kr 692kr 

Grenrör 69kr 

Handbrandsläckare 69kr exkl. omladdning 

Luftbehållare 80kr exkl. fyllning 

L!inspump, el 23 kr per tim 154kr 

Länspump, bensin 28 kr pertim 233 kr 

Rökfläkt 40kr pertim 385kr 

Skarvstege 69kr per del 

Slang, klass I 199 kr per.längd 

Slang, klass Il 120kr per l!ingd 

Stålrör 69kr 

Tryckluftsapparat 40kr pertim 385 kr 

Vattencontainer 251 kr per dag 

Vattensugare 23 kr pertim 154kr 

AUTOMATISKA BRANDLARM 

Utryckning filr onödigt larm 3 848 kr 

Ingripande vid fellarm 1 551 kr 

FÖRBRUKNINGSMATERIEL 

Absol l20kr 

Zugol 200kr 

Engängsl!ins 900 kr/6m Grundavgift 200 kr 
oavsett antal 6 m-
ll!ngder 

Utdrags bestyrkande 

164



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida?av14 
SAMMANTR_Ä.DESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

2015-11-26 

§ 39 fortsättning Dnr. 2015/159- 050 

Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg 2016 

KOMMENTARER OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 

I TIMDEBITERING 
Kommunen får ej ta ut högre avgift än vad självkostnaden är. Angivet belopp bör modifieras om 
självkostnaden är högre. 

Timdebitering kan komma att justeras beroende på kommande löneförhandlingar. 

Påbörjad timme räknas som hel timme. 

Il TRANSPORTKOSTNAD 
Kostnad enligt A tillkommer vid B 1, 2 och 4. Kostnad enligt B2 och B3 tillkommer 
dessutom vid B4. Med lätt fordon avses personbil eller motsvarande. Med tungt fordon 
avses räddningstjl!nstfordon, typ brandbil 

ID HÄVARE,PUMPNING 

· Transportkostnad tillkommer. 

N UTHYRNING 

Där inget annat anges avser kostnaden dygnshyra exkl. drivmedel. Minsta kostnad = 
dygnskostnad vid uthyrning mer än ett dygn. Påbörjat dygn räknas som helt dygn och 
påbörjad timme som hel timme. Kostnad A och B kan tillkomma. För uthyrning gäller 
priserna upp till 5 dygn. Därefter sker debitering med 50 % av gällande dygnspris. 

För punkt 4 tillkommer avgift för fyllning enligt gällande marknadspriser. 

För punkt 5 och 12 tillkommer kostnad enligt E 1. 

Maximal hyreskostnad lir nyanskaffningsvärde. 

Beslutsunderlag .. 
2016 års taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Ostra Kronoberg 

Beslutet skickas till 
Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 
Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 
Lessebo kommun, kommunfullmäktige 

Justerande sign Utdrags bestyrkande 
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Justeras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida4 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

.-:? 

,~;~·:<··· 

§ 41 Dnr. 2014/229 050. 

Direktionen beslutade 2011-11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex för oktober månad. Indexet för oktober 2014 är -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxan för 2015. 

Beslutsunderlag 
Taxor och avgifter inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Yrkande 
Per Ragnarson (C) yrkar att kostnaden för transportfordon ändras från två kronor ' 
per ldlometer till tre kronor per kilometer. 

Direktionen beslutar 

att ändra taxan i enlighet med Per Ragnarssons yrkande, samt 

att överlämna nedanstående taxor och avgifter inom räddningstjänsten för 2015 
till medlemskommunema för fastställande. 

Taxor och avgifter 2015 

Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning 

A. PERSONALKOSTNAD 
Personalkostnad, timdebitering oavselt veckodag 
och tidpunkl, gäller även svets- och siikerhetsvnkt 

TRANSPORTKOSTNAD 

Lätt fordon 

Tungt fordon 

B. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tungt släpfordon kopplat till tungt fordon. 

Terrängfordon (mindre) 

Vattentransport 

C. HÅVARE 

1. 

2. 

Kostnad 1:u timmen 

Följande timmar 

D. PUMPNING 

1. Länspump 

2. Motorsprota klass I 

3. Motorspruta klass Il 

4. Motorspruta klass Ill 

Utctragsbestyrkande 

500 kr per tim 

3 kr petkm 

3 kr per km 

3 kr per km 

211 kr pertim 

en! särskild taxa 

770 kr 

617 kr 

199kr 

199 kr 

302kr 

376kr 

per tim 

pertim 

pertim 

per tim 

tifWI VJ1ll1t,vt& 

Minsta kostnad 

80kr 

441 kr 

38 kr 
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Justeras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

~AMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 41 forts Dnr. 2014/229 050 

E. ANDNINGSSKYDD 

Luftfyllning 

1. Tryckluftstub 150 atö 201 120kr 

2. Tryckluftstub 150 atö 401 142kr 

3. Tryckluftstub 200 5-71 102kr 

4. Tryckluftstub 200 10-141 120kr 

5. Tryckluftstub 200 201 l20kl' 

6. Tryckluftstub 200 401 170 kr 

7. Tryckluftstub 300 3-141 120 kr 

Kontroll 

8. Kontroll och justering 206kt 

9. Reparation (exkl reservdelar) 405kt' pertim 

F. SLANGARBETEN 

1. Tvättning, torkning 142kr 

2. Lagning 46 kr per hål exkl lagningslapp 

3. Omkoppling 142kr per st exkl hylsa 

4. Byte av packning 63 kr per st exkl packning 

G. UTHYRNING AV MATERIAL Minsta kostnad 

L Utgår 

2.1 Båt 251kt' exkl transp. kostnad 

2.2 Båt med motor 307 kr exkl transp. kostnad 

3. Elgenerator <2kW 40 kr 385kr 

<5kW 52kr 489 kr 

>5kW 69kr 692kr 

4. Gremör 69kr 

5. Handbrandsläckare 69kr exkl. omladdning 

6. Luftbehållare 80 kr exkl. fyllning 

7.1 Länspump, el 23 kr pertim 154kr 

7.2 1änspump, bensin 28kr pertim 233 kr 

8. Rölcfläkt 40kr per tim 385kr 

9. Skarvstege 69 kr per del 

10.1 Slang, klass I 199 kr per längd 

10.2 Slang, klass I1 120kr per längd 

11. Stålrör 69 kr 

12. Tryckluftsapparat 40kr per tirn 385 kr 

13.1 Vattencontainer 251 kr per dag 

14. Vattensugare 23 kr pertim 154kr 

/ ,{; { 
Utdragsbestyrkande 

.··) 
,, v<~ ?;~sil l. .. {. rN 

C,• 
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Justeras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 41 forts 

H. 

I. 

2. 

Dnr. 2014/229 050 

AUTOMATISKA BRANDLARM 

Utryckning för onödigt !mm 

Ingripande vid fellarm . 

FÖRBRUKNINGSMATERIEL 

Absol 

Zugol 

Engångsläns 

KOMMENTARER OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 

I TIMDEDITERING 

3 848kr 

1551 kr 

120kr 

200kr 

900 kr/6 m Grundavgift 200 kr 
oavsett antal 6 m
Iängder 

Kommunen får ej ta ut högre avgift än vad självkostnaden ru:. Angivet belopp bör modifieras om 
självkostnaden är högre. 

Timdebitering kan komma att justeras beroende på kommande löneförhandlingar. 

Påbörjad timme räknas som hel timme. 

Il TRANSPORTKOSTNAD 
Kostnad enllgt A! tillkommer vid B 1, 2 och 4. Kostnad eniigtB2 och B3 tillkommer 
dessutom vid B4. Med lätt fordon avses personbil eller motsvarande. Med tungt fordon 
avses räddningstjäastfordon, typ brandbil. 

III HÄ VARE, PUMPNING 

Transportkostnad tillkommer. 

IV UTHYRNING 

Där inget annat anges avser kostnaden dygnshyra exkl. drivmedel. Minsta kostnad = 
dygnskoslnad vid uthyrning mer än ett dygn. Påbö1jat dygn räknas som helt dygn och 
påböijad timme som hel timme. Koslnad A och B kan tillkomma. För uthyrning gäller 
priserna upp till 5 dygn. Därefter sker debitering med 50 % av gällande dygnspris. 

För punkt 5 tillkommer avgift för fyllning enligt gällande marknadspriser, 

För punkt6 och 12 tillkommer kostnad enligtE 1-7. 

Maximal hyreskostnad ät nyanskaffningsvärde. 

Beslutsexpcdiering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 

Utdragsbestyrkande 
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Arende 19 

Taxa 2016 för tillsyn 

och tillstånd enligt 

Lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) och 

Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor 

(LBE) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 

Justerare 

§ 149 

Taxa 2016 för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 
Dnr 2016/122 175 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner Taxa 2016 för tillsyn och tillstånd enligt 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har överlämnat förslag till taxa för 
tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 40, 2015-11-26 
E-post från räddningschef Per Pettersson, 2016-05-06 

I Otdragabes1yrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-18 

Justerare 

§ 120 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) 
Dnr 2016/122 175 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 
kommunledningsförvaltningen för framtagande av gällande taxor. 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg har överlämnat förslag till taxa för 
tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSÖ) och Lagen 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg§ 40, 2015-11-26 

I Otdragsbestyrkande 
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Sida8 av14 
SAMiv.!ANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sanunanträdesdatunl 

2015-11-26 

Dnr. 2015/160 - 050 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 

Beslut 
1. Förbundsdirektionen beslutaröverlämna nedanstående taxa för 

tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till medlems
kommunerna för fastställande. 

2. Taxan tillämpas från och med 2016-01-01. 

Tillsyn enligt LSO och LBE 

1. Grundbelopp, inlduderar administrativ granskning, en (1) 
timmes tillsynsbesök, transporter och efterarbeten 

2. Därefter debiteras påbörjad halvtimma med halv timtaxa, 450,00 
kr 

Vid annan tillsyn och besiktning på begäran gäller taxa enligt punkt 1 
och/ eller·* 2 

*)Exempelvis vid tillsyn av försä]jningsställen fyrverkeri 

Vid samråd enligt § 9 förordningen om brandfarliga och explosiva varor 
gäller taxa enligt punlct 2 

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor 

1. Grundbelopp, innefattar ankomstregistrering 

2. Administrativ granskning, platsbesök, medgivande av driftsätt
ning, god.kännande avföreståndare etc. debiteras enligttimtaxa 
motsvarande falctisk tid som ärendet kräver. Påbörjad halvtimma 
debiteras medhalvtimtaxa, 450,00 kr. Resor debiteras ej. 

Jmiterande sign Utdragsbestyrkande 

I 

1800 kr 

.900 kr/tim . 

2016 

1800 kr 

900 kr/tim 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

Sida9 av14 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förhundsdirektionen 
Sarnrnanträdesdatunl 

2015-11-26 

§ 40 fortsättning Dnr. 2015/160 - 050 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 

Tillstånd för hantering av brandfarliga varor 

3. Mindre ändring, ex. byte av ägare, grundbelopp 

4, Avslag 

Tillstånd för hantering av explosiva varor 

1. Grundbelopp, innefattar ankomstregistrering 

2. Administrativ granslming, platsbesök, medgivande av drift
sättning, godkännande av föreståndare etc. debiteras enligt 
timtaxa motsvarande faktisk tid som ärendet kräver. Påbör
jad halvtimma debiteras medhalvtimtaxa, 450,00 kr. Resor 
debiteras ej. 

Enbart överföringstillstånd, inklusive godkännande av föreståndare 
1. Grund.belopp, (administrativ granskning) 

Godkännande av föreståndare, utöver i ansökan angiven/angivna 

Beslutsunderlag 

20:16 

1800 kr 

1800 kr 

20:16 

1800 kr 

900 lrr/tim 

1800 kr 

900 lrrper 
-person 

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) tillämpas 
från och med 2016-01-01 

Beslutet skickas till 
Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 
Tingszyds kommun, kommunfullmäktige 
Lessebo kommun, kommunfullmäktige 

Justerande sign 1Jtdragsbestyl'lauide 

t&101 ~J I Ll!v0AJ 
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Justeras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

§ 43 Dm. 2014/230 050 

2015 års taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Taxan utgörs av ett grundbelopp om 1 240 kronor (år 2014). Avgiften innefattar 
fotberedelse, transport, en timmes besök på plats samt efterarbete. Åtgår tid 
utöver grundbeloppet debiteras detta per påbörjad halvtimma med 310 kronor 
(2014). 

Direktionen beslutade 2011 -11-30, § 31, att taxan årligen ska höjas med 
konsumentprisindex for oktober månad. Indexet för oktober 2014 ät· -0,1 %, 
därför blir det ingen förändring av taxån för 2015. 

Beslutsunderlag 
Taxa för tillsyn 2015 

Yrkande 
Patrick Sthålgren (M) yrkar att räddningschef Per Pettersson :far i uppdrag att gå 
igenom och jämföra räddningstjänstens taxa med medlemskommunemas taxor. 
Resultatet ska redovisas för direktionen under våren i god tid före budgetarbetet. 

Per Ragnarson ( C) yrkar att det ska vara ett förtydligande i taxan om att påbörjad 
halvtimme debiteras med 310 kronor. 

Direktionen beslutar 

att i enlighet med Patrick Sthålgrens (M) yrkande uppdra åt räddnings chef Per 
Pettersson att gå igenom och jämföra räddningstjänstens taxa med 
medlemskommunemas taxor samt att redovisa resultatet för direktionen under 
våren i god tid före budgetarbetet 

att i enlighet med Per Ragnarsons (C) yrkande göra tillägget att påbörjad 
halvtimme debiteras med 310 kronor, samt 

att överlämna nedanstående taxa för tillsyn under 2015 till medlemskommuneml! 
för fastställande. 

Taxa för tillsyn 2015 
Grundbelopp: 1 240 kronor 
Tid därutöver: 620 kronor/timme 
Påbörjad halvtimme: 310 kronor 

Ileslutsexpediering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommunfullmäktige, Lessebo kommun 

Z')s;J 
Utdragsbestyrkande ,, 
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Justeras 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (19) 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

/ 

l::::.tl, 

§ 42 Dnr. 2014/231 050 

2015 års taxa för tillståndshandläggning_ enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

Taxan baseras på samma grundbelopp som vid tillsyn och därutöver ett styckpris 
beroende på vilken omfattning hanteringen, dvs. ansökan, avser. 
I avgiften ingår administration, granskning av dokumentation, remissförfarande, 
platsbesök för besiktning och avsyning samt givande av drifttillstånd. 

Beslutsunderlag 
Taxa för tillståndshandläggning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Direktionen beslutar 

att överlämna nedanstående taxa för tillståndshandläggning av brandfarliga och 
explosiva varor för 2015 till medlemskommunerna för fastställande. 

Taxa för handläggning av tillståndsansökan för brandfarliga varor 

Nytt tillstånd Förlängning av 
Grundbelopp + tillstånd 

Grundbelopp + 
Anläggningjör kommersiellt 
ändamål 
Hantering i cistern 
1 enhet 3 867:" 1 487:-
2"4 enheter 5 355:- 1487:-
5, eller fler enheter 7 735:- 1487:-
Lösa behå1lare 
V=<250 1gas/10001 vätska 2 975:- 1487:-
inomhus 
V=>2501gas/10001 vätska 4 165:- 2 380:-
inomhus 
V=<IOOO 1gas/30001 vätska 2 975:- 1487:-
utomhus 
V=> 1000 1 gas/3000 1 vätska 4 165:- 2 380:-
utomhus 
Anläggningjörfastighets 
husbehov 
Vid värmecentral ( cistern) 2 677:- Endast 

grundbeloop 
Vid en- och tvåbostadshus 1487:~ Endast 

giundbelopp 
Pe1manent hetarbetstillstånd Endast grundbelopp 
Bvte av äe:are/innehavarn Endast JU"undbelonn 
Mindre !lndring i gällande Endast grundbelopp 
tillstånd 
Avslag Endast grundbelopp 

Särskilt komplicerade* och speciella ärenden eller besiktningar som inte återfinns i 
tabellen debiteras per timma. *) Exempelvis områdestilistånd, transporter i 
rörledningar etc. 

Utdragsbestyrkande 
.,. I\ 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

, ~· FÖRBUNDSDIREKTIONEN 2014-12-11 

Justeras 

§ 42 forts Dnr. 2014/231 050 

Taxa för tillstånd till hantering av explosiva varor 

Tillstånd för hantering av explosiv vara i mindre omfattning. 
< 5 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en ilireståndare 

Tillstånd till hantering av explosiv vara i omfattning 
5 - 60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en foreståndare 

Tillstånd till hantering av explosiv vara i större omfattning 
>60 kg sprängmedel, inklusive godkännande av en föreståndare 

Tillstånd till handel med explosiva varor, inklusive godkännande av 
en föreståndare 

För godkännande av föreståndare utöver en person 

Överföringstillstånd 

Beslutsexpcdiering 
Kommunfullmäktige, Tingsryds kommun 
Kommunfullmäktige, Uppvidinge kommun 
Kommun:fulltnäktige, Lessebo kommun 

Utdragsbestyrkande 

Sida 8 (19) 

500:-

1 000:-

2 000:-

3 000:-

500:-

500:-
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