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inansiell analys 

Omvärld 

% 201s l 2oi6I 2017 2018 

! 
BNP 3,8 3,1 2,8 1,8 

Sysselsättning, timmar 1,0 1,3 1,6 0,4 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 

Timlön (konj.statistik) 2,5 3,1 3,4 3,6 

Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 

Skatteunderlag 5,0 5,0 5,2 4,3 

Realt skatteunderlag 2,2 22 2,1 1,1 
Källa: SKL2016-04-28 cirkulär 16:17 

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 bygginvesteringarna växer snabbt. I år växer 
också den offentliga konsumtionen rejält som en 
konsekvens av den omfattande flykting
invandringen. 
(källa: SKL 2016-04-28 cirkulär 16:17) 

Räntenivån har under årets första fyra månader varit 
fortsatt rekordlåg. Riksbanken sänkte i februari 
månad reporäntan från -0,35% till -0,50%. Enligt 
Riksbankens s k räntebana förväntas en långsamt 
höjd räntenivå först från och med mitten av 2017. 

Allmänt 

Tillfälligt stöd från regeringen 
Regeringen beslutade i december månad att utbetala 
8,3 Mdr till kommunerna som ett extra stöd med 
anledning av den rådande flyktingsituationen. 
Stödet, som klassificeras som ett generellt 
statsbidrag, utbetalades i december 2015 och f'ar 
enligt beslutet användas under 2015 och 2016. För 
Tingsryds kommun uppgår stödet till totalt 23,5 
mkr, varav 1,8 mkr redovisades i 2015 års bokslut. 
Återstår således 21,7 mkr som redovisas som en 
intäkt i 2016 års redovisning. Intäkten fördelas 
jämnt över redovisningsåret, vilket innebär att 1/3-
del (7,2 mkr) ingår i resultatet för denna 
delårsrapports bokslutsperiodjanuari - augusti. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har givit uppdrag 
till kornmunledningsförvaltningen att ta fram 
förslag hur stödet kan användas för att skapa fler 
bostäder i kommunen. En utgångspunlct i detta 
arbete är att detta i så fall ska ske genom 
ägartillskott till Tingsryds bostäder AB. Politiskt 
ställningstagande i frågan förväntas ske senare i år. 

Hållbar ekonomi 
Politiska beslut om hållbar ekonomi del I fattades i 
oktober 2015 i samband med fullmäktiges beslut 
om budget 2016. Besluten innebar kostnads
minskningar om -5,5 mkr i 2016 års budget (med 
tillkommande helårseffekt ytterligare 0,7 mkr i 
budget 2017). 

För hållbar ekonomi del 2 fattades politiska beslut i 
april 2016. Besluten innebär budgetmässiga 
kostnadsminskningar om ca -6,7 mkr i 2017 års 
budget, samtidigt som 1,7 mkr ska återföras som 
permanenta budgetanslag för kvalitetsutveckling av 
verksamheterna. Nettoeffekten i budget2017 är 
således bedömd till -5,0 mkr. Verkställande av 
besluten påbörjas i några fall under 2016, varför 
vissa kostnadseffekter kan komma att uppnås i 
2016 års redovisning. 

Färdiga utredningar och förslag i hållbar ekonomi 
del 3 presenterades för kommunstyrelsen i april 
2016. Politiska ställningstaganden för dessa 
ärenden planeras att ske i juni månad 2016. 

Befolkningsutveckling 
Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 322 invånare per den 31 mars i 
år. Det innebär en ökning med +62 personer sedan 
årsskiftet, då invånarantalet var 12 260 personer. 
Födelsenettot för första kvartalet uppgick till -9 
personer (32 födda och 41 avlidna), medan 
flyttnettot uppgick till +71 personer (176 inflyttade 
och 105 utflyttade). 

r.t • - • - .. • • .. - - • . . ~ • • ' ~ I"\ • • 
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Resultat och kapacitet 

Resultat 

2013 2014 201s l 2016 1 

Resultatjan-apr, mkr 10,7 4,7 6,7 4,9 

Resultatjan-aprexkl jämförelse-

störande poster, mkr 10,7 4,7 0,7 4,9 

Periodens resultat i% av skatte-

intäkter och utjämning 5,0 2,2 3,1 2,1 

Budgeterat resultat helår, mkr 7,3 8,4 5,1 3,8 

Resultat helår, mkr 6,1 3,9 -5,9 27,5 

Resultat helår i% av skatte-

intäkter och utjämning 1,0 0,6 -0,9 39 

Periodens resultat uppgick till +4,9 mkr, vilket 
motsvarar 2,1 % av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet innehåller "extra" statsbidrag med 
anledning av flyktingsituationen om 7,2 mkr. Utan 
detta tillskott hade således resultatet för perioden 
varit -2,3 mkr. 

Budgeterat resultat för 2016 uppgår till +3,8 mkr 
(helår). Det extra statsbidraget med anledning av 
flyktingsituationen (21,7 mkr) ingår inte budgeten 
eftersom regeringens beslut fattades efter det att 
fullmäktige hade fastställt budgeten i oktober 2015. 

Prognosen för helåret 2016 visar ett resultat om 
hela +27,5 mkr. Det höga resultatet i prognosen 
förklaras av det extra statsbidraget om 21,7 mkr. 
Prognosresultat exklusive detta tillskott är +5,8 
mkr, d v s ungefär i nivå med budget. 

Det prognostiserade resultatet på +27,5 mkr 
motsvarar 3,9% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär 
således att fullmäktiges resultatmål på minst 2% 
kommer att uppnås. Prognosen utgår ifrån att det 
extra statsbidraget används i enlighet med ksau:s 
inriktnings beslut, dvs fler bostäder genom 
ägartillskott till Tingsrydsbostäder AB. En sådan 
åtgärd påverkar inte kommunens resultaträkning. 

Balanskravsutredning 

Vid beräkning av resultatet enligt kommunallagens 
s.k. balanskrav ska justering göras för bl a 
rearesultat vid försäljning av tillgångar. 

Jan-apr 2013 2014 201s [ 201sJ 

Redovisat resultat 10,7 4,7 '·'l] Reavinster -1,6 0,0 0,0 o,o 
Resultat enligt balanskravet 9,1 4,7 6,7 4 9 

I 

Inga rearesultat ingår hittills i resultatet, varför 
balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till +4,9 mkr. Således har balanskravet uppfyllts om 
man tittar på den enskilda bokslutsperioden. 

I 2015 års bokslut redovisades ett negativt 
balanskravsresultat om -10,4 mkr. Detta underskott 
ska enligt kommunallagen återställas inom tre år, 
d v s senast år 2018 . Aktuell prognos för helårs
resultatet (+27,5 mkr) talar för att balanskravs
underskottet från 2015 kommer att bli återställt i 
2016 års bokslut. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Jan-apr 2013 2014 201s l 201&! 

Skatteintäktsutveckling, mkr 5,4 2,7 1,41 19,2 
Skatteintäktsutveckling, % 2,6 1,3 0,7 , 8,8 

Nettokostnadsutveckling, mkr 1,3 8,5 5,o · 15,5 
Nettokostnadsutveckling, % 0,6 4,2 2,4 7,2 

Nettoförändring, mkr 4,1 -5,8 -3,6 3,7 
Nettoförändring, %-enheter 2,0 -2,9 -1,7 16 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 237,1 mkr, vilket 
motsvarar en ökning på hela 19,2 mkr (8,8%) 
jämfdrt med motsvarande period förra året. Detta är 
mycket stark ökning som delvis förklaras av de 
extra statsbidragen (7,2 mkr). Men även utan dessa 
ses, precis som i 2016 års budget, en mycket stark 
utveckling. Ökningen exklusive de extra 
statsbidragen uppgår till 12 mkr för perioden, vilket 
är en betydligt högre nivå än normalt. 

Även verksamhetens nettokostnader har ökat mer 
än normalt under bokslutsperioden. Ökningen 
uppgårtill 15,5 mkr, vilket kan jämföras med 5,0 
mkr motsvarande period förra året. 

Det kan konstateras att skatteintäkterna har ökat 
något mer än nettokostnaderna under perioden, 
vilket har en positiv resultatpåverkan. 

Finansiella poster 

2013 2014 2015 [ 2Q16J 

Finansiella intäkter 0,8 0,9 '·'lJ Finans iella kostnader 0,8 1,1 1,4 1,1 
Finansnetto 0,0 -0,2 -0,6 -0 2 

Periodens finansnetto har förbättrats något jämfört 
med samma period förra året. Detta beror dels på att 
borgensavgiften har höjts och dels fortsatt minskade 
räntekostnader till följd av det mycket låga 
ränteläget. 

"' • ••• ··•- •- •-- •• ~ • .._ •• _ ··~. l' .-- ,.,,._ ...... J.::-•" .. • • " . • ?· -.- .,.,I# =r,•t· ,~.,.,. - · _....,. 
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Investeringar 

2013 2014 201s I 2016 / 

Investeringar jan-apr, mkr 9,8 29,7 38,3 6,6 

Självfinansieringsgrad, % 207 47 44 268 
Investeringar/avskrivningar,% 103 324 378 52 

Investeringar helår, mkr 79,0 121,S 73,1 35,7 
Investerings budget, mkr 81,9 163,4 79,6 ~ 

Under årets första fyra månader har investeringarna 
uppgått till låga 6,6 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgår till 35,7 mkr, vilket innebär att ca 18% av 
budgeten har förbrukats under bokslutsperioden. 

Det låga investeringsutfallet innebär att målet om 
självfinansiering har uppfyllts med god marginal, 
då summan av resultat och avskrivningar är 
betydligt högre än investeringsnivån. 

Den budgeterade investeringsnivån har från och 
med 2016 anpassats till fullmäktiges mål om 
självfinansiering, vilket också, i takt med höjda 
resultatnivåer, ska möjliggöra påbörjande av 
amortering av låneskulden. 

Soliditet 

Per30 april 2013 2014 201s l 2015J 

Soliditet enligt balansräkning 59,6 55,2 47,7 46,6 
Förändringtillgångar, % 4,5 8,0 17,7 2,5 
Förändring eget kapital,% 4,9 0,0 1,6 1,8 

Soliditet inkl samtliga 
pensionsförpliktelser, % 7,0 5,2 5,9 78 

Soliditeten ( enligt balansräkningen) uppgick 3 0 
april till 46,6%, vilket innebär en minskning med 
1,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 
förra året. Minskningen beror påförra årets låga 
resultat, höga investeringsnivå och ökade 
upplåning. Jämfört med årsskiftet innebär dock 
soliditeten per 30 april en förbättring från 44,8% till 
46,6%, dvs 1,8 procentenheter. Förbättringen 
beror på positivt resultat, låg investeringstakt och 
minskad låneskuld under bokslutsperioden. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick 30 april till 7,8%, vilket 
innebär en ökning med 1,9 procentenheter jämfört 
med samma tidpunkt förra året. Vid årsskiftet var 
samma soliditetsmått 6,7%. Förutom ovanstående 
faktorer påverkas detta mått även positivt av att 
ansvarsförbindelsen för pensioner har minskat 
under perioden till följd av pensionsutbetalningar. 

Skuldsättning 

Per 30 a pril 2013 2014 201s l 20161 
I 

Låneskuld, mkr 105,0 130,0 195,01 185,0 

Genomsn vägd rä nta,% 3,09 2,77 2,25 

Anta l kreditgivare 1 1 1 

I april genomfördes amortering om 15 mkr för ett 
lån som löpte ut. Därmed uppgick låneskulden till 
185 mkr per 30 april, vilket innebär en minskning 
med 10 mkr jämfört med samma tidpunkt förra året. 
Vid årsskiftet uppgick låneskulden till 200 mkr, 
således en minskning med 15 mkr sedan dess. 

Vid amorteringstillfället sågs amorteringen som en 
tillfällig amortering i väntan på beslut om 
användning av de extra statsbidragen (som 
utbetalades till kommunen i december 2015). Med 
nuvarande resultatprognos finns troligen möjlighet 
att amorteringen kan bestå även om ägartillskott till 
bostadsbolaget blir aktuell senare i år. 

Av låneportföljens 200 mkr har 145 mkr (eller 
78%) fast ränta med olika löptid 0-8 år, medan 40 
mkr ( eller 22%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 30 april 1,60%, vilket är lägre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året då 
genomsnittsräntan var 2,25%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB. 

Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Per30 april 2013 2014 201s i Z016 l 

Li kvida medel, mkr 77,0 62,8 47,8 ~ 
Kassalikviditet% 118 89 73 71 

Periodens kassaflöde uppgick till -17 ,3 mkr, vilket 
bland annat förklaras av låneamorteringen och 
minskade kortfristiga skulder sedan årsskiftet. 

De likvida medlen uppgick per 30 april till 58,7 
mkr (47,8 mkr), varav 19,4 mkr (19,8) mkr utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncerukonto. Vid årsskiftet uppgick de 
likvida medlen till 75,9 mkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 30 april till 71 %, 
vilket innebär en i stort sett oförändrad nivå jämfört 
med motsvarande tidpunkt förra året (73%). Vid 
årsskiftet uppgick kassalikviditeten till 75%. 

f . ' . . . . • '. . • . - .. . - . . . . . • . . ' . . . ., - . . . 
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Pensionsförpliktelser 

Per30april. Mkr. 2013 2014 2015 1 2016 ! 

Pensionsavsättningi BR 
Ansva rsförbindelse tidigare 
pensionssystem (före 1998) 

Summa 

2,7 5,3 

318,5 326,7 
321,2 332,0 

5,o l! 7,6 , 

321,0 305,B! 
326,0 313.4! 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 30 april 
till 313 mkr, vilket är ca 13 mkr lägre än vid 
motsvarande tidpunkt förra året. Minskningen beror 
på utbetalningar av pensioner under perioden. Vid 
årsskiftet uppgick de totala pensions åtagandena till 
ca 316mkr. 

Borgensåtaganden och optionsavtal 

Per 30 ae ril. Mkr. 2013 2014 201s l 2016] 

Borgensåtaganden 
547,3 1 I Egna bolag och stiftelser 545,9 550,7 

Föreningar 5,2 6,8 ::; j Egna hem 0,2 0,2 
Summa 551,3 557,7 553,2 o,o 

Avta I om hyresoption 4,2 3,6 2 8 

Kommunens totala borgensåtaganden har per den 
30 april minskat med ca x mkr jämfört med samma 
tidpunkt förra året till följd av låntagarnas 
amorteringar. 

Budgetföljsamhet (prognos) 
mkr 2013 2014 2015 f 20161 

I ! 
Budgeterat resultat 5,9 8,6 5,1 3,Bj 
Awikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr medel 8,3 4,4 4,6 0,5 
Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 1,9 0,6 0,1 
Samhällsbyggnadsnämnd -1,5 1,0 2,3 0,0 
Kultur-och fritidsnämnd, 0,1 0,5 

Barn-och utbildningsnämnd 2,7 0,6 ..(),3 0;6 
Socialnämnd -14,8 -12,5 -13,5 -4,4 

Taxefinansierad verksamhet -0,4 2,0 1,6 o,oi 
Skatteintäkter 2,1 -2,0 -0,6 2s,s1 
Finansnetto 1,7 2,8 4,2 3,4 

Finansiering och övrigt 0,1 -3,4 -9,9 -2,0 

Summa årets resultat 6,1 3,9 -5,9 275 

Resultatprognosen för helåret 2015 uppgår, som 
nämnts tidigare, till +27,5 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår till +3,8 mkr. Prognosen är således 
avsevärt bättre än budgeterat resultat, med en 
sammanlagd positiv budgetavvikelse om hela 23,7 
mkr. Som nämnts tidigare förklaras detta nästan 
uteslutande av de extra statsbidragen från 
regeringen. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

., Skatteintäkter +25,5 mkr 
11 Nämnder-3,7 mkr 
11 Centrala budgetmedel och finansiering 

+1,9 mkr 

Av överskottet för skatteintäkterna (25,5 mkr) 
avser 21,7 mkr extra statsbidrag med anledning av 

, flyktingsituationen, medan 3,8 mkr beror på 
förbättrad "ordinarie" skatteprognos till följd av 
något förbättrat skatteunderlags- och 
befolkningsutfall än budgeterat. 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
underskott mot budgeten på -3,7 mkr. Detta innebär 
en avsevärd förbättring av budgetföljsamheten 
jämfört med årsbokslutet 2015, då nämndernas 
totala underskott uppgick till ca -11 mkr. 
Förbättringen förklaras i huvudsak av att 
budgetmedel tillförts i 2016 års budget. Totalt 
tillfördes nya budgetanslag om ca 16 mkr i 
nämndernas budgetramar inför 2016. 

Socialnämndens prognos för 2016 visar ett 
underskott mot budgeten på -4,4 mkr. I årsbokslutet 
för 2015 uppgick socialnämndens underskott till 
-13,5 mkr. Nämnden tillfördes 13,6 mkrinya 
budgetanslag inför 2016. Övriga nämnders 
prognoser innebär nollprognos eller mindre 
överskott mot budgeten: samhällsbyggnads
nämnden 0,0 mkr, barn- och utbildningsnämnden 
+0,6 mkr och kommunstyrelsen (KLF) +0,1 mkr. 

Inom prognostiserat överskott(+ 1,9 mkr) för 
centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 
överskott på fmansnettot (+3,4 mkr) och underskott 
för pensionskostnader (-1,5 mkr). 

För mer analys och detaljer avseende 
budgeiföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

mkr 2013 2014 2015 [ 2016! 

Prognos helårsresultat, april 9,0 2,2 'tJ Prognos helårs resultat, aug 8,0 3,9 -13,8 

Slutlig utfall resultat 6,1 3,9 -5,9 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 

: • t .. : • • ... ' • • "' • ' .. " "'1 - ... ~ • • • • • • • . ' • . ' ... - _,- • 
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Finansiella målsättningar 

I november månad 2013 fastställde kommun
fullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hus
hållning. Riktlinjerna innehåller långsiktiga 
finansiella mål som ska leda till god ekonomisk 
hushållning i Tingsryds kommun och vara styrande 
vid beslut om budget och andra ärenden av 
ekonomisk betydelse. De finansiella målen är: 

1. Arets resultat ska långsiktigt uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter och utjämning. 

2. Investeringsnivån ska anpassas till 
utrymmet för egenfinansiering samt ge 
utrymme för amortering av låneskulden. 

3. Låneskulden ska minska genom planerade 
årliga amorteringar. 

Nedan följer en avstämning av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

2014 201s l2oiil 

Resultat% av skatter o utjämn 

2,0J Faststä ll t mål 2,0% 2,0% 

Utfal I januari-ap ril 2,2% 3,1% 2,1% 
Uppfyllt januari-april Ja Ja Ja 
Utfall helår 0,6% -0,9% 3,9% 
Uppfyllt helår Nej Nej Ja 

Självfinansiering investeringar,% 

Faststä llt mål 100% 100% 100% 
Utfall Januari-april 47% 44% 268% 
Uppfyl lt januari-april Nej Nej Ja 
Utfall helår 26% 40% 182% 
Uppfyllt helår Nej Nej Ja 

Minskning av låneskuld, mkr 

Faststä I It må I <0 <0 <0 
Utfall j a nuari-ap ril 25 25 -15 
Uppfyllt ja na ri-april Nej Nej Ja 
Utfa 11 he lår 65 30 -15 

Uppfyllt hel å r Nej Nej ~al 
L__J 

Som framgår av tabellen bedöms de finansiella 
målen vara uppfyllda både för bokslutsperioden och 
i helårsprognosen. Som nämnts tidigare är det de 
extra statsbidragen som är huvudorsaken till det 
förbättrade ekonomiska läget. 

Koncernföretagen 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2016: 

mkr 2013 2014 2015 ! 2!116 1 

i 
Resu/tatf boks/utsdisp, jon-apr I 

Tingsryds Energi AB 4,1 4,0 3,9 1 4,2 
Tingsryds Utv o Fastighets AB 1,8 0,9 -0,2 

Tingsryds bostäder AB 0,7 0,1 0,3 0,1 

Stiftelsen Kommunhus 0,0 1,0 0,8 0,7 

Tingsryds Industristifte lse -0,6 0,1 -0,2 -0,4 

Tingsryds KommunfäretagAB 0,1 0,2 0,2 0,1 

' Resultat, prognos helår 2016 

Tingsryds Energi AB 1,7 
Tingsryds Utvo Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 0,3 

Stiftelsen Kommunhus 3,3 

Tingsryds Industristiftelse -0,7 

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 

Som framgår i tabellen redovisar Industristiftelsen 
negativt resultat för årets första fyra månader, 
medan övriga företag uppvisar positiva resultat. 
Även i prognosen för helåret visar Industristiftelsen 
ett minusresultat (-0, 7 mkr), medan övriga företag 
prognostiserar positiva resultat. 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 
företagens externa låneskuld ( avrundat till hela 
mkr): 

mkr 2015-12 1 2016-04 1 
! 

Tingsryds Ene rgi AB 53 1 53 
Tingsryds Utv o Fastighets AB 188 188 
Tings ryds bostäder AB 39 39 

Stiftelsen Kommunhus 248 248 
Tingsryds Industristifte lse 15 15 
Tingsryds Kommunföretag AB 0 54~ , Totalt 543 

Det kan konstateras att företagens låneskuld är 
oförändrad sedan årsskiftet, d v s ingen 
nyupplåning eller amortering har skett under årets 
första fyra månader. 

Tingsryd 2015-05-30 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~ ' I • < • • .-. • ~ • • ~• •• ... - ' .- ... , - ' ~ • - • - ' • ,- ~ .:..~ • __, • • • 
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN {tkr) 
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2016 2015 2016 % 
Verksamhetens intäkter 74307 63 902 184138 40,4% 
Verksamhetens kostnader -293 698 -270 333 -824 303 35,6% 

Avskrivningar -12 711 -10 126 -38133 33,3% 

Verksamhetens nettokostnader -232102 -216 557 -678 298 34,2% 

Skatteintäkter 157 610 150 560 472 517 33,4% 
Generella statsbidrag och utjämning 79 537 67 349 212 421 37,4% 
Finansiella intäkter 909 768 4200 21,6% 
Finansiella kostnader -1 080 -1 418 -7 000 15,4% 

Resultat före extraordinära poster 4874 702 3 840 

Jämförelsestärande poster 6 000 0 

Periodens resultat 4874 6702 3 840 

l<AssAFLÖDESANALYS KOMMUNEN {tkr} 
Jan -Apr Jan -Apr Årsbudget 

2016 2015 2016 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 4 874 6 702 3 840 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -137 -88 0 

Avskrivningar 12 711 10 126 38133 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 17 448 16 740 41 973 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -2 624 9241 0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -10 194 -3 479 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4630 22502 41 973 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -6 561 -38 271 -35 709 

Förvärv av aktier och andelar 0 0 0 

Erhållna investeringsbidrag 0 0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 561 -38 271 -35 709 

Finansieringsverksamheten 

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 0 141 0 

Ianspråktagna investeringsbidrag -325 -252 0 

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder -15 000 25 000 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 325 24 889 0 

PERIODENS KASSAFLÖDE -17 256 9 120 6264 

Likvida medel vid årets början 75 945 38 729 42 800 

Likvida medel vid periodens slut 58 689 47 849 49 064 

Specifikation: 

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 19 443 19799 

varav kommunens egna medel 39 246 28 050 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN {tkr) 

2016-04-30 2015-04-30 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 583108 555 009 594 974 
Maskiner och inventarier 41544 37944 42389 
Pågående arbeten 6 561 38 271 0 
Summa materiella anläggningstillgångar 631 213 631224 637363 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 18 516 4064 18 516 
Långfristiga fordringar 6 683 13 926 6 683 
Summa finansiella anläggningstilfgångar 25199 17990 25199 

Summa anläggningstillgångar 656 412 649 214 662 562 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 73 371 72245 70747 

Kassa och bank 58 689 47 849 75 945 

Summa omsättningstillgångar 132 060 120 094 146 692 

SUMMA TILLGÅNGAR 788472 769 308 809 254 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 362435 360 041 368306 
Periodens resultat 4 874 6 702 -5 871 

Summa eget kapital 367 309 366743 362435 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner 7636 4974 7773 
Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 13 038 12 584 

Summa avsättningar 20220 18 012 20357 

Skulder 
Långfristiga skulder 214 806 219315 230 131 

Kortfristiga skulder 186 137 165 238 196 331 

Summa skulder 400 943 384553 426462 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OSKULDER 788472 769 308 809 254 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 305 792 321 037 308 291 

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 547 267 547 220 
Avtal om hyresoption 2 800 3 640 3 080 

Soliditet 46,6% 47,7% 44,8% 
Kassalikviditet 70,9% 72,7% 74,7% 
Res i % av skatteintäkter o utjämning 2,1% 3,1% 
Soliditet inkl pensioner 7,8% 5,9% 6,7% 
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DRIFTREDOVISNING 2016 (tkr) 
Budget2016 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos 

Fullmäktige 2016 jan-april % helår 2016 awikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1 705 310 -1 395 -808 58% -908 487 

Kommunledningsförvaltning -40 956 -713 -41 669 -15 901 38% -41 569 100 

Räddningsljänsten (RÖK) -14 267 -310 -14 577 -4 859 33% -14 577 0 

Summa kommunstyrelsen -56 928 -713 -57 641 -21 568 37% -57 054 587 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 257 -531 -36 788 -14 405 39% . -36 788 0 
Barn- och utbildningsnämnd -264 469 -4 790 -269 259 -92 297 34% -268 659 600 
Socialnämnd -300 504 -6121 -306 625 -103 538 34% -311 025 -4400 
Summa nämnder -601 230 -11 442 -612 672 -210 240 34% -616 472 -3 800 

Revision -825 0 -825 -258 31% -825 0 
Jävsnämnd -76 0 -76 -22 29% -76 0 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 0 -4426 -4426 747 -4426 0 
Renhållningsverksamhet 0 -2 614 -2 614 838 -2 614 0 
Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 7040 7 040 -1 585 7040 0 

Summa verksamhet -659 059 -12155 -671 214 -232 088 35% -674427 -3 213 

Övriga centrala poster 

Åter Eget kapital RFSS (skatteväxling) 700 700 280 40% 839 139 

Utvecklingspott KSAU -1 300 84 -1 216 0 0% -1 161 55 
Löneökningar 2015 (12 mån) 2016 (9) -20 553 12 071 -8 482 0 0% -8482 0 
Pensionsutbetalningar -13 500 -13 500 -5 098 38% -15 000 -1 500 
Kapitalkostnader 50547 50547 16 773 33% 50 047 -500 
Internränta från VA 3 000 3 000 736 25% 2200 -800 
Avskrivningar -38 133 -38 133 -12 711 33% -37 633 500 
Övriga centrala poster 6 0 0 

NETTO KOSTNAD -678 298 0 -678 298 -232102 34% -683 617 -5 319 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 684938 684 938 237147 35% 710 480 25 542 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4200 4200 909 22% 4200 0 
Finansiella kostnader -7 000 -7 000 -1 080 15% -3 600 3400 
Summa finansnetto -2 800 0 -2 800 -171 6% 600 3400 

SUMMA RESULTAT 3840 0 3 840 4874 27463 23623 

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj 0,6% 0,6% 2,1% 3,9% 

* TB = tilläggsbeslut tex utfördelning löneökningsmedel 

8 



13

lnvesteringsu~pföljning 2016 (tkr) 

Utfall Årsbudget Årsbudget Årsbudget 

lnvesteringskategori Jan-Apr Total Återstår Förbr% 

900 E-tjänster och IT-stöd 1 444 3 000 1 556 48% 
902 Centrala IT-investeringar 852 2 150 1 298 40% 
905 Inventarier och övrigt 50 1 476 1 426 3% 
91 O Infrastruktur 15 800 785 2% 

920 Fordon och maskiner 113 1 8.50 1 737 6% 
930 Energisparåtgärder 0 5 000 5 000 0% 

940 Fastighetsinv - ny-, till-, ombyggnad 1 547 1 254 -293 123% 

945 Fastighetsinv - underhåll 271 6 229 5 958 4% 

950 Renhållningsverksamhet inv 465 1 250 785 37% 
955 VA-verksamhet inv 1 804 12 700 10 896 14% 

Totalt 6 561 35 709 29148 18% 
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Kommunens finansverksamhet delår 1 2016 

Sammanställning 

LIKVID 

LÅNESKULDER 

~i{vid 
Banksa/do 

TINGSRYDS KOMMUN 

Bor~ensåt~i:~nden 

Låntagare 

STIFTELSE TINGBO 

TUFAB 

TEAB 

TINGBOAB 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 

RÖK 

TAIF 

EK. FÖR-BOLHALLEN I TINGSRYD 

FOLKETS HUS I RYD 

TINGSRYDS SKYTTEFÖRENING 

RID-OCH KÖRKLUBB 

2015-12-31 2016-04-30 

115 029123 38 005 941 

200 000 000 185 000 000 

K_!: 

38 005 941 

38005 941 

Belopp kr K-INVEST 

260 074 921 221800 000 

186 469 000 186469 000 

56 000 000 53 000 000 

39 000 000 39 000 000 

25 000 000 15 000 000 

4440 000 4440 000 

2 380 952 

1580 000 

0 

189 875 

120 000 

575 254 748 519 709 000 

Skuldportfölj per motpar_t 

Motparter 

K-INVEST 

SWEDBANK 

23 274 921 

2 380 952 

1580 000 

120 000 

27 355 873 

10 

Instrument Belopp 

Reverslån 185 000 000 

185000 000 

SHB CHECKKREDIT 

15 000 000 

3 000 000 

10 000 000 

0 28000000 

EKEN SPARBANK 

189 875 

189 8'15 
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Rapporteringsdag 
RISKHANTERINGEN 

Kapitalbindning 
30% 

< 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 

-10% ~----------------~--------

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 

Max 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Min 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Komm:unen 22% 19% 19% - 14% 14% 14% 

Räntebindning 
60% ~-------------------------

50% -+---------------------------
40% -t--- --=----------------------

30% -i----..... ~ :'.'<"~:'.""-------------------:::~ .;;;;;;::::------
20% +--- ..... =- -=- .... -~~----~,_;;;;. .... ""'lli~ ;:---==- - --
10% +-------=- ................ ...;...; ........................ ....;:~ =-,- --

0% +-----.------,--------.-----y--~,._--, 
< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Snitt 

Max 40% 30% 30% 30% 20% 4,00 

Min 20% 10% 10% 10% 10% 2,00 

KQmmune111s 35% 24% 14% ,27% 0% 2,72 

Normal 30% 20% 20% 20% 10% 3,00 

1 1 

2016-05-28 

- Max 

- Min 

.c==oKommunen 

7-8 år 8-9 år 

25% 25% 

0% 0% 

0% -

- Max 

- Min 

=-Kommunens 

- Normal 

9-10 år 

25% 

0% 

-
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (K.LF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt år övriga kommunala 
förvaltningar och företag 

• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 
information 

• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

2 Omvärldsanalys 

Det finns en oro inför kommande världshändelser och de konsekvenser en eventuellt ny 
omfattande flyktingström till landet för med sig. Antalet flyktingar i Europa och världen har 
en stor påverkan nationellt och på kommunal nivå. I den större omvärlden påverkar även det 
ekonomiska världsläget vår kommunala verklighet. 

På regional nivå har arbetet med ny Länstransportplan och nytt Trafikförsörjningsprogram 
inletts. Arbetet genomförs i samverkan mellan Region Kronoberg, Trafikverket och länets 
kommuner. Planerna har stor inverkan på infrastruktur och kollektivtrafik i vår kommun 
varför kommunens medverkan i framtagningsprocesserna är viktig. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun. 

3.1.1 Medborgare 

Arbetet för hög tillgänglighet, god information och gott bemötande fortsätter. Öppet hus i 
Medborgarkontoret/kommunhuset genomfördes 30 april med ca 80 besökare. I förbindelse 
med Hållbar ekonomi planeras tre medborgardialoger genomföras i början av maj. 
Medborgarkontoret har funnits i några år och baserat på de erfarenheter som gjorts har ett 
arbete att förbättra och utveckla verksamheten inletts. 

3.1.2 Samhälle 

Översiktsplanen är ute på samråd fram till 14 augusti. Förslag till bostadsförsörjningsstrategi 
ingår i Hållbar ekonomi-Del 3, som beslutas i juni. Strategin föreslår bl.a. samverkan med 
privata aktörer och förberedande kontakter har inletts i väntan på beslut. Utbyggnad av 
bredband i enlighet med målen i den nya bredbandstrategin pågår i samverkan mellan Teab 
och Wexnet. 

I Svenskt Näringslivs ranking för 2015 fick Tingsryds kommun försämrade omdömen. 
Uppdrag föreligger att ta fram en ny näringslivsstrategi. Underlag har tagits fram och 
tillsammans med erfarenheter från de företags besök politiken genomfört har arbetet att 
formulera strategin inletts i samverkan med näringslivet. 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 1 2016 3(7) 
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3.1.3 Ekonomi 

Ledning och samordning i ekonomiperspektivet har under perioden dominerats av arbetet i 
uppdraget Hållbar ekonomi, som syftar till att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Färdiga 
utredningar del 2 redovisades för kommunstyrelsen i januari och politiska beslut fattades av 
kommunfullmäktige i slutet av april. Färdiga utredningar del 3 redovisades för 
kommunstyrelsen i april med planerat politiskt ställningstagande i juni månad. 

Centrala chefsgruppen har i april tagit fram förslag till ekonomiska budgetramar för 2017, 
vilka fastställdes av kommunstyrelsen 16 maj. Kommunfullmäktige beslutar om 2017 års 
budget i september månad. 

Fr.o.m. 1 januari tillämpas nya Riktlinjer för budget och redovisning, vilka antogs av 
kommunfullmäktige i höstas. 

Årsprognosen för kommunledningsförvaltningen uppgår till 0,1 mkr järn.rart med budget. 

Avdelning Budget Utfall perioden Årsprognos Awikelse 

Kommunchef 1 578 510 1 578 0 

Kansli 15 960 6 932 16 360 -400 

Utveckling 3 755 1 595 3 655 100 

Ekonomi 5 527 2 178 5 527 0 

Personal 9 685 2 942 9 400 285 

Information 5164 1 740 5 014 150 

Totalt 41 669 15 897 41 534 135 

3.1.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
Vid årsskiftet inleddes arbetet med vår nya företagshälsovård och de har arbetat intensivt med 
både rehabilitering och korttidsfrånvaron. En första analys har gjorts av socialförvaltningens 
höga sjuktal och handlingsplaner kommer att arbetas fram under sommaren. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och där har en 
arbetsgrupp för personalförsörjning bildats. Gruppen har under våren främst arbetat med 
utformning av annonser vid rekrytering. Arbetet fortsätter under hösten. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet är nu ute hos förvaltningarna 
för bearbetning. Ett handledningsmaterial är framtaget och varje arbetsplats ska diskutera 
resultatet och göra handlingsplan. I höst kommer den centrala arbetsmiljökommitten få ta del 
av handlingsplanerna från förvaltningarna. 

3.1.5 Process 

Arbetet med Hållbar ekonomi innehåller ett antal områden som rör översyn av 
arbetsprocesser, ansvarsfördelning med mera. I höstas antog kommunfullmäktige 
lokalförsörjningsstrategin och riktlinjer för budget och redovisning. I februari fastställdes ny 
ägarpolicy och nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. I Hållbar 
ekonomi del 3 finns förslag till fler nya styrdokument, bl.a. bredbandsstrategi, 
bostadsförsörjningsstrategi, utvecklingsstrategi och digital agenda. I Hållbar ekonomi del 3 
finns även olika förslag till förändrad politisk- och tjänstemannaorganisation som tagits fram 
av revisionsfirman EY. 
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Den 1 januari infördes nytt ekonomisystem (Raindance) och den 1 mars driftstartades nytt 
PA- och lönesystem (Personec P). Dessa införandeprojekt har under bokslutsperioden 
inneburit mycket hög arbetsbelastlllllg, både centralt hos kommunledningsförvaltningen och i 
de övriga förvaltningarna. Arbete med förstudie avseende nytt ärendehanteringssystem pågår. 

4 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmalllllgar inom flera av 
perspektiven i vår styrmodell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 
inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fortsatt 
handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. Strategiska frågor som 
framöver bör vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet är bland annat service 
gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, integration och rekrytering. 

5 Framtid 

Som beskrivits tidigare slutförs utredlllllgsarbetet i Hållbar ekonomi under 2016 och politiska 
ställillllgstaganden ska vara gjorda senast i september i samband med beslut om budget 2017. 
Politiska ställillllgstaganden beräknas bland annat kunna göras för översiktsplan, 
bostadsförsföjlllllgsstrategi, näringslivsstrategi, bredbandsstrategi samt för hur politiska- och 
tjänstemannaorganisationen ska vara utformad. Med politiska beslut om dessa strategiskt 
viktiga frågor ges en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare 0 Aktiv ledning och Aktivt arbete pågår inom Hållbar () Nöjd-Medborgar-
samordning av den ekonomi. Nöjd Medborgar Index, Index, NMI 
kommunala organisationen NMI blev 54 i mätningen hösten 

2015 (2013 53), vi lket motsvarar 
genomsnittet bland kommunerna 
som deltog i 
Medborgarundersökningen under 
2015 (138 st.) . Aktivt arbete pågår 
inom Hållbar ekonomi, bl.a. via 
politiska diskussioner och 
medborgardialoger. 
Sammanfattande bedömning är 
att målet kommer att vara delvist 
uppfyllt. 

- Kvalificerat stöd och Ingen mätning/enkät planeras - Nöjd-Intern-Kund-
väl fungerande intern under 2016. Index (intern enkät) 
service till den kommunala 
organisationen 

• Hög tillgänglighet, god Förbättringstrend inom 8 Nöjd-Medborgar-Index 
information, gott tillgänglighet och bemötande (bemötande och 
bemötande under 2015. Bra resultat i MBU tillgänglighet) , 

hösten 2015 som ligger något Medborgarundersökning 
över genomsnittet, bättre 
tillgänglighet för invånarna via 
telefon på Medborgarkontoret. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

0 Dialog, demokrati och Målet var inte uppfyllt under 2013- <) Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet 2014. Nöjd-Inflytande -Index, NII helhetsbedömning, 

2015 förbättrades till 42 och Medborgarundersökning 
genomsnittet. Arbete via 
medarbetardialoger med koppling 
till ÖP-processen och Hållbar 
ekonomi, via tätare kontakter med 
lokala föreningar samt förbättrat 
nyhetsflöde. 

Samhälle • Förbättra villkoren för I SKL:s lnsiktsmätning 2015 blev (\ Vad ger företagarna 
näringslivet och underlätta Tingsryds kommuns totalresultat för sammanfattande 
företagsetableringar. en placering under genomsnittet omdöme om 

och i nedre delen av kategorin företagsklimatet i 
Godkänt. En liknande trend kommunen (Insikt 2015) 
observeras i 2015 års Svenskt 
Näringslivs ranking för - Genomförandegrad av 
företagsklimatet då kommunens näringslivsprogrammet 
placering blev 208 av 290 (årets handlingsplan) 
kommuner, vilket innebar en 
försämring med hela 80 platser. - Svenskt Näringslivs 
2016 års Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna 
ranking för TK publiceras den 23 
maj. 

I"\ Verka för att ha god Samordning med SBF och (.. Nöjd-Region-Index, 
planberedskap och Tingsrydsbostäder som sköter det NR! , 
bostadsförsörjning löpande arbetet med Medborgarundersökning 

översiktsplanen resp. 2015 
bostadsförsörjningsplanen. KLF 
har til lsammans med övriga 
förvaltningar representanter med i 
arbetsgruppen. Nöjd-Region-
Index, NR! 2015 blev 56 och 
under genomsnittet för 
deltagande kommunerna (138 
kommuner, 60) . Resultatmålet 
var att uppnå genomsnittet. 

- Verka för en bättre Samordningsarbete med 

infrastruktur med fokus på regionala och lokala aktörer. Inget 

bredband, vägar och mätbart mål. 

kollektivtrafik 

- Verka för goda Samordningsarbete med 

utbildningsmöjligheter och regionala och lokala aktörer. Inget 

god kompetensförsörjn ing mätbart mål. 

- Verka för ett rikt Samordningsarbete med 

föreningsliv och regionala och lokala aktörer. Inget 

kulturutbud mätbart mål. 

- Verka för en ekologiskt Samordningsarbete med 

och socialt hållbar regionala och lokala aktörer. Inget 

kommun mätbart mål. 

Ekonomi - Samordning/ledning av Arbete pågår inom Hållbar • Resultat i % av 

planerings- och ekonomi för att stärka skatteintäkter och 

uppföljningsprocessen för kommunens ekonomiska generella statsbidrag 

tillförlitlig redovisning och handlingsutrymmen på sikt. Självfinansiering av 
rapportering investeringar 

Minskning av 
låneskulden 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

- God kostnadskontroll KLF redovisar ett högt resultat • KLF:s resultat med 
och hög prognossäkerhet efter fyra månader, 38,2%, men nettokostnader inom 
inom KLF bedömningen är att förvaltningen budgetramen 

kommer hålla budgeten vid årets 
slut. 

Medarbetare 0 Tingsryds kommun Medarbetarenkät genomfördes 0 Hållbart 
ska vara en attraktiv under våren 2016. Totalt deltog medarbetarengagemang, 
arbetsplats med bra 853 (873) medarbetare. IHME- HME (totalindex för hela 
anställningsförhållanden, index för TK totalt försämras kommunorganisationen) 
engagerade medarbetare jämfört med mätningen 2014 från 

0 Nöjd-Medarbetarindex och gott ledarskap 79 till 77 och ligger nu under 
riksgenomsnittet (79) . Måttet (totalindex för hela 
återspeglar medarbetarnas kommunorganisationen) 
uppfattning om styrning, 
ledarskap och egen motivation på 
sin arbetsplats. Alla delindex har 
gått ner, delindex för styrning och 
ledarskap ligger under 
genomsnittet. 

Nöjd medarbetarindex ligger på 
3,9 (2014: 3,96). Endast 7% (6%) 
av medarbetarna är inte nöjda 
med sin arbetssituation och av de 
resterande 93% är 75% (77%) 
nöjda eller mycket nöjda. 

l " 
KLF ska vara en bra 74% (86%) av KLF:s medarbetare - Hållbart 

arbetsplats med anger i medarbetarenkäten att de Medarbetarengagemang, 
engagerade medarbetare är nöjda och mycket nöjda med HME på KLF 
och gott ledarskap sin arbetssituation. NMI för KLF 

uppgår till 3,86, vilket motsvarar • Nöjd Medarbetarindex 
genomsnittet för KLF 
kommunorganisationen. 

HME-index mäts nu i riket för 
kommunala verksamheter, inte för 
organisatoriska enheter som KLF. 
Förslaget är att i fortsättningen 
begränsa sig till Nöjd Medarbetar 
Index för att bedöma 
arbetssituationen för på KLF. 

- Tingsryds kommun Ingen rapportering i delår 1 p.g.a. - Sjukfrånvaro för hela 
ska ha en bra arbetsmiljö osäkra siffror (byte av kommunorganisationen 
och frisk personal personalsystem). 

- KLF ska ha en bra Ingen rapportering i delår 1 p.g.a. - Sjukfrånvaro för KLF 
arbetsmiljö och friska osäkra siffror (byte av 

medarbetare personalsystem) . 

Process '-) Ständiga förbättringar lnköpscentralen är igång. Det nya 0 Införande av 
och utveckling genom ekonomisystemet startades kommunövergripande 
processorienterad fr.o.m. januari 2016 och verksamhetssystem 
verksamhet lönesystemet under våren 2016. 

Arbetet pågår med 
ärendehanteringssystem och 
arkivsystem. 

- Tjänstegarantierna ska Planen är att se över systemet för - Nämndernas 
finnas och uppfyllas kommunens tjänstegarantier måluppfyllelse gällande 

under 2016. tjänstegarantier 

- God intern kontroll Bedömning i samband med - Kommunstyrelsens 
bokslut 2016. samlade bedömning av IK 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsförval1ningen ansvarar för den tekniska förvaltningen i Tingsryds kommun. 
Samhällsbyggarna arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och har det 
övergripande ansvaret för kommunens fysiska och tekniska miljö. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen skall bedriva exploateringsverksamhet, anskaffa, utveckla 
och förvalta kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare ska 
Samhällsbyggnadsförval1ningen verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, 
parker, lekplatser, grön- och skogsområden, vatten- och avlopp samt avfallshantering. 
Förvaltningen ombesörjer trafiknämndens myndighetsutövande, och skall på uppdrag erbjuda 
andra förvaltningar teknisk service, lokalvård, kostservice samt lokaler. Förvaltningen 
handhar även kommunens lagreglerade verksamhet inom plan- och byggnadsväsendet, miljö
och hälsa, livsmedelslagstiftning m.m. 

2 Omvärldsanalys 

Nämndens breda ansvarsområde innebär att de betydande omvärldsfaktorerna är många och 
av varierande karaktär. Allt från rekommendationer och trender inom kosten till 
kapitalkostnader, klimatförändringar, lagstiftning och rådande flyktingsituation. 

Vädret är en ständig osäkerhetsfaktor och årets kylig start har inneburit högre energikostnader 
jämfört med de senaste årets milda vintrar. Vi kan också konstatera att en framgångsrik 
säsong för kommunens ishockeylag medfört ökade kostnader för fastighetsförvaltningen. 
Vidare ser vi att bygg- och miljöavdelningens intäkter kan ha påverkats av trender inom 
bostadsbyggande- och renovering. Här har nationella skatteregler betydelse, exempelvis 
förändringen av RUT-avdraget, men också kommunens attraktivitet i stort. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

Samhällsbyggarna tillhandahåller god service av hög kvalitet med medborgaren i centrum för 

att göra Tingsryds kommun till en attraktiv plats att bo och verka på. 

3.1.1 Medborgare 

Samhällsbyggnadsnämnden fångar upp medborgarperspektivet med hjälp av två nämndmål. 

Nöjda kunder följer vi upp genom undersökningar, såväl i egna som genom nationella 
jämförelser. Under perioden har inga kundnöjdhetsundersökningar utförts och tidigare har de 
varit begränsade till ett fåtal av förvaltningens ansvarsområden. Det är möjligt att undersöka 
kundnöjdheten även inom andra områden. Vi ser dock ingen vinst i att mäta för mätandets 
skull. Vidare bör vi bli bättre på att konkretisera och använda den information vi får ut från 
undersökningarna för ett tydligare medborgarfokus. 

Målet avseende kommunikationen med medborgarna är svårare att mäta och är ett ständigt 
pågående förbättringsarbete. 

3.1.2 Samhälle 

Nämnden har i dagsläget tre nämndsmål inom perspektivet Samhälle. För perioden har endast 
en kvalitativ uppskattning av måluppfyllelsen kunnat göras. 
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Målet att skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur 
täcks endast delvis av det i styrkortet angivna måttet. Förvaltningen har förbättrade 
förutsättningar att följa underhållsplaner i och med den utökade investerings budgeten för 
fastighet och VA. För fordon samt kommunala gator är förutsättningarna betydligt sämre, 
vilket också framförs i del tre av hållbar ekonomi. Kompetens att verka för attraktiva fysiska 
miljöer finner vi även hos parkavdelningen. Den snäva driftsbudgeten är dock ett hinder för 
ett mer utvecklande arbete. 

3.1.3 Ekonomi 

Vid årsskiftet driftsattes kommunens nya ekonomisystem. Flera utmaningar har uppstått under 
den pågående implementeringsfasen. Bland annat har redovisningen av intäkter och kostnader 
var eftersatt vilket har komplicerat uppföljnings- och prognosarbetet under perioden. Till 
delårsbokslutet har bokförda belopp till viss del kommit ikapp och kända, relevanta intäkts
och kostnadsposter har periodiserats in. 

En förhållandevis kylig start på året innebär att förvaltningens energikostnader, en av de 
större kostnadsposterna i budgeten, har varit högre än motsvarande period de senaste åren. 
Personalkostnaderna för perioden påverkas av ökade kostnader i samband med 
sjukskrivningar samt minskade kostnader till följd av vakanta tjänster. De två motstående 
krafterna gör att förvaltningen som helhet följer budgeterade personalkostnader. Situationen 
som uppstår påverkar emellertid hur tilldelade resurser nyttjas inom respektive verksamhet för 
att fullfölja förvaltningens uppdrag. 

De utredningar som presenterades i Hållbar Ekonomi del två återremitterades och det 
politiska ställningstaganden togs senare än väntat. Besluten att lägga ned eller flytta 
verksamheten på :filialbiblioteken, Rävemåla skola samt Lindegården påverkar förvaltningen i 
flera avseenden. Det är ännu inte klart inom vilken tidsram dessa beslut kommer att realiseras. 
Prognosen för 2016 baseras på ett läge där verksamheternas uppdrag inte förändras under året. 
Detta utgör en viss osäkerhetsfaktor i prognosen. Vi inväntar också beslut i del tre av Hållbar 
Ekonomi. Flera av förvaltningens verksamheter påverkas dessutom av hur vädret har och 
kommer att utvecklas. 

Enskilda budgetavvikelser har analyserats men i dagsläget indikeras ingenting alarmerande. 
Rekrytering av vissa vakanta tjänster har påbörjats och beroende på vilka lösningar som görs 
på medarbetarsidan kan prognosen komma att justeras. Totalt sett förväntas samtliga 
skattefmansierade verksamheterna ett resultat enligt budget. Även de taxefinansierade 
verksamheten prognostiseras ett resultat enligt budget. 

Utgifterna för årets investeringar har ännu inte tagit fart men upphandlingsprocesser har 
påbörjats. Flera av de större fastighetsprojekten kommer att förläggas under sommaren för att 
inte störa skolverksamheten. Projektet Örnen avslutades förra året men belastas fortfarande av 
fakturor i samband med tillkommande garantiåtgärder. I dagsläget är det mycket svårt att 
prognostisera kommande utgifter. En del av årets planerade investeringsprojekt för 
renhållningen utfördes redan under hösten 2015, varför prognosen är lägre än budget. På VA
sidan innebär den ökade investeringsramen att en del projekt måste upphandlas på 
entreprenad för att hinna slutföras i år. 
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Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsavdelningen 8 093 3 871 8 093 0 

Gatuavdelningen 9 552 3409 9 552 0 

Parkavdelningen 4158 1 694 4158 0 

Bygg- och 
2 235 1 262 2235 0 

miljöavdelningen 

Fastighetsavdelningen 12 829 4082 12 829 0 

Fastighetsförvaltning 
-79 -617 -79 0 

(B&U) 

Kostavdelningen (B&U) 0 -16 0 0 

Städavdelningen (B&U) 0 -608 0 0 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsavdelningen 0 21 0 0 

VA-avdelningen 0 614 0 0 

Totalt 36 788 13 712 36 788 0 

Baserat på redovisade belopp 2016-05-16. Kända och relevanta intäkts- och kostnadsposter har periodiserats. 

Investeringar 

Kod Projekt Budget 2016 Utfall period Årsprognos 
Prognos 

avvikelse 

910 Infrastruktur 800 15 800 0 

920 Fordon och maskiner 1 850 80 1 850 0 

930 Energisparåtgärder 5 000 0 5 000 0 

Fastighetsinvesteringar - ny-, 
940 till och ombyggnad 1 254 1 428 1 500 -246 

Fastighetsinvesteringar -
945 reinvesteringar (underhåll) 6 200 276 6 200 0 

950 Renhållningsverksamhet 1 250 465 1 095 155 

955 VA-verksamhet 12 700 1 357 12 700 0 

Summa 29 054 3 621 29 145 -91 

Baserat på redovisade belopp 2016-05-16. 

3.1.4 Medarbetare 

För att fånga perspektivet medarbetare har nämnden två mål; ett för att fånga medarbetarnas 
kompetens och utveckling samt ett för att fånga medarbetarnas hälsa. Endast det ena har följts 
upp till delårsbokslutet. Årets medarbetarenkät indikerar en negativ utveckling i förhållande 
till resultatet från den senaste uppföljningen år 2014, där andelen nöjda medarbetare har 
minskat. Det pågående uppföljningsarbetet av resultaten har främst lagts på avdelningsnivå 
och fokuserar på de delar av arbetssituationen som respektive arbetsgivare och 
medarbetargrupp kan påverka. 
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3.1.5 Process 

Ständiga förbättringar skall prägla samhällsbyggarnas processer och under våren har flera 
mindre projekt påbörjats. Då förbättringsarbete är en kontinuerlig process är det svårt att 
betrakta en insats som färdig. 

Utredningen för att finna en ny organisation för både politik- och tjänstemannaorganisation 
har påverkat arbetet med utveckling då främst förvaltningen inväntar beslut på ny 
organisation. Vissa projekt är inte värda att driva innan målet är klart. 

4 Sammanfattning 

Första delåret präglas av stora beslut och väntan på beslut samt osäkerhet när det gäller 
prognoser. 

Prognosen tyder på att nämnden håller budget men innehåller stor osäkerhet då underlaget 
känns osäkert. Väntan på beslut har både gällt hållbar ekonomi och utredningen om politisk 
och tjänstemannaorganisation. Viktiga beslut har också fattats främst i del 2 i hållbar 
ekonomi. Besluten kommer att ha stor påverkan på nämndens verksamhet främst inom 
fastighetsavdelningen. 

5 Framtid 

Väntan på beslut tar mycket energi i organisation och hindrar arbete framåt då det är oklart 
viket som är målet. Det är därför av största vikt att beslut fattas snabbt, för att arbeta effektivt 
med frågorna :framöver. 

Besluten både inom hållbar ekonomi och organisation kommer att påverka nämndens 
verksamhet väsentligt. Det som är klart just nu är :framförallt besluten avseende skola och 
omsorg som kommer att påverka behovet av fastigheter. Väntade beslut som är av stor 
betydelse är beslut om försäljning av fastigheter och skog samt besluten om gator och vägar. 

Man måste ha klart att dessa beslut påverkar möjligheten att genomföra de beslut som är 
fattade avseende investeringsvolymer fört ex fastigheter och VA. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Nöjda kunder Under första kvartalet har inga -medborgarundersökningar utförts Kundnöjdhetsmätningar 
inom förvaltningen. Framöver uppfyller 
behöver begreppet nöjda kunder fastställda målnivåer 
definieras. Det finns även en 
lucka i kunskapen kring vad 
kommunens medborgare faktiskt 
upplever som värdefullt. 

(.,. K~mmunikation med Förvaltningens tekniska 

medborgana skall vara verksamheter använder sig 

tydlig och öppen kontinuerligt av hemsida samt 
sociala medier för att avisera 
eventuella felavbrott och 
störningar. Måltidsverksamheten 
har startat en egen Facebooksida 
vilken ger ytterligare en möjlighet 
att kommunicera med 
kommunens invånare. Aktiviteten 
på sociala medier stärker 
måltidverksamhetensverksamhete 
ns identitet och lyfter fram 
avdelningens hållbarhetsarbete. 

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

leveranstider, 
tjänstegarantier 

- Skapa en kommun - Underhållsplaner följs 
med attraktiva fysiska 
miljöer och välfungerande 
infrastruktur 

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

Ekonomi • Följa fullmäktiges Förvaltningen följer ny Rutin för - Budgetavvikelse inom 
riktlinjer för budget och budgetuppföljning, SBN 2016-01 - skattefinansierad 
redovisning 19 § 6. Under året har och verksamhet, mkr 

kommer de interna rutinerna för 
upprättandet av månadsrapporten - Budgetavvikelse inom 
att utvecklas. Syftet är att öka trocefinansierad 
kvaliteten och säkerheten i det 
uppföljnings- och 

verksamhet, mkr 

prognosunderlag som lämnas till 
nämnden. 

Medarbetare ( I årets medarbetarenkät har 69 % 
r 

Medarbetarna skall ha Andel medarbete som 
kompetens, utvecklas, angivit att de är nöjda med sin är nöjda med sin 
känna sig hörda och arbetssituation vilket är en arbetssituation. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

delaktiga i verksamheten. minskning jämfört med svaren ~ Nöjd Medarbetarindex 2014. Utvecklingen betraktas som 
otillfredsställande. Sannolikt (NMI) 

påverkas svaren av att 
kommunen befinner sig i en 
beslutsprocess som innebär 
osäkerhet för många av 
förvaltningens medarbetare. 
Andelen nöjda skiljer sig åt mellan 
förvaltningens verksamheter och 
detta är vägledande för om 
särskilda insatser bör göras 
utöver det kontinuerliga arbetet 
för en god arbetssituation . 

- God hälsa Uppgift har ej kunnat tas fram pga - Sjukfrånvaro, % 
systembyte. 

Process • Ständiga förbättri ngar Första kvartalets vakanser har - Avdelningarnas arbete 
skall präg la belyst skörheten av att vara med att löpande revidera, 
samhällsbyggarnas beroende av kompetensen hos värdera och anpassa sin 
processer enskilda individer. Denna verksamhet efter rådande 

kompetens är värdefull men behov 
också mycket riskfylld . Konkreta 
och väldokumenterade rutiner är 
en av flera åtgärder för att öka 
förvaltningens beredskap och 
transparens. 

Samhällsbyggnadsnämnd, Delårsrapport 1 2016 8(8) 



31

·· ·-·······--------============··=· .. ;;:; ... ;;;, ...... -::;;;;;;,,_.~,,:;;;, .;l,;§t:!:_;;;;;::..\i:_:;;,;t...,,. ·eeåt:"§'·::i-·,gj:'f.'.·•'·!e§·"' ... '""\\"";.:;:.-...~ ... rr_~-,--"!l~;tj~~":-~:-C::-.... _=::-. :=:-----,----."'"""""""""I 
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~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 

Bam,. oqh utbildningsnämnden 2016-05-18 Bilaga 3 

§ 63 

Delårsrapport 1 
Dnr 2016/51 042 

Be~lut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 för år 2016 
per den 3 0 april, med årsprognos för helåret 2016, bilaga 1. 

2. Nämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

F örvaltningskamrer Jan-Rep.rik Lothigius redogör för delårsrapport 1 för år 
2016 per den 30 april med årsprognos för helåret 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltmngens totala bedömning utifrån den 
redovisping och de beräkningar som gjorts till och med april, är att bam- och 
utbildningsnämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans 
utan underskott. Redovisad hdåtsprognos visar på en positiv 
budgetayvikelse på cirka 0,6 mkr (0,592 mkr) totalt för 11ämnden, Ett mindre 
överskott(0,2 %) iförhållarideiill en total budgetpå269,3 mkr. 

' 

Föreligger :fdr$lag att barn- och utbildningsnämnden ska godkänna 
delårsrapport 1 för år 2016 per den 30 april, med årsprognos för helåret 
2016. Att nämnden i samband med delårsrapporten behandlar frågan och 
beslutar om ifall åtgärder skall vidtas eller jnte vidtas gällande ekonomi och 
verksamhet. 

11::BL-informatiönharägtrumden 12Jnaj 2016. 

Beslqtsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius, 
2016-05-17. 

2. Delårsrappört 12016, barn- ooh utbildmngsnämnd. 

Beslutet .$:kickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens ekonomiavdelning 

Utdragsbestyrkande 

WlG~05-2.3 eE 

:i 
! 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskoleverksamheter. Från år 
2015 har BUN även ansvar för biblioteks- och fritidsgårdsverksamheterna. Nämnden har även 
budgetansvar för verksamheten inom Musik- och kulturskolan som drivs av Kulturverkstan. 

2 Omvärldsanalys 

Bristen på behöriga lärare ökar. 

Det blir fortsatt allt svårare att rekrytera personal inom skolan och i synnerhet kommer det att 
bli en brist på behöriga och legitimerade lärare. För få studenter söker sig till 
lärarutbildningarna och alldeles för få utexamineras. Detta i kombination med stora 
pensionsavgångar och skärpta krav på lärares behörighet kommer att medföra en stor brist på 
lärare. Vi gör bedömningen att det kommer att bli särskilt svårt att rekrytera lärare till de 
mindre skolorna ute på landsbygden där lärare måste arbeta mer ensamma och inte med 
samma kollegiala stöd som på de större skolorna. Det kommer också att vara svårt att 
rekrytera skolledare, särskilt rektorer. En kompetensbrist på våra skolor kan innebära att vi får 
svårt att upprätthålla kvaliten i undervisningen. 

Osäkra prognoser, det kan bli ett fortsatt stort flyktingmottagande. 

Tingsryds kommun har ett stort flyktingmottagande och detta har ökat under senare år. 
Prognosen för framtiden är osäker. Många människor är på flykt, men samtidigt har många 
länder nu stängt sina gränser och blivit mycket mer restriktiva till att låta människor på flykt 
komma in i eller passera sina länder. Utmärkande för den här verksamheten är att den är 
mycket föränderlig med väldigt korta ledtider. Familjer med barn kommer till våra 
flyktingboenden och flyttar ofta snart vidare till andra boenden. Detta ställer stora krav på vår 
förvaltning och rektorer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av vår 
undervisningsorganisation efter hur behoven ser ut. För rektorerna kan det också vara svårt att 
rekrytera rätt kompetens när vi får ansvar för fler nyanlända elever. Lärarna ställs inför stora 
utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper och som 
kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. I januari 2016 är ca 20% (över 
200 st) av våra grundskolelever nyanlända elever (varit i Sverige kortare tid än fyra år) och 
mer än 30% (över 100 st) av våra elever på Wasaskolan går i språkintroduktionen. Vi har fler 
än 100 ensamkommande flyktingbarn. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 
11Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar'' 

3.1.1 Medborgare 

Under perspektivet medborgare har måtten för 2016 sjunkit när det gäller nämndsmålen för 
trygghet från 98 % till 94 %. Måttet för barnen och elevernas delaktighet har stigit 2016, 89 % 
av våra barn och elever känner sig delaktiga (2015 67 %). Barnen och elevernas nöjdhet har 
samma värde som 2015, 92 %. Föräldrarnas värde på enkätfrågorna för delaktighet (89 %) 
och nöjdhet (86 %) har sjunkit jämfört med föregående år. Framförallt är det värdet för 
nöjdhet som har sjunkit märkbart, från 95 % till 86 %. 
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I åk 3 klarade 84 % av eleverna samtliga delprov i svenska och matematik. I åk 6 var det 81 % 
av eleverna som fick betyg i samtliga funnen. Meritvärdet för åk 6 hade ökat från 203 till 213. 

Kunskapsresultaten i åk 9 har under läsåret 2014/2015 ökat från 69 % till 81 % måluppfyllelse 
bland elever som har varit i Sverige längre tid än 4 år. Det samlade kunskapsresultatet med 
alla eleverna imäknade är 65 % med betyg i samtliga funnen. En markant och positiv ökning 
av meritvärdet för åk 9 gentemot tidigare år har noterats under 2015, 231. Meritvärdet för 
samtliga elever är 208, även här en förbättring jämfört med föregående år. Behörigheten till 
gymnasiet bland elever med svensk skolbakgrund har ökat från 84 % till 88 %. Av samtliga 
elever var 7 4 % behöriga till gymnasiet. Fler elever än tidigare hade betyg i fler funnen och 
saknade endast betyg i något funne. Det innebär att vi inte har några elever som går i 
preparandgrupp. 

Gymnasieskolans slutbetyg var 13,3, något lägre än föregående år då det var 13,76. I riket var 
värdet 14,4. 

För att öka elevernas måluppfyllelse deltar vi i SKL:s Matematiksatsning, PISA 2015. Vi 
deltar i Skolverkets Matematiklyft. Vi har 16 förstelärare i kommunen som har i uppdrag att 
utveckla det kollegiala lärandet, coacha och handleda kollegor, utveckla arbetsmetoder som 
främjar en ökad måluppfyllelse mm. Riktad kompetensutveckling genomförs i form av 
föreläsare, nätverk och workshops. Tingsryds kommun deltar också i ett regionalt 
kommunnätverk för förskolans förskolechefer och förskollärare. Under detta läsår har vi 
fokus på Höga förväntningar där elever, lärare, rektorer, förvaltning och politiker deltar. 

3.1.2 Samhälle 

Det finns en samverkansgrupp för skola-näringsliv med företagarrepresentanter, 
representanter från UF Kronoberg, näringslivschef, rektor, utvecklingsledare och lärare. Det 
finns även en samverkansplan för skola-näringsliv. Under våren har vi genomfört 
entreprenörsdag för lärarna, där de fick möjligheten att besöka ett eller flera företag i 
kommunen för att hitta samverkansformer. Vi har genomfört en Framtidsdag för eleverna på 
högstadiet och gymnasiet. Vi har också tagit fram en plan för Studie- och yrkesverksamhet. 

3.1.3 Ekonomi 

Delårsrapport 1 i april med helårsprognos för år 2016 utifrån utfallet t o m april månad 

Helårsprognosen i delårsrapporten baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och 
budgetansvariga, därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka 
är; köp- och försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för 
resursfördelning samt central administration och nfunnd. 

Nämndens beslutade KF budget för år 2016 är bedömd som hållbar av förvaltningen. 

Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts tom 
april är att nfunnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. 
Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på ca 0,6 mkr (0,592 mkr) totalt 
för nämnden, ett mindre överskott (0,2 %) i förhållande till en total budget på 269,3 mkr. I 
mars redovisades en prognos på 0,4 7 mkr i positiv budgetavvikelse. 

Även för år 2016 kommer nämnden få stora budgetavvikelser på intäkts- och kostnads sidan. 
Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola kommer att öka med 50 %, vi kommer 
även att få ökade intäkter för SFI-undervisning samt statsbidrag för dels lågstadiesatsningen, 
Plug IN och andra specialdestinerade statsbidrag. De ökade intäkterna finansierar 
anställningar av personal för att klara mottagandet av nyanlända barn och elever i våra 
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verksamheter, men även anställningar för att uppfylla vilkoren för statsbidragen. De stora 
avvikelserna på intäkts- och kostnadssidan gör prognosen mer svårbedömd, i.likhet med 
tidigare år. 

Större budgetavvikelser redovisas för fri tidshem ca -1, 4 mkr, vilket förklaras av en 
volymökning av antalet elever vid mätning och resursfördelning per 15 mars. Inom 
grundskolan har vi en budgetavvikelse på+ 1,8 mkr, vilket i huvudsak förklaras av ökade 
intäkter och något lägre kostnader för personal i de prognoser som lämnats. Vidare lägre 
kostnader för skolskjutsar samt något lägre kostnader för köp av utbildningar än budget. 

Slutligen vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i 
behov av särskilt stöd är fortsatt stort i våra verksamheter. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Awikelse 

10. Barn- o 
770 268 850 -80 

utbildningsnämnd 

31 . Allmän kultur 100 58 100 0 

32. Bibliotek 8162 2 784 8 312 -150 

33. Musik/Kultursk 4697 1 769 4 801 -104 

35. Fritidsgårdar 1 341 327 1 241 100 

40. Förskola 54 471 17 456 54 799 -328 

41 . Pedag omsorg 429 132 446 -17 

42. Fritidshem 9 647 3 996 11 029 -1 382 

43. Förskoleklass 4978 1177 5 256 -278 

44. Grundskola 117 809 39 042 116 002 1 807 

45. Gymnasieskola 53 202 17 256 52 878 324 

47. Vuxenutbildning 7 575 2 695 7 275 300 

49. Centr adm BUK 6158 1 617 5 758 400 

Totalt 269 339 88 577 268 747 592 

Not 1: Utfall perioden: Redovisningen är inte komplett f n 2016-05-17. 

3.1.4 Medarbetare 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 
av arbetstiden. Från juni år 2015 har Barn- och utbildningsförvaltningen (BuF) tagit över 
personal från f d Kultur- och fritidsförvaltningen (f d KuF) inom biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamheterna. 

För periodenjanuari-april 2016 uppgår sjukfrånvaron till totalt x,x % av arbetstiden inom 
BuF. (Sjukfrånvaron ej klar 2016-05-17). Vår statistik visar att sjuktalen är något högre under 
årets första månader j ärnfört med den senare delen av året, i vår prognos tror vi att 
förvaltningen som helhet kommer att få svårt att nå nämndens mål och redovisa ett sjuktal 
under 5 % av arbetstiden. Arbetet med att få ner sjuktalen har hög prioritet inom 
förvaltningen. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med 
pedagogisk utbildning är i förskolan 61 %, i fritidshemmen 63 %, i förskoleklassen 94 %, i 
grundskolan 91 % och i gymnasieskolan 85 %. I samtliga verksamheter har vi högre %-tal än 
riket i övrigt. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole-
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/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför 
kommande läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. Vid 
nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med lärarlegitimation. 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för undervisning i sina ämnen, samt att höja 
den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 
respektive lärare med inriktning mot fritidshem. Arbetet fortgår att genom olika nätverk höja 
kompetensen för personalen i förskolorna, fritidshemmen och grundskolorna. Under år 2015 
har förvaltningen genomfört ett arbete kring framtida kompetensförsörjning. Vi har kartlagt 
inom vilka områden som vi inom de närmaste åren kommer att sakna behöriga lärare i. Vi har 
också tagit fram en rekryterings broschyr som skall finnas tillgänglig på olika lärosäten. 
Arbetet fortsätter under år 2016. 

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. Vi har 
hälsoinspiratörer som ser till att det görs olika aktiviteter för att uppfylla detta. 

Medarbetarenkät har genomförts under våren 2016. Medarbetarnas helhets bedömning av sin 
arbetssituation motsvarar ett betyg på knappt 4 på en femgradig skala. 

3.1.5 Process 

Det finns tydliga skriftliga rutiner för arbetet kring barn och elever med särskilda behov samt 
fastställda tider för respons gentemot elever och vårdnadshavare. 

Utifrån tjänstegarantin ska vårdnadshavare som söker plats inom förskola och fritidshem få 
respons inom två dagar. Detta krav uppfylls då vi har snabb respons genom vårt digitala 
ansökningssystem Hypernet. Vi arbetar med att förenkla användandet av Hypernet, där 
föräldrar till barn i förskolan och fritidshem kan lägga in sina barns tider, ansöka om plats, m 
m. 

Arbetsmiljöarbetet planeras, dokumenteras och följs upp i Stratsys, nu i ettårshjul. Enheterna 
följer upp brandskyddsplan, skyddsrond, fastighetsgenomgång, kontroll av krisplan, om något 
händer blankett, och utrymningsövningar. 

4 Sammanfattning 

Vi har en bra verksamhet i våra förskolor och skolor. Vi har elever som är trygga, nöjda och 
känner sig delaktiga. Vi har en hög andel behörig personal som trivs och har ett stort 
engagemang i våra barn och elever. Våra elevers slutbetyg i åk 9 ( exklusive våra nyanlända 
elever) har haft en positiv utveckling det senaste året. 

I SKL:s öppna jämförelser för grundskolan som publicerades i april har kommunens 
ranking (hela kommunens skolverksamhet, inklusive ldekulla skola) stigit från plats 246 
(2015) till plats 104 vilket är mycket glädjande! I den beräkning som är gjord enligt Salsa
modellen ( där hänsyn tas till kommunens förutsättningar vad bl a gäller flyktingmottagandet) 
hamnar Tingsryds kommun på plats 33 i landet när det gäller behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram och på plats 8 när det gäller åk 9-eleverna meritvärde! Med tanke på att vi 
under ett antal år har haft problem med elevernas kunskapsresultat och måluppfyllelse är detta 
ett fantastiskt bra resultat! 

För att öka elevernas måluppfyllelse i matematik deltar vi i SKL:s Matematiksatsning, Pisa 
2015 och Skolverkets Matematiklyft. Vi arbetar med sambedömning och kollegialt lärande. 
Vi har nu 16 förstelärare i vår organisation som alla har en uppdragsbeskrivning. Tre av våra 
förstelärare har i uppdrag att utveckla engelska undervisningen, då vi har haft låg 
måluppfyllelse i engelska i åk 9. I förskolan deltar vi i Skolverkets NT-satsning 
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(naturvetenskap och teknik). Vi har också flera nätverk i kommunen för kollegialt lärande och 
erfarenhetsutbyte ( engelskanätverk, nätverk för förskolan, nätverk för :fritidshemmen, nätverk 
för F-klass och nätverk för flerspråkighet i förskolan). Vi har under året också deltagit i ett 
projekt i vårt kommunnätverk för förskolan kring beprövad erfarenhet. Skolverket har 
finansierat projektet och det har handlat om ett barns första möte med förskolan, 
inskolningsmetoder. 

Vi har ett mycket bra söktryck till vårdutbildningen som vi på grund av lokalbrist varit 
tvungna att flytta till Dackeskolan. Ny ansökan om PLUG IN-deltagande för gymnasieskolan 
har beviljats under hösten 2015 och denna omgång fokuserar projektet på nyanländas lärande. 
Internationalisering ska fortsätta på W asaskolan med huvudfokus på Europeiska 
språkassistenter. 

Vi har en stor utmaning när det gäller alla våra nyanlända barn och elever samt att rekrytera 
behörig personal till våra verksamheter. 

5 Framtid 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan ökar bristen i landet på behöriga och legitimerade lärare. Vi 
ser framför oss att vi kommer att få stora problem att rekrytera lärare till våra skolor. Störst 
problem bedömer vi att det kommer att bli på de mindre skolorna ute på landsbygden. Det 
stora mottagandet av flyktingar inom landet gör att behovet av lärare och annan personal i 
skolorna ökar samtidigt som behörighetskraven på lärare har skärpts. Ett sätt att möta det här 
problemet kan vara att införa en ny typ av lärare, assisterande lärare, där vi inte kräver samma 
formella kompetens eller legitimering. 

Fortsatt stort flyktingmottagande 

Vi har nu en exceptionell situation med ett mycket stort flyktingmottagande. I januari 2016 
var ca 20% av våra grundskolelever nyanlända (varit kortare tid än fyra år i Sverige) och inom 
gymnasieskolan går över 30% av eleverna på språkintroduktionen. Vi har fler än 100 
ensamkommande flyktingbarn i kommunen, på högstadiet eller inom gymnasieskolan. När det 
gäller framtiden är prognoserna över hur stort flyktingmottagande som vi kommer att få 
mycket osälaa. Vissa prognoser säger att det kommer att minska medan andra prognoser 
pekar mot en kraftig ökning. Det finns ett mycket stort antal flyktingar som vill in i Europa 
och gärna även till vårt land, men samtidigt har många länder stängt sina gränser eller infört 
mer strikta kontroller. Detta gör att det är svårt att mer säkert uppskatta hur situationen 
kommer att bli. Idag är ett flertal nyanlända elever på väg in i både grund- och 
gymnasieskolan. Även inom vuxenutbildningen ser vi att det kan bli ytterligare behov av SFI
undervisning under år 2016. Många av de flyktingar som kom under hösten 2015 kommer att 
få uppehållstillstånd och blir därmed behöriga för att läsa SFI. Detta kan innebära ett ökat 
antal elever i vår verksamhet. Vi bedömer att nuvarande situation, med ett stort 
flyktingmottagande, kommer att pågå under minst tre år fram i tiden och detta kommer att 
kräva resurser, både i form av personal och lokaler. 

Förändringsarbete enligt politiska beslut inom "Hållbar ekonomi" 

Inom "Hållbar ekonomi11 har politiken nu tagit beslut om paket 1 och 2 och när det gäller 
paket 3 är planeringen att beslut skall tas av kommunfullmäktige i juni. Nu har vi i uppdrag 
att verkställa och genomföra de beslut som har tagits. Detta gäller bl a organisationen av 
grundskole- och biblioteksverksamheterna inom kommunen samt andra förändringar som är 
beslutade. Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning kommer att få arbeta utifrån de 
beslut som är tagna för att göra de förändringar som krävs. När det gäller 

Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport 1 2016 7(11) 



39

biblioteksverksamheten skall antalet folkbibliotek minskas från sju till tre och skolbiblioteken 
skall omvandlas till mer moderna bibliotek. Den digitala utvecklingen har här förändrat 
förutsättningarna. 

Upphandling av musik- och kulturskola 

Kommunstyrelsen har nu beslutat att verksamheten inom musik- och kulturskolan skall 
konkurrensutsättas och upphandlas med inriktningen att minska kostnaderna med 20%. 
Arbetet har påbörjats och planeras att genomföras under hösten 2016. Nuvarande avtal löper 
fram till och med juni 2017 och kommer att sägas upp senast under september månad i år. 

Ett nytt fjärde år på utbildningen inom Teknikprogrammet 

Wasaskolan har beviljats statsbidrag för att erbjuda ett fjärde år på Teknikprogrammet. Detta 
fjärde år, som är ett yrkesinriktat år, har inte funnits sedan Tekniskt gymnasium försvann i 
slutet av 80-talet. Men nu skall det återinföras och Skolverket har beviljat ett begränsat antal 
skolor och huvudmän att utveckla och erbjuda elever den här möjligheten. Vi har fått rätt att, i 
första hand, under fyra år erbjuda det här fjärde året inom området industriell produktion. Det 
finns möjlighet att erbjuda elever som under de senare åren har gått ut Teknikprogrammet att 
söka in till det här fjärde året. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare <) Alla barn och elever Enkäterna är genomförda och 0 Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra nämndens mål är inte uppfyllt. barn/elever 
förskolor och skolor. 

- Alla våra barn och Kunskapsresultaten redovisas - Kunskapsresultat åk 3 
elever ges möjlighet att nå först i juni 2016 för läsåret 

de nationella målen 2015/2016. - Kunskapsresultat åk 6 
godkända i alla ämnen 

- Kunskapsresultat åk 6 
meritvärde 

- Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen -
inklusive nyanlända elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - inklusive 
nyanlända elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan -
exklusive nyanlända 

elever 

- Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan - inklusive 
nyanlända elever 

- Slutbetyg gymnasiet 

- Andel nyanlända som 
börjar på IMSPR och som 
går ut med en 
gymnasieexamen 

- Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen -
exklusive nyanlända 

elever 

- Kunskapskrav åk 1 

- Höga förväntningar Höga förväntningar har ännu inte - Höga förväntningar på 
utvärderats. eleverna 

- Nyanlända barn/elever Målet är ej utvärderat. - Bra mottagande av 
nyanlända barn/elever 

0 Alla barn och elever Enkäten är genomförd och 0 Delaktighetsindex 
inom samtliga av våra nämndens mål är uppfyllt när det barn/elever 
verksamheter känner gäller barnen/elevernas nöjdhet. 

• Nöjdhetsindex elever delaktighet och har Målet för delaktighet är inte 

möjlighet att påverka uppfyllt. 

frågor som berör dem 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

0 Alla vårdnadshavare Enkäten är genomförd och värdet 0 Delaktighetsindex 
är nöjda med för delaktighet är oförändrat, vårdnadshavare 
verksamheten och känner värdet för nöjdhet har sjunkit. 

sig delaktiga Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

- Vuxenutbildningen ska Målet är ej utvärderat. 

ge de studerande 
möjlighet att utveckla sina 
kunskaper och sin 
kompetens i syfte att 
stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet 
samt att främja personlig 
utveckling 

- Det finns kreativa och Målet är ej utvärderat. 

öppna mötesplatser med 
bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar 

Samhälle • Det råder en stark Målet är uppnått. • Samverkan med det 
samverkan mellan lokala näringslivet 
förskolor och skolor och 
det lokala näringslivet och 
samhället i övrigt 

- Våra barns och Målet är ej utvärderat. 

elevers miljömedvetande 
ska öka 

- Biblioteket ska sprida Målet är ej utvärderat. 

folkbildning genom tillgång 
till litteratur och digitala 
medier 

Ekonomi • En budget i balans Förvaltningens totala bedömning - Prognossäkerhet 
kopplat till god kvalitet i utifrån den redovisning och de ekonomi 
våra verksamheter beräkningar som gjorts t o m april 

• Budget i balans är att nämnden har förutsättningar 
för att redovisa en budget i balans 

8 Personaltäthet utan underskott. Redovisad 
helårsprognos visar på en positiv förskolan 
budgetawikelse på ca 0,6 mkr 

• Personaltäthet (0,592 mkr) totalt för nämnden, ett 
mindre överskott (0,2 %) i grundskolan 
förhållande till en total budget på 

• Personaltäthet i 269,3 mkr. I mars redovisades en 
prognos på 0,47 mkr i positiv förskoleklass 
budgetawikelse. 

• Personaltäthet i 
fritids hemmen 

- Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

Medarbetare 0 All vår personal har I förskoleklass är 94 % av ( ) Behörig personal i 
adekvat utbildning och är personalen behöriga, i grundskolan och 
behöriga inom sitt grundskolan är det 91 % som är gymnasieskolan 
arbetsområde behöriga och i gymnasiet är det 

85 % av personalen som är 
behöriga. 

(> Förskollärare 75 % 61 % av personalen på förskolan 0 Andel personal med 
har Lärarlegitimation (behörig förskollärarutbildning 
förskollärare) . 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

(> Fritidshem 50 % 63 % av personalen på 0 Andel personal med 
fritidshemmen har en pedagogisk lärarutbildning mot 
utbildning (förskollärare eller fritidshemmen 
lärare mot fritidshem) . 

- Vår personal mår bra Hälsotalet är 94,7 % friska. - Hälsoläge 
och har ett högt hälsoläge 

- Bibliotekspersonal Måttet är ej utvärderat. 

med adekvat utbildning 

- Personal på Måttet är ej utvärderat. 

fritidsgårdar ska ha 
adekvat utbildning 

- Vår personal är nöjda 81 % av personalen är nöjd med ( Helhetsbedömning 
med sitt arbete och sin sitt arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 
arbetssituation 

Process • Det finns tydliga Målet är uppnått. • Skriftliga rutiner 
skriftliga rutiner för arbete 
kring barn och elever med 
särskilda behov med 
fastställda tider för respons 
gentemot elever och 
vårdnadshavare 

- Ett väl fungerande Arbete pågår. - Arbetsmiljöarbete 
arbetsmiljöarbete 

8 God intern kontroll Uppföljningen klar. - Barn- och 
utbildningsnämndens 
samlade bedömning av IK 

- Utökad samverkan Målet är ej utvärderat. 

mellan Barn- och 
utbildningsnämnden och 
socialnämnden 

• Vi har snabb respons Målet är uppnått. 

gentemot vårdnadshavare 
som söker plats inom 
förskola och fritidshem 
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§ 248 

Delårsrapport 1 2016 
Dm 2016/193 SN 042 

Socialnämn.dens beslut 

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2016 och överlämnar den 
till kommunfullmäktige. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart 

Sammanfattning av delårsrapport 1 2016 

Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på-4,4 mkr för 2016. 
Underskott beräknas uppstå inom IFO:s verksamheter (-6,8 mkr) samtidigt 
som äldreomsorgen beräknas leverera ett överskott (+2,4 mkr). Övriga 
verksamheters kostnader prognostiseras i nivå med budget. Nämndens 
målsättning att sju av tio budgetansvariga ska hålla budget beräknas bli 
uppfyllt. 

Nämndens mål med nöjda medarbetare är uppfyllt samtidigt som sjuktal och 
svårigheter att bemanna är bekymmersamt. 

Arbetet med förebyggande och tidiga insatser är i fokus och åtgärder för att 
möta brukamas behov pågår, likaså kompetensutveckling för att möta nya 
eller förändrade behov. 

Bostadsbrist för utsatta grupper ställer stora krav på kommunens arbete med 
planering av bostäder så att de anpassas till olika målgrupper. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 12016 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom. 

Utdrags bestyrkande 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Socialnämnden :fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. I 
uppdraget ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler, handläggning enligt 
alkohollagen samt handläggning och kostnader för färdtjänst. 

2 Omvärldsanalys 

Vi skall leverera en säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig vård och omsorg. Detta 
medför att alla verksamheter och myndigheter måste ta gemensamt ansvar för att samverka · 
med varandra och med människan som behöver stöd, vård och omsorg. Det kräver också att vi 
måste möta med ny teknik, mer webb-baserad information och att allt anpassas med fler 
språk, lättläst, talad information och textfiler. Information måste kunna sökas dygnet runt och 
E-tjänster behöver utvecklas för att möta medborgarens krav på självservice och 
tillgänglighet. 

Personalens arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och hög personalomsättning har haft stor 
påverkan på vilken kvalitet vi har levererat inom våra ansvarsområden. Stort inflöde av 
ärenden, hög personalomsättning, höga sjuktal och mindre bemanning har ställt stora krav på 
de som är i tjänst. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

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

3.1.1 Medborgare 

Ändrade gränskontroller och krav på id-handlingar har lett till minskad tillströmning av 
asylsökande och ensamkommande. Men verksamheten är fortsatt starkt påverkad av höstens 
ökade inflöde och det kommer att ta tid innan verksamheten är ifatt med handläggning och 
uppföljning. 

Arbetsmarknaden ser något bättre ut och antal aktuella ärenden med försörjningsstöd har 
minskat något samtidigt som andelen biståndstagare med långvarigt stöd ökat. 

Inom missbruksvården har det varit få institutionsplaceringar under början av 2016. 
Trenden fortsätter med ökat antal personer som söker stöd inom området våld i nära 
relationer. 

Inkommande anmälningar och ansökningar till Barn-och familj har legat stabilt på 15-20 
stycken/ månad. 

Arbetet med att registrera i kvalitetsregister inom äldreomsorgen har fortsatt och arbetet med 
dessa register är kopplat till en länsgemensam handlingsplan för de mest sjuka äldre. I 
samarbete med HSL-avdelningen har arbete pågått under våren i syfte att förbättra arbetet 
med kvalitetsregister och teamträffar. 

Äldreomsorgen har under våren haft fortsatt stimulansmedel via Socialstyrelsen för att öka 
bemanningen. 

Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden. Inom vissa områden finns 
samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal. 

Socialnämnd, Delårsrapport 1 2016 3(10) 



47

Inom funktionshinderomsorgen har två utbildningsdagar inom autismspektrum/ NP
problematik genomförts under mars. Syftet är att bilda boendestödsgrupp med specialisering 
mot personer med neuropsykiatriska funktionshinder. För detta ändamål används 
stimulansmedel för ökad kunskapssatsning inom funktionshinderomsorgen. 

Under våren utbildades baspersonalen inom äldre- och funk:tionshinderomsorgen tillsammans 
med kostenheten i ämnet nutrition med temat "Lustfyllda måltider på äldre da' r" . 

3.1.2 Samhälle 

Den allmänna bostads bristen leder till svårigheter att få fram bostäder till utsatta grupper och 
detta har medfört en ökad risk för hemlöshet. Det har också inneburit att nyanlända ingår 
bostadskontrakt med så höga hyror att etableringsersättningen inte räcker till och får 
kompletteras med försörjningsstöd. 

Antalet lägenheter inom äldreomsorgen är 195 och till det tillkommer sju korttidsplatser och 
tre växelvårdsplatser. Under delåret har det i genomsnitt funnits ca 8 lediga lägenheter varje 
månad. 
På kommunfullmäktige i april togs det beslut om att avveckla äldreboendet Lindegården och 
öppna de tio kvarvarande platserna på Örnen. Omställningsarbetet pågår och målet är att 
Lindegården är avvecklat senast i oktober. 

Inom funk:tionshinderomsorgen finns lediga lägenheter på gruppbostäderna i Väckelsång samt 
en ledig lägenhet på gruppbostaden i Urshult. 

Bostadsanpassningen är stabil och antal ärende är på en låg nivå. Ansökningarna har 
framförallt handlat om trapphissar och anpassning av badrum men även mindre åtgärder 
såsom uppsättning av stödhandtag och tröskelborttagning. 

3.1.3 Ekonomi 

Utfall och budget, översikt 

Fortfarande pågår ett gediget arbete i verksamheten pga. införandet av nytt ekonomi- och 
personalsystem. I skrivande stund (19 maj) är det problem med det nya personalsystemet 
vilket innebär att sociala avgifter för april saknas i utfallet tom 201604, vilket i sin tur betyder 
att kostnader på drygt fem mkr saknas i utfallet. Av den anledningen är de redovisade 
kostnaderna för årets första fyra månader inte rättvisande i bifogad tabell (bilaga 1). 

I tidigare delårsrapporter har det flaggats för svårigheterna för socialnämnden att förhålla sig 
till gällande budgetram som, i jämförelse med andra jämförbara kommuner, är låg. Det 
tillskott som kommunfullmäktige har tillfört i budget 2016 är därför mycket välkommet. 
Kommunstyrelsen föreslår dessutom att kommunfullmäktige sätter av ytterligare medel i 
budget 2017 till socialnämnden. 

I budget 2016 valde nämnden att stärka upp budgeten inom samtliga avdelningar (ÄFO, IFO, 
HSL). Äldreomsorgen i Tingsryd bedriver sin verksamhet betydligt billigare än vad som är 
motiverat om man tar hänsyn till faktorer såsom åldersstruktur och förekomst av landsbygd/ 
stad. Med bl.a. anledning av detta gjordes den största satsningen inom äldreomsorgen. Den 
utökade ramen till socialnämnden 2016 innebär dock att en underfinansiering inom IFO 
fortfarande är ett faktum. 

I samband med att ytterligare resurser tillfördes socialnämndens budget 2016 så arbetade 
nämnden med en målsättning att budgetansvariga ska erhålla en budget som är rimlig i 
förhållande till uppdraget. Målsättningen har omsatts till ett nämndsmål och målvärdet 
fastställdes till 70%, dvs sju av tio budgetansvariga ska hålla budget. 
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Socialnämndens budget kan beskrivas i tre delar. 

1. Anslagsfinansiering (belopp och timmar) 
2. Resursfördelning 
3. Finansiering via flyktingmedel 

Äldreomsorgen styrs genom en kombination av anslagsfinansiering och resursfördelning. FO 
och HSL-verksamheterna styrs genom anslagsfinansiering. Också en stor del av IFO
verksamheten är anslagsfinansierad men en allt större del av kostnaderna fmansieras genom 
flyktingmedel som finns avsatta på ett kommunövergripande konto. 

En kombination av realistiska budgetramar och en bra mix av olika. typer av budgetmodeller 
är framgångsfaktorer i god ekonomistyrning. I denna prognos beräknas ett underskott på-
4,4 mkr men nämnden bedöms klara målet att sju av tio budgetansvariga håller budget. 

IFO (-6,8) 

Trenden med ökat antal placeringar i skyddat boende på grund av våld i nära relationer 
fortsätter. 

Behovet av omfattande insatser i familjen för både barn och föräldrar ökar. Idag kan inte 
behoven tillgodoses inom egen verksamhet och är därför hänvisade till externa köp. 

Andelen långvariga biståndsärenden ökar och det kommer att behövas arbetsmarknads/ rehab
insatser av olika slag under lång tid. Fler av de nyanlända som ingår i etableringen behöver 
kompletterande försörjningsstöd för att klara sin försörjning. 

Ao (+2,4 mkr) 

Överskottet är fördelat på särskilt boende (+1,2 mkr) och hemtjänst (+1,2 mkr) 

Inom särskilt boende är budgeten baserad på en större fast del (0,55/ lgh) och en mindre rörlig 
del. Den rörliga delen ( central pott) ger verksamheterna kostnadstäckning för vak och 
sjukresor. Under första delåret har ca 10% av den centrala potten förbrukats. Detta i 
kombination med stort fokus på bemannings- och schemaarbete gör att verksamheten 
prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr. 

Hemtjänsten prognostiserar ett överskott eftersom de faktiskt utförda timmarna bedöms bli 
lägre än budgeterade utförda timmar (motsvarande 1,2 mkr). Det bedöms som viktigt att 
fortsätta arbeta med effektiviseringar inom hemtjänsten för att nå nämndens mål på 62% 
brukartid (utförda timmar/ arbetade timmar). Om nämndens mål avseende direkt brukartid 
uppnås i kombination med lägre volymer kan ett större överskott vara ett faktum. 

FO (+-0) 

Inom funktionshinderomsorgen fmns ett par verksamheter som prognostiserar ett mindre 
plusresultat. Å andra sidan finns nytillkomna ärenden inom personlig assistans som bedöms 
generera ett negativt resultat. Utifrån detta är det rimligt att sammantaget göra en försiktig 
prognos i form av resultat i balans. 

HSL (+-0) 

Lönekostnaderna är hittills i nivå med budget. Svårigheter med att rekrytera semestervikarier i 
sommar riskerar kostnader för övertid. En arbetsterapeuttjänst har varit vakant under januari
mars vilket gör att personalkostnaden under våren var lägre än budgeterat. 
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Investerings budget 

Socialnämndens investerings budget består av två poster, slutinvesteringar gällande Örnen 
samt införskaffande av sängar. Budgeten uppgår till sammanlagt 826 tkr och utfallet bedöms 
rymmas inom ramen. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Se bilaga 1 

Totalt 

3.1.4 Medarbetare 

Under början av året skickades en medarbetarenkät ut till samtliga tillsvidareanställda 
medarbetare och de med längre vikariat. Totalt skickades 530 enkäter ut och 405 svarade 
vilket ger en svarsfrekvens på 76%. Den sammanfattande nöjdheten var 77,8% jämfört med 
2014 års resultat som var 72,5%. Nämndens mål på 75 % är således uppnått. 

Under årets början har ett nytt personalsystem införts och inga siffror på den aktuella 
sjukfrånvaron för periodenjanuari- april går att få fram. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och 
förvaltningen kommer att ha svårt att nå nämndens mål om högst 6 %. Förvaltningen har ett 
uppdrag att analysera sjukfrånvaron och göra förslag på åtgärder till socialnämnden. 

Förvaltningen har problem att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla avdelningar 
vilket ger bemanningsbekymmer. De tjänster som annonseras har överlag mindre sökande 
med adekvat utbildning och de saknar ofta erfarenhet. 

Under våren har personaldialoger genomförts inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Syftet med dialogerna var att sprida kunskap om balanserad styrning, socialnämndens 
fastställda mål för 2016 och kommunens värdegrund. Syftet var också att ge medarbetarna 
möjlighet att visa vilka mål som känns aktuella att arbeta mer med 2017 och 2018 samt få en 
bild av vad man anser behöver förändras för att nå en attraktivare arbetsplats. 

3.1.5 Process 

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel 
teamarbete inom ÄFO och HSL, utvecklingsprojekt för att stärka teamkänslan inom barn- och 
familjegruppen, ökad samverkan med barn-och utbildningsförvaltningen och att utveckla NP
team inom funktionshinderomsorgen: 

Inom hemtjänsten är alla grupper nu aktiva i planeringssystemet Kompanion vilket ytterligare 
säkerställer att vi utför de beviljade insatserna till brukarna men ger också möjligheter att 
anpassa personalbemanning efter behov. 

Inom förvaltningen bedrivs ett fortsatt arbete med hantering av avvikelser och risker för att 
utveckla och förbättra vår verksamhet. 

Riktlinjer för SoL och LSS inom ÄFO samt ekonomiskt bistånd är beslutade av 
socialnämnden. 

4 Sammanfattning 

Arbetet med förebyggande och tidiga insatser är i fokus och åtgärder för att möta brukarnas 
behov pågår, likaså kompetensutveckling för att möta nya eller förändrade behov. 
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Bostads brist för utsatta grupper ställer stora krav på kommunens arbete med planering av 
bostäder så att de anpassas till olika målgrupper. 

Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på-4,4 mkr för 2016. Underskott beräknas 
uppstå inom IFO:s verksamheter (-6,8 mkr) samtidigt som äldreomsorgen beräknas leverera 
ett överskott (+2,4 mkr). Övriga verksamheters kostnader prognostiseras i nivå med budget. 
Nämndens målsättning att sju av tio budgetansvariga ska hålla budget beräknas bli uppfyllt. 

Nämndens mål med nöjda medarbetare är uppfyllt samtidigt som sjuktal och svårigheter att 
bemanna är bekymmersamt. 

5 Framtid 

Arbetet i team är viktigt för att säkerställa att all omsorg och stöd ges på ett kvalitetssäkert 
sätt. Samarbetet mellan förvaltningens avdelningar och förvaltningar skall utvecklas och 
teamarbete över professioner och yrkesområden behöver stärkas och struktureras och det 
arbetet pågår på flera olika plan. Även samarbetet med övriga huvudmän såsom sjukhus, 
vårdcentral, psykiatrin mm. behöver förbättras och struktureras. 

Mer avancerad vård och omsorg kommer att ske i hemmen och på kommunens ansvar vilket 
innebär att kompetenser för att möta detta behöver utvecklas. Det gäller allt från stöd till 
föräldrar, tidiga insatser till barn i riskzon, bemötande av personer med demens samt rätt vård 
och omsorg till personer med neuropsykiatriska :funktionshinder, psykisk ohälsa och vid 
palliativ vård. 

Även om arbetsmarknaden nu ser ljusare ut är det viktigt att fortsätta i redan uppbyggda 
strukturer för samverkan. Kommunen har idag tillgång till en rad insatser för att öka 
sysselsättningen somt ex Vägvalet, Framtid Kronoberg, Matchning Kronoberg och från och 
med juli 2016 också Samordningsförbundet Värend. 

Det finns stora utmaningar för att möta behov av olika boendeformer. Ett 
kommunövergripande ställningstagande kring behovet av alternativa boendeformer för 
nyanlända, ensam.kommande unga vuxna, utsatta grupper, äldre och personer med 
:funktionshinder är nödvändigt. 

Rutin för att jämföra Tingsryds kostnader med andra jämförbara kommuner behöver 
systematiseras och en långsiktigt plan för nämndens och förvaltningens arbete med 
budgetprocessen behöver arbetas fram. Arbetet med att alla budgetansvariga skall ha en rimlig 
budget behöver fortsätta och så även arbetet med att ha en buffert för oväntade utgifter inom 
alla avdelningar. Rutiner och kompetens inom området ekonomi och verksamhet som byggts 
upp behöver upprätthållas och utvecklas. 

Att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och vidareutbilda den egna personalen 
för de utmaningar som kommer är angeläget. 
Att hitta vägar för att minska sjukfrånvaro är också av största vikt. 

Ett utvecklingsarbete, i syfte att tydliggöra den politiska rollen respektive tjänstemannarollen, 
föreslås genomföras under hösten 2016 med nämndsledamöter och förvaltningsledning. 

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet och för att möta kommande efterfrågan på tex. 
trådlösa nätverk inom särskilt boende och tekniska hjälpmedel såsom ipads, nattvakt, 
dammsugarrobotar mm krävs ny kompetens och resurser. 

Socialnämnd, Delårsrapport 1 2016 7(10) 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare • Medborgarnas nöjdhet - Andel som är 
i fokus nöjda/mycket nöjda med 

sitt särskilda boende 

- ~ ·Andel som är 
mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst 

- Andel nöjda brukare 
IFO 

- Andel nöjda brukare 
FO 

- Andel som är 
nöjda/mycket nöjda med 
anhörigstödet som erbjuds 

• Medborgaren ska veta - Andel i 
vart man ska vända sig vid brukarundersökningen 
klagomål och synpunkter som vet vart man vänder 
och få återkoppling sig vid klagomål och 

synpunkter 

• Synpunktslämnaren 
får bekräftelse på att 
synpunkten är mottagen 
inom två arbetsdagar 

• Synpunktslämnaren 
får återkoppling av 
närmaste chef inom tio 
arbetsdagar 

- Minskat antal vårdare - Antal vårdare som i 
som i genomsnitt besöker genomsnitt besöker en 
en hemtjänstmottagare hemtjänstmottagare under 
under 14 dagar 14 dagar 

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

ungdomsmottagningen/ 
ungdomsbehandlare ska 
öka i förhållande till 2015 

- Antalet familjer i råd 
och stöd hos 
familjebehandlare ska öka 
i förhållande till 2015 

Samhälle • Ökat resande med Arbete pågår för att öka antalet. - Antal brukare som 
kollektivtrafik för brukare åker i kollektivtrafik ska 

öka i förhållande till 2015 

• Aktiviteter i Aktivt arbete med aktiviteter pågår -1 
verksamheten i verksamheterna. genomförandeplanerna 

inom FO ska det framgå 
vilka aktiviteter den 
enskilde har på individnivå 

Socialnämnd, Delårsrapport 1 2016 8(10) 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

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

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

- Varje särskilt boende 
bjuder in till två 
samverkansmöten med 
föreningar/studieförbund 
per år 

- Varje område inom 
äldreomsorgen genomför 
43 seniorträffar per år 

- Stimulera deltagande i 
föreningsliv och 
fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar i riskzonen 

Ekonomi 0 God kostnadskontroll Ett prognostiserat underskott på - Prognosavvikelse 
och hög prognossäkerhet 4,4 mkr. 

• Budgetavvikelse 

• Budgetdisciplin 

Medarbetare • Attraktiv arbetsplats Medarbetarenkäten är genomförd • Andel som 
med hög känsla av ansvar under våren med en sammanfattningsvis är 
och delaktighet sammanfattande nöjdhet på nöjda med sitt arbete 

77,8%. 

(\ Välutbildad personal Förvaltningen har svårt att - Andel medarbetare 
med rätt kompetens rekrytera personal. med omvårdnadsutbildning 

eller motsvarande inom 
ÄFO 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
HSL 

- Andel medarbetare 
med relevant 
kompetensutveckling vid 
minst 3 tillfällen under året 

• Friska medarbetare Sjuktalen är fortsättningsvis höga. - Andel sjukfrånvaro av 
arbetstiden 

- Andel sjukfrånvaro (1-
14 dagar) av arbetstiden 

• Rättvisande Tillbudsrapportering sker i - Antal rapporterade 
tillbudsrapportering samt verksamheterna tillbud 
skyndsam hantering - varav antal med hot 

och våld 

Process 0 Andel arbetstid hos Andel brukartid mäts med - Boendestöd 

Socialnämnd, Delårsrapport 1 2016 9(10) 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

brukaren systemet lntraphone och följs upp 
- Hemtjänst månadsvis per enhet. 

(,.. Rättvisande Rapportering av awikelse och - Antal rapporterade 
rapportering av awikelser risker sker och ansvarig läkemedelsawikelser 
och risker analyserar händelserna och ger 

förslag till förbättrande åtgärder. - Antal rapporterade 
fallskador 

• Vi håller vad vi lovar - Andel uppfyllda 
tjänstegarantier 

• . Ökad samverkan Arbete pågår - ·Antal förebyggande 
mellan barn- och gruppaktiviteter i 
utbildningsförvaltningen samverkan med barn- och 
och IFO utbildningsförvaltningen 

Socialnämnd, Delårsrapport 1 2016 10(10) 



54

~ T:i:n_gs:ryds 
k.<:»mm-...:II_ 

Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden 
Apr 2016 
M~nad nr 4 

Riktpkt % 33,3% 

Budget KB/TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos Tidigare 

KF 2016 2016 2016 tom 30/4 % awikelse % prognos 

Gemensamt (ansv 51) 11 024 186 11 210 3 068 27,4% 11 210 0 100% 0 

varav nämndsadm 0160) 829 0 829 222 26,8% 829 0 100% 0 

Individ- och familjeoms (ansv 511) 29 075 362 29 437 15156 51,5% 36 209 -6 772 123% -6 772 

varav 
missbruksvård (vht 55) 3 322 36 3 358 1 393 41,5% 5 059 -1 701 151% -1 701 

barn- och ungdomsvård (vht 56) 11156 133 11 289 7 432 65,8% 15 060 -3 771 133% -3 771 

försörjningsstöd (vht 57510) 8737 59 8 796 2 750 31,3% 9 596 -800 109% -800 

Äldreomsorg (ansv 512) 160 088 3 301 163 389 49 530 30,3% 160 989 2400 99% 2 400 

varav 

hemtjänst (vht 51030) 51 736 1 222 52 958 15 783 29,8% 51 758 1 200 98% 1 200 

äldre- och korttidsboende (vht 51020+51040) 96 881 1 917 98 798 29707 30,1% 97 598 1200 99% 1 200 

Funktionshinderomsorg (ansv 513) 70 513 1 639 72152 20 909 29,0% 72152 0 100% 0 

varav 

personlig assistans (vht 51310+51320) 16 922 610 17 532 5 321 30,4% 17 778 -246 101% 0 

boende 30 297 592 30 889 9 325 30,2% 30 919 -30 100% 0 

daglig verksamhet (vht 51390-52050) 9 892 202 10 094 2 740 27,1% 10 094 0 100% 0 

stödboende/boendestöd (vht 52010+52020) 7141 150 7 291 1 513 20,8% 7 291 0 100% 0 

Hälso- och sjukvård (ansv 514) 29 804 633 30 437 9 385 30,8% 30 437 0 100% 0 

varav 

sjuksköterskor (vht 5111 O) 19 597 443 20 040 6 318 31,5% 20 040 0 100% 0 

rehabilitering (vht 51120) 9 951 190 10 141 2 866 28,3% 10 141 0 100% 0 

Nettokostnad 300 504 6121 306 625 98 048 32,0% 310 997 -4 372 101% -4 372 

Se stratsys 

------·------------' 
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~Tingsryds 
~.kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 160 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT-system 2016 
Dnr 2016/198 009 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran 
om 445 tkr för engångskostnader för införande av nytt P A-system. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för 
centrala IT-system i 2016 års resultatbudget. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen ansöker om 445 tkr i budgetanslag ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel för centrala IT -system 2016. Ansökan 
avser engångskostnader för införande av P A-system, bilaga KS 2015-08-17 
§ 174, Dnr 2013/268 009. 

I 2016 års budget finns avsatt 500 tkr i kommunstyrelsens utvecklingspott 
för intern utveckling. Anslaget i budgeten är i första hand avsett för 
engångskostnader i driften ( ej investering) avseende systembyten för 
ekonomisystem och P A-system. 2016 års engångskostnader för byte av 
ekonomisystem har budgeterats inom ramen för ordinarie budget och inget 
tilläggsanslag bedöms således behövas för detta ändamål. 

För 2015 beslutades om engångskostnader för införande av nytt PA-system 
om 545 tkr, utfallet blev 476 tkr. De beräknade investeringskostnadema för 
2015 var 1 330 tkr, utfallet blev 1 387 tkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 174, 2015-08-17, Dnr 2013/268 009 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson, 2016-05-20 

I Utdragsbestyrkande 
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"

Tingsryds 
kommun 

TINGSRYDS KOMMUN I 
2016 -05- 2 5 ! 

Kommunlednings
förvaltningen 2016-05-20 

I 
Dnr~CJ\6/\~b 00~{1) 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ansökan om budgetanslag från kommunstyrelsens förfogande för 
centrala IT-system 2016 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningsförvaltningens begäran om 445 tkr för engångs
kostnader för införande av nytt PA-system. 

2. Finansiering sker från anslag till kommunstyrelsens förfogande för centrala IT-system i 2016 
års resultatbudget. 

Beskrivning av ärendet 

Personalavdelningen ansöker om 445 tkr i budgetanslag ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
för centrala IT-system 2016. Ansökan avser engångskostnader för införande av PA-system, 
bilaga KS 2015-08-17 § 174, Dnr 2013/268 009. 

I 2016 års budget finns avsatt 500 tkr i kommunstyrelsens utvecklingspott för intern utveckling. 
Anslaget i budgeten är i första hand avsett för engångskostnader i driften ( ej investering) avse
ende systembyten för ekonomisystem och PA-system. 2016 års engångskostnader för byte av 
ekonomisystem har budgeterats inom ramen för ordinarie budget och inget tilläggsanslag be
döms således behövas för detta ändamål. 

För 2015 beslutades om engångskostnader för införande av nytt PA-system om 545 tkr, utfallet 
blev 476 tkr. De beräknade investeringskostnaderna för 2015 var 1 330 tkr, utfallet blev 1 387 
tkr. 

Besluts underlag 
KS 2015-08-17 § 174, Dnr 2013/268 009 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posVhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
l;!!:) kommun 
Kommunstyrelsen 

usterare 

S.AM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-17 

§ 175 

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

Kommunstyrelsens beslut 

15 (28) 

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

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

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års resultatbudget finns avsatt 1 370 000 kr till kommunstyrelsens 
förfogande för centrala IT-system. Budgetposten är finansierad ur 
Ömenpotten och avser att täcka engångskostnader för beslutade införande 
av i första hand nytt ekonomisystem och nytt P A-system som inte utgör 
investeringsutgifter, utan istället ska redovisas som kostnader i 
resultaträkningen (bl. a utbildning). Kommunstyrelsen beviljade 2015-05-
11, § 120, kommunledningsförvaltningen 420 000 kr från detta 
budgetanslag avseende införandekostnader för nytt ekonomisystem samt 
inköpssystem. Återstår i budgetanslag gör således 950 000 kr. 

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

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

Tkr 2015 2016 Totalt 
Investering 1 330 1 441 2771 
Engångskostnad, 545 445 990 
drift 
Summa 1875 1886 3 761 

t rags estyr rnn e 2015-08-20 

~ c_r ~ 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-08-17 

§ 175 forts. Dnr 2013/268 009 

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

16 (28) 

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

Beslutsunderlag 

Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson, 2015-08-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 249, 2015-08-10 

Protokollet skickas till: 

Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

I Otdragshest;y,,kande 
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Bilaga Ks Au§ 249 2015-08-10 
Ks § 175 2015-08-17 

Tingsryd§ 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tlngsryd.se 

2015-08-04 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Förslag till beslut 

1. Ko1mnunstyrelsen beviljar konnnunledningsförvaltningens begäran om 545 tlcr för engångs
kostnader för införande av nytt P A-system. 

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

Sammanfattning 

Under året arbetar kommlmledningsförvaltningen med :införande nytt ekonomisystem ( driftsstart . 
1 j an 2016), inköpssystem ( driftstartades i febrnari 2015) s:;unt nytt P A-system (driftsstart.mars 
2016). 

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

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I 2015 års resultatbudget fmns avsatt 1 370 tkr till konnnunstyrelsens förfogande för centrala it-

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

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

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
l<omrnunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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( 

2015-08-04 

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

tkr 
Investering 
Engångskostnad, drift 
Summa 

Arende och övrigt 

2015 
1330 

545 
1875 

2016 
1441 

445 
1886 

Totalt 
2771 
990 

3 761 

2(2) 

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

För 2016 [.111:t)_s ytterligare behov av budgetanslag om 445 tkr avseende engångskostander i re
sultaträkningen för införande av PA-system. Detta får hanteras i 2016 års budget. 

Årendets beredning 
Ärendet har handlagts hos personalavdelningen vid Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 

Helena Clemedtson 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöl<Sadress 
Torggatan 12 
Tin9sryd 

telefon 
0477 441 00 {vx) 

fax 
0477 313 00 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 158 

Information om utredningar hållbar ekonomi del 3 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot information om utredningar i 
hållbar ekonomi del 3. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila J eppsson och ekonomichef presenterar det underlag 
centrala chefsgruppen för fram gällande hållbar ekonomi del 3, anteckningar 
från medborgardialog och MBL-protokoll. 

Beslutsunderlag 

Utredningar hållbar ekonomi del 3, inklusive yttranden, anteckningar från 
medborgardialog och MBL-protokoll 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Ärenden Hållbar ekonomi del 3 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattning 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2016-05-25 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Färdiga utredningar i uppdrag Hållbar ekonomi del 3 överlämnades till kommunstyrelsen 2016-
04-11. Politiska beslut i respektive ärende planeras att ske i kommunstyrelsen 7 juni samt i 
kommunfullmäktige 20 juni. En översikt av ärendena redovisas i bilaga 1. 

Bakgrund 

Hög investeringstakt och ökad låneskuld, krympande resultatnivå med budgetunderskott i verk
samheten och beroende av tillfälliga engångsintäkter för att klara kommunallagens balanskrav 
samt en långvarig befolkningsminskning har gjort att Tingsryds kommun inte på ett tillfredsstäl
lande sätt nått upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och verk
samhet. Mot bakgrund av detta gav kommunstyrelsen i april 2014 kommunchefen i uppdrag att 
ta fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i kommunen. I februari 2015 
presenterade kommunchefen en slutrapport som bland annat innehåll åtta strategiska priorite
ringar för en hållbar ekonomi samt möjliga åtgärder i de olika verksamheterna. I mars 2015 
beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram de utredningar och be
slutsunderlag som presenterats i slutrapporten. 

För ytterligare information om kommunens ekonomiska läge och bakgrund till uppdraget hänvi
sas till slutrapporten "Möjliga åtgärder för en hållbar ekonomi i Tingsryds kommun", kommu
nens årsredovisning 2015 samt kommunstyrelsen beslut (2016-05-16) om ekonomiska arbets
ramar för budget 2017. 

Färdiga utredningar Hållbar ekonomi del 1 presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2015 
och politiska beslut för dessa ärenden fattades i oktober månad 2015. 

I februari 2016 behandlade kommunfullmäktige utredning 2.7 Styrning av bolag som ett separat 
ärende. Fullmäktiges beslut innebar att ny ägarpolicy samt nya bolagsordningar och ägardirektiv 
fastställdes för kommunens bolag. 

Färdig utredning Hållbar ekonomi del 2 presenterades för kommunstyrelsen i januari 2016. 
Politiska beslut i ärendena fattades av kommunfullmäktige 2016-04-27. 
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Arendegång och beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen tog emot informationen om utredningar i Hållbar ekonomi del 3 vid samman
träde 2016-04-11 och översände, i likhet med hållbar ekonomi del 1 och 2, utredningarna till 
nämnder och styrelser för politiska yttranden. Yttranden har inkommit från samhällsbyggnads
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsutskottets ord
förande. Yttrandena bifogas i bilaga 2-5. Styrelserna i de kommunala företagen har valt att inte 
lämna yttrande. 

Information till kommunfullmäktige gavs vid sammanträde 2016-04-27. 

MBL-förhandling har genomförts 2016-05-02. Protokoll bifogas i bilaga 6. 

Medborgardialog har genomförts vid tre tillfällen: 2 maj i Konga, 3 maj i Urshult och 4 maj i 
Tingsryd. Anteckningar från dessa möten redovisas i bilaga 7. 

Arendebeskrivning/utredningsrapporter 

Hållbar ekonomi del 3 består av sammanlagt 31 st utredningar/beslutsärenden (se översikt i 
bilaga 1). Del 3 har till viss del en lite annan karaktär än del 1 och 2, då 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 årliga budgetbesparingar till följd av förslagen är mindre än vid de tidigare 
tillfällena. 

Budgetminskningar med specificerade 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. 

Några av utredningarna föreslår inriktningsbeslut, t ex för försäljning av fastigheter. Det inne
bär, om dessa förslag tillstyrks av fullmäktige, att slutligt ärende om t ex försäljning av viss 
fastighet kommer att komma upp för slutligt politiskt beslut vid ett senare tillfälle. 

I flera av utredningarna föreslås att strategier för det framtida arbetet antas. Strategierna bygger 
på långsiktig hållbarhet och utveckling av kommunens ekonomi och verksamheter utifrån de 
fokusområden och strategiska prioriteringar som togs upp i slutrapporten. I några fall innebär 
förslagen att budgetmedel behöver tillskjutas för att möjliggöra genomförande. Detta förutsätter 
i sin tur att finansiering av förslagen sker inom ramen för fullmäktiges mål och kommunallagens 
krav om god ekonomisk hushållning. Ökade budgetmedel föreslås om sammanlagt ca 6,9 mkr 
avseende resultatbudgeten och 3,9 mkr avseende investeringsbudgeten. Budgetanslagen kan 
successivt byggas upp under ett flertal år för att inom några år nå upp till föreslagna nivåer. 

Huvuddelen av ärendena föreslås beslutas av kommunfullmäktige, medan några ärenden har 
bedömts kunna beslutas av kommunstyrelsen. 

Resterande utredningar enligt slutrapporten 

Hållbar ekonomi del 3 innebär, med undantag för nedanstående två utredningar, att samtliga 
utredningar från slutrapporten har överlämnats för politiska ställningstaganden. 

De två utredningar som återstår är följande: 
3.7 Musik- och kulturskola- förlängd tidsplan pga gällande avtal. 
4.3 Räddningstjänst - hanteras av politiken. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdrag till kommunchefen (KS 2014-04-14 §75) 
Kommunchefens slutrapport (överlämnad till KS 2015-02-09) 
Kommunstyrelsens uppdrag om fördjupade utredningar (KS 2015-03-16 §73) 
Anteckningar från medborgardialog 4-6 maj 2015 samt 5-7 okt 2015 
Färdiga utredningar för respektive ärende 

Materialet finns på kommunens hemsida (www.tingsryd.se). 

Tingsryd 2016-05-25 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Bilagor 

1. Översikt beslutsärenden 

Yttranden från nämnder och styrelser: 
2. Samhällsbyggnadsnämnden 
3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Socialnämnden 
5. Kultur- och fritidsutskottets ordförande 

6. MBL-protokoll 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

7. Anteckningar från medborgardialoger 2-4 maj 2016 

3(3) 
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Hållbar ekonomi DEL 3 - översikt 

Planerat 110Iitiskt ställningstagande i juni 2016 

2. Minska tillgångar, lokaler och investeringar 
2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 
2.2 Industrifastigheter 

2.3.1+3 Verksamhetslokaler 
2.5 Maskin och fordonsinvesteringar 
2.6.1 Skogsinnehav - strategi inkl övervägande försäljning 

3. Avgränsa kommunalt uppdrag/ 
sänkt ambitionsnivå frivillig verksamhet 
3.2 Bidrag och sponsring 
3.3 Gator och vägar 

4. Anpassa ambitionsnivå till rikssnitt 
samt kostnadsbesparande åtgärder 
4.1 Vuxenutbildning 
4.2 Politisk verksamhet 
4.6 Gymnasieskola 
4.10 Undervisningstid för lärare 
4.14 Kostverksamhet 
4.15 Personal utveckling - personalaktiviteter, representation 

5. Tydlig prioritering av investeringar/underhåll 

5.1.2 Energisparprojekt fastigheter 

5.2.2 Investerings- och underhållsplan VA 

5.3 Ökat underhåll av befintliga fastigheter 
5.4 Ökat underhåll av kommunala gator 

6. Tydliga externa fokusområden 
6.1 Skapa fler bostäder - strategi 
6.1.2 Försäljning fastigheter bostads företagen 
6.1.3 Bilda projekt/arbete med externa aktörer 

6.1.4 Inventering verksamhetslokaler som kan bli bostäder 
6.1.5 Bostäder Torgg 10, kontorslandskap Torgg 12 
6.1.6 Fler byggklara tomter 
6.2 Resurser för utveckling 

6.4 Förebyggande arbete barn och unga 
6.5 Fortsatt bredbandsutbyggnad 
6.6 Bästa nytta av gjorda investeringar 

7. Tydliga interna folmsområden 
7.2.2 E-tjänster och it-stöd 
7.3 Inköp och upphandling 
7.4 Kompetens inom juridik och personalekonomi 

7.5 EU-verksamhet - samverkan och finansering 

SUMMA tkr 

11 Ökade årliga budgetanslag har beslutats from budget 2016 
21 Ingår i strategi som redan fastställts av kommunfullmäktige 
31 Utreduingen föreslår 2000-4000 tkr 

' 1 Avser centralt budgetanslag 

BILAGA 1 

lspecficerade belopp i utredning lovrigt Ärendet 

Minskade Ökade Ökade Försäljning Strategi Annat föreslås 
kostnader kostnader årliga el motsv Policy behandlas i 

RR RR invest- Plan 
(helår) (helår) eringar el motsv 

tkr tkr tkr 

X KF 
X KF 

(x)'l KS 

X KF 
X X KF 

-800 X KF 
-4500 KF 

-200 KF 
0 KF 

-1000 KF 
X KF 
X KF 

X KF 

(x)I) X KF 
(x)J) X KS 

(xJ1) X KF 
3900 X KF 

X KF 
X KF 

X KS 

(x)2} KS 
X KS 

X KS 
2000 X KF 

30003) X KF 
X KF 
X KF 

X KF 

X KS 
X KS 

19004) X KF 

-6500 6900 3900 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 

2016-05-24 

usterare 

t·HH 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄ1YINDEN 

§ 68 Dm: 2016 0804 200 

Remissvar till KS gällande hållbar ekonomi del 3. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1, Samhällsbyggnadsnämnden avger remisssvar enligt bilaga, SBN 
68.2016. 

Reservation 

Marie-Louise Hilmersson (C), Karl-Gustav Sjökvist (C), Mats Wembo (C) och 
Roger Rydberg (SD) reserverar sig mot punkterna 3.3 - Gator och vägar, 4.14 
- Kostverk:samhet och 5 .4 - Underhåll gator. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ska avge remissyttrande enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2016-05-23. 

Justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

CH Henmalm 
070-3385073 

2016-05-23 

Till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Svar på remiss, Dm 2016-0804-200 

Ärende: Uppdrag hållbar ekonomi del 3. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget enligt punlc
tema:2.1, 2.3.1+3 ,2.5, 2.6.1, 3.3, 4.1.4, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 5.4, samt 6.1.6. 

Beslutsunderlag: 2.1 Fastigheter som :inte är verksamhetslokaler. 
SBN har inget att erinra gällande listan på fastigheter som ska försäljas, däremot borde 
Scoutstugan och Hundklubbens lokal läggas till listan. Genom att sälja dessa fastigheter 
slipper man framtida underhållskostnader, men man får även bättre fokus på att under
hålla de lokaler som behövs i verksamhetema. 

Beslutsunderlag: 2.3 .1 +3 Verksamhetslokaler -minska ytor och kostnader samt behov 
av nya vei1rnamhetslokaler. 
Samhällsbyggnadsnämnden tycker att det är bra att minska ytor och kostnader, men det 
är mycket viktigt att påskynda processen att gå ur externa lokaler och använda våra egna 
lediga istället. När det gäller behov av nya lokaler har vi ju numera en lokalförsö1j
ningsstrategi och en lokalförsörjn:ingsgrupp som får jobba på med de riktl:injer som 
finns. 

Beslutsunderlag: 2.5 Fordonsinvestel'ingru.· 
SBN tycker det är bra att konku11:ensutsätta både renhållningen och skötsel av gator och 
vägar som görs med väghyvel (kanske vi ska införa 2-skift). Det äi· dock extremt viktigt 
att ha ett bra förfrågningsunderlag, så man :inte får exempelvis en undermålig skötsel av 
vägar. Man kan även tänka sig ett samarbete med närliggande kommun för att göra det 
än mer effektivt. Ska vi lyckas med att minska fordonsinvesteringru.na med minst 1 mil
jon per år måste vi överväga konlcunensutsättn:ing. 

Beslutsunderlag: 2.6. l Skogsinnehav 
SBN bifaller förslaget om försäljning av fastigheterna Vieboda 1 :2 och 2 :2 
samt del av Flishult 1: 13. Nämnden vill samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
underlag att sälja mer skog så man totalt behåller ca. 750 ha. Denna areal torde räcka för 
framtida exploatering samt relcreation. Genom att sälja av sko gssldften kan det samtidigt 
skapas fler bärkraftigajord~och skogsbruksfastigheter ute i kommunen, 

1(2) 

Tingsryds kommun 
Box8B 
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 2016-05-23 2(2) 

Beslutsunderlag: 3.3 Gator och vägar- ensldlda vägar och privata utfarter. 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att kommunen upphör med sitt åta
gande och engagemang för skötsel av privata utfa1ter. Denna kostnads besparing vill vi 
istället ska läggas över på skötsel av våra gator. Nämnden vill samtidigt ge förvaltning
en i uppdrag att utreda om det fu.• möjligt att för de privatpersoner som vill behålla ser
vicen kan betala för det. 
Dfu.'emot vill SBN att vi som kommun inte upphör med vå1t åtagande och engagemang 
för skötsel av ensldlda vägar. Nämnden vill dock ge förvaltningen i uppdrag att se över 
om vi kan sänka ambitionsnivån i skötseln, men att vi inte lägger oss under vad trafik
verket kräver för att få statsbidrag. 
Måste exempelvis de belagda vägarna sopas vaije vår? 

Beslutsunderlag: 4 .14 Kostverksamhet - kyld mat på individnivå. 
Nämnden ställer sig positiv till att utreda detta i samarbete med Socialnämnden. Vi till
talas av tanken av att den hemmaboende själv kan välja tidpunkt när vederbörande vill 
äta. Valfriheten i vilken mat vill äta blir också större. 

Beslutsunderlag: 5 .1.2 Energisparproj ekt fastigheter. 
SBN tycker detta är ett bra förslag till beslut. Vi tror att det framförallt finns intressanta 
projekt inom ventilations01mådet, byte till 3- glasfönster samt inom VA. 

Beslutsunderlag: 5.2.2 Investerings- och underhållsplan VA. 
Nämnden tycker det är bra att vi fått 10-12 miljoner i investeringsbudgeten. Det ärju 
förstås av yttersta vikt att vi får dessa pengar varje år i budgeten så vi kan följa investe
rings- och underhållsplanen, 

Beslutsundel'lag: 5. 3 Ökat underhåll av fastigheter. 
Förvaltningen håller på att ta fram underhållsplan i samarbete med Tingsryds bostäder. 
När planen väl är klar och beslutad gäller det att ha medel, så att man kan följa den 
:framöver. 

Beslutsunderlag: 5.4 Underhåll gator. 
Kostnadsbespai'ingen ifrån upphörande av skötsel av de pdvata utfarterna överförs till 
gatuunderhåll. SBN anser att vi måste komma upp i minst 2 miljoner i årligt gatuunder
håll för att inte bygga upp underhållsskulden ytterligare. Ev. överskott ifrån vinterväg
underhållet ska överföras till gata framöver. 

Beslutsunderlag: 6.1.6 Fler byggklara tomter. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det fu.' viktigt att befintliga tomter röjs upp och 
snyggas till och görs mer säljbara. Det är också viktigt att de läggs ut på hemsidan> soci
ala medier, hemnet etc. 

Tingsryds kommun 

Boxas 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 

Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 

samhallsbyggnad@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!; kommun 

~6\'-t/\ l°t OY I ~ 
SAM1V1ANTRÄDESPROTOKOLL 17(20) 

BILAGA 3 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-18 

Justerare 

§ 68 

Hållbar ekonomi del 3 
Dm 2014/167 049 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande politiska 
yttrande till kommunstyrelsen: 

4.1 Vuxenutbildning 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 

vuxenutbildningen minskas med 0,2 mkr i budget 2017 avseende 
inköp av externa utbildningar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa 
upp, analysera och redovisa kostnader per elev jämfcirt med 
riksgenomsnittet. Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger 
rilcsgenomsnittet ska ny översyn göras och åtgärder vidtas. 

4.6 Gymnasieutbildning 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 

Wasaskolans gymnasium minskas med totalt 1,0 mkr avseende IT
kostnader, estetisk verksamhet och imiktningskurser. Minskningen 
sker successivt med start i budget 2017 och med fullt genomslag i 
budget senast 2019. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa 
upp, analysera och redovisa kostnader per elev jämfört med 
riksgenomsnittet. Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger 
riksgenomsnittet, ska ny översyn göras och åtgärder vidtas. 

4.10 Undervisningstid för lärare 
1. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att undervisningstiden för 

lärare på grundskolan skall ökas. 
2. Brun- och utbildningsnämnden konstaterar att undervisningstiden på 

gymnasieskolan redan idag ökar eller minskar beroende på antalet 
elever i grupperna efter en fastställd kategorisering enligt rektors 
beslut. 

3. Barn- och utbildningsnämnden avser att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att vidare utreda frågan assisterande lärare 
alternativt lärarassistenter. 

4. Barn- och utbildningsnämnden anser att ingen budgetminskning ska 
genomföras med anledning av ovanstående yttrande. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-18 

Justerare 

§ 68 fortsättning 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått tredje delen av rapporten "Hållbar 
ekonomi" på politisk remiss från kommunstyrelsen, med begäran om svar 
senast den 23 maj 2016. I denna del av "Hållbar ekonomi" fu· det följande 
utredningar som rör barn- och utbildningsnämndens verksamhet: 

1. 4.1 Vuxenutbildning 
2. 4.6 Gymnasieutbildning 
3. 4.10 Undervisningstid för lärare 

Majoritetens, Moderaternas och Socialdemokraternas, yttrande enligt nedan 
föreligger som förslag till beslut; 

4.1 Vuxenutbildning 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 

vuxenutbildningen minskas med 0,2 mkr i budget 2017 avseende inköp 
av externa utbildningar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa upp, 
analysera och redovisa kostnader per elev jämfört med riksgenomsnittet. 
Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger riksgenomsnittet ska 
ny översyn göras och åtgärder vidtas. 

4.6 Gymnasieutbildning 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 

Wasaskolans gymnasium minskas med totalt 1,0 mkr avseende IT
kostnader, estetisk verksamhet och inriktningskurser. Minskningen sker 
successivt med start i budget 2017 och med fullt genomslag i budget 
senast 2019. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa upp, 
analysera och redovisa kostnader per elev jämfött med riksgenomsnittet. 
Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger riksgenomsnittet, ska 
ny översyn göras och åtgärder vidtas. 
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~Tingsryds 
\:!;) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-18 

Justerare 

k~ 

§ 68 fortsättning 

4.10 Undervisningstid för lärare 
1. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att undervisningstiden för 

lärare på grundskolan skall ökas. 
2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att undervisningstiden på 

gymnasieskolan redan idag ökar eller minskar beroende på antalet elever 
i gruppeina efter en fastställd kategorisering enligt rektors beslut. 

3. Barn- och utbildningsnämnden avser att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att vidare utreda frågan assisterande lärare 
alternativt lärarassistenter. 

4. Barn- och utbildningsnämnden anser att ingen budgetminskning ska 
genomföras med anledning av ovanstående yttrande. 

Majoritetens yttrande med tillhörande kommentarer återfinns i bilaga 1. 

MBL-informationhar ägt rum den 12 maj 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2016-04-11 § 83, 
Presentation av utredningar inom hållbar ekonomi del 3. 

2. Majoritetens yttrande på kommunstyrelsens remiss 2014/119 041, 
2016-05-12. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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201Yll61 OL(~ 
BUN § 68 201l-os-1s 

Marie Sohlberg 
Ordförande Barn- och utblldningsnämnden 
072-2192155 
marie.sohlberg@tlngs1Vd.se 

Svar på remiss Dnr 2014/119041 

Ärende: Hållbar ekonomi del 3 

Beskrivning av ärendet: 

bilaga 1 

2016-05-12 

Kommunchef Laila Jeppsson och ekonomichef Daniel Gustafsson föredrog på 
kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11, de utredningar från Hållbar ekonomi som skall 
bli föremål för politiskt yttrande för de ä.renden som nämnden berörs av. 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna över ärendet till nämnder, utskott och bolag för 
politisk behandling med begäran om svar senast 2016-05-23. · 
Barn- och utbildningsnämnden skall yttra sig om ett remissvar på nämndssammanträdet 
2016-05-18. 

Förslag till beslut: 
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att avge följande yttrande och beslutsunderlag för 
ärenden 4.1 Vuxenutbildning, 4.6 Gymnasieskola samt 4.1 O Undervisningstid för lärare, i 
Hållbar ekonomi del 3. 

Förslag till yttrande från Barn- och utbildningsnämnden 

4.1 Vuxenutbildning 

Förslag till yttrande 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 
vuxenutbildningen minskas med 0,2 mkr i budget 2017 avseende inköp av 
externa utbildningar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa upp, 
analysera och redovisa kostnader per elev jämfört med riksgenomsnittet. 
Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger riksgenomsnittet ska ny 
översyn göras och åtgärder vidtas. 

Kommentar till yttrandet 
Minskningen med 0,2mkr för uppdragsutbildning kan enligt utredningen finansieras 
med statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna, vilket inte påverkar verksamheten. 
Med anledning av det kraftigt ökade elevantalet avseende nyanlända bör barn- och 
utbildningsnämnden ha en beredskap för att elevantalet kan öka ytterligare då flera 
asylsökande i kommunen k~n förväntas få permanent uppehållstillstånd under 
hösten. Ny lagstiftning som gäller fr.o.m. 1 juli 2017 innebär en skyldighet för 
kommunen att erbjuda alla möjligheten att komplettera sin utbildning för att få en 
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högskolebehörighet. Visserligen kommer kommunen att erhålla statsbidrag med 
anledning av reformen, men kostnaderna för nyanlända efter avslutad SFl
undervisning kommer gissningsvis att stiga då de dels skall läsa in 
grundskolebehörighet och därefter högskolebehörighet för de som så önskar. 
Därför vill barn- och utbifdningsnämnden redan nu flagga för eventuella ökade 
kostnader de närmaste åren på Vuxenutbildningen. 

4.6 Gymnasieutbildning 

Förslag till yttrande 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att budgetramen för 
Wasaskolans gymnasium minskas med totalt 1,0 mkr avseende IT
kostnader, estetisk verksamhet och inriktningskurser. Minskningen sker 
successivt med start i budget 2017 och med fullt genomslag i budget 
senast 2019. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att regelbundet följa upp, 
analysera och redovisa kostnader per elev jämfört med 
riksgenomsnittet. Om kostnaden väsentligt och varaktigt överstiger 
riksgenomsnittet, ska ny översyn göras och åtgärder vidtas. 

Kommentar till yttrandet 
En övergång från Windows operativsystem och Microsoft Office- paket till en s.k. 
Chromebook för eleverna på Wasaskolan kommer att halvera IT-kostnaderna. 
Därför är det en rimlig bedömning att budgetramen anpassas successivt under en 
treårsperiod. 
Barn- och utbildningsnämnden instämmer också i att avtalet kring estetisk 
verksamhet omfattande 500 tkr per år är ett dyrbart avtal för skolan. Nyttjandegraden 
står inte heller i proportion till kostnaden, vilket talar för en omförhandling av avtalet 
innebärande en kostnadsminskning. 
Likaså är en besparing berättigad då det gäller att minska utbudet av 
inriktningskurser inom utbildningsprogram med få elever. 

Antalet gymnasieelever på Wasaskolans nationella program årskurs 1-3 var 
2016-04-27 185 stycken. Utöver dessa elever fanns 110 elever på 
språkintroduktionsprogrammet och 2 elever på gymnasiesärskolan. Av de 185 
eleverna på nationella program var 36 elever folkbokförda i andra kommuner. 
Antalet gymnasieelever folkbokförda i Tingsryds kommun men studerande på annan 
gymnasieskola än Wasaskolan var vid samma mättillfälle 204 stycken. 

Skolverkets kommunblad för år 2014 redovisar att undervisnings- och lokalkostnaden 
per elev har sjunkit kraftigt på Wasaskolan, främst beroende på ett ökat elevantal 
främst på språkintroduktionsprogrammet. 

2 
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De interkommunala ersättningarna och avgifter till fristående skolor regleras i 
Skollagen och Skolförordning för de elever som är folkbokförda i Tingsryd, men 
studerar på annan ort i kommunal eller fristående gymnasieskola. 

Ca 2/3 av elevantalet inom språkintroduktionen har tillkommit under 2015 och skolan 
får ersättning från Migrationsverket för ca hälften av dem. Migrationsverket ersätter 
asylsökande elever med 110 OOOkr/elev och år. Så snart de får permanent 
uppehållstillstånd får inte skolan någon ersättning för dem. Skolans 
Språkintroduktionsprogram har expanderat kraftigt och antalet undervisningsgrupper 
är nu sex stycken. För att klara undervisningen behövs både lärare, språkhandledare 
och lärar- och elevassistenter. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att följa utvecklingen av elevantal och 
kostnader på Språkintroduktionsprogrammet nogsamt, men redan nu står det klart att 
pengar behöver tillskjutas till budgeten för att klara verksamheten. 

4.10 Undervisningstid för lärare 

Förslag till yttrande 

1. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att undervisningstiden för lärare 
på grundskolan skall ökas. 

2. Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att undervisningstiden på 
gymnasieskolan redan idag ökar eller minskar beroende på antalet elever i 
grupperna efter en fastställd kategorisering enligt rektors beslut. 

3. Barn- och utbildningsnämnden avser att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att vidare utreda frågan assisterande lärare 
alternativt lärarassistenter. 

4. Barn- och utbildningsnämnden anser att ingen budgetminskning ska 
genomföras med anledning av ovanstående yttrande. 

Kommentar till yttrandet 
Att i dagsläget utöka lärarnas undervisningstid skulle försvåra möjligheten till att 
rekrytera nya lärare till kommunen. Kompetensförsörjningsutmaningen består i att 
kunna attrahera lärare att se ett arbete i Tingsryd som ett alternativ till att arbeta i en 
större kommun. Behovet av lärare kommer inte att minska inom de närmaste åren, 
utan kommer tvärtom att öka. Därför är det viktigt att vi är konkurrenskraftiga och 
attraktiva som arbetsgivare. Om vi inte lyckas i vår rekrytering av behöriga, 
legitimerade lärare är ett alternativ att anställa assisterande lärare alt. 
lärarassistenter. Därför är det redan nu viktigt att förbereda oss inför en kommande 
lärarbrist. 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

/V 

?:,6ö 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 

2016-05-24 

§ 250 

Remissvar del 3 hållbar ekonomi 
Dnr 2015/320 SN 041 

Socialnämndens beslut 

BILAGA4 

1. Socialnämnden beslutar att avge följ ande yttranden för ärende 3 .2, 
4.14, 4.15, 6.1, 6.4, samt 7.5 i del 3 rapport Hållbar ekonomi. 

2. Paragrafenjusteras omedelbart. 

Yttranden 

3.2 Bidrag och sponsring 

= 

Socialnämnden ställer sig positiv till att förslag på strategi och riktlinjer för 
bidrag och sponsring tas fram samt att kommunledningsförvaltningen 
hanterar all handläggning av bidrag och sponsring. Dock delar 
socialnämnden inte fullt ut inriktningen i utredningen främst avseende de 
bidrag som idag hanteras av socialnämnden. Socialnämnden motsätter sig 
förslaget att sänka bidragen till pensionärs- och 
funktionshinderorganisationer med 20 %. Bidragen har inte förändrats sedan 
2001 och vår bedömning är att de inte är speciellt höga. Dessa 
organisationer är oerhört viktiga för många medborgare och bedriver en bra 
verksamhet både för sina medlemmar men har också verksamhet riktad mot 
brukar inom socialnämndens verksamheter. Pensionärsorganisationerna är 
dessutom engagerade parter i det kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden förordar att ett förslag på riktlinjer med bidragsnivåer tas 
fram som sedan kan behandlas politiskt. 

4.14 Kostverksamhet-kyld mat på individnivå 

Socialnämnden ställer sig positiv till att få i uppdrag att tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden utreda möjligheten att utöver varmmat kunna 
erbjuda kyld mat på individnivå för att ge de som är beviljade 
matdistribution ökad valfrihet samt att utreda andra möjligheter till 
kvalitetshöjningar inom matdistribution. Utredningen tar upp att eventuella 
förändringar kan innebära kostnadsökningar vilka får vägas mot eventuella 
kvalitetshöjningar vid framtida ställningstagande i frågan. 

Utdrags bestyrkande 
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Socialnämnden 

Justerare 

j/(/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 

2016-05-24 

Forts.§ 250 Dnr 2015/320 SN 041 

4.15 Personalutveckling- riktlinjer för god etik 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget på riktlinjer för god etik. 

6.1 Skapa fler bostäder, bostadsförsörjningsstrategi 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget på 
bostadsförsörjningsstrategi. Mot bakgrund av den brist på lediga lägenheter 
som finns i Tingsryds kommun bör bostadsbyggande vara prioriterat. Som 
utredningen lyfter upp blir hyrorna vid nyproduktion ofta för höga för många 
av de grupper som kanske står i behov av lägenhet eller skulle kunna tänka 
sig att flytta från sitt hus till en lägenhet. Dock kan ett ökat antal 
nyproducerade lägenheter sk.apa en flyttkedja som frigör andra lägenheter. 
Att kommunen också arbetar med att ställa om kommunala fastigheter som 
kan lämpa sig för bostäder samt arbetar för att på andra sätt :frigöra 
lägenheter från kommunal verksamhet till att bli tillgängliga är också salcer 
att arbeta vidare med. Byggnation av bostäder skall göras där efterfrågan 
finns. 

6.4 Förebyggande arbete barn och unga 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget. Att skapa ekonomiska 
förutsättningar för att arbeta förebyggande är socialnämnden mycket 
positiva till då det kan medföra både mindre lidande och risk för utanförskap 
för medborgare samt lägre kostnader för öppenvård, placeringar eller andra 
insatser. Socialnämnden ser dock att även om fokus skall vara riktat mot 
barn och unga så finns det en poäng att inte så tydligt avgränsa området för 
vad medlen i investeringsfonden får användas till. 

7.5 EU-verksamhet 

Socialnämnden är positiv till förslaget. Dock ser soqialnämnden att det är 
främst prioriterat att finansiera ordinarie verksamhet innan medel till en pott 
för projekt ska avsättas. 

Reservation 

Ledamöterna Cecilia Cato (C), Ann-Christin Johansson (C) och Eva 
Hagelberg (C) reserverar sig mot beslut avseende 4.14 Kostverksamhet -
kyld mat på individnivå. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Just,ra,~ 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 11(20) 

2016-05-24 

Forts.§ 250 Dm 2015/320 SN 041 

Anmälan av jäv 

På grund av jäv deltar inte Eva Hagelberg (C) i handläggningen av ärende 
6.1 Skapa fler bostäder, bostadsförsörjningsstrategi. 

Beskrivning av ärende 

Utredning Hållbar ekonomi del 3 redovisades för kommunstyrelsen samt 
inbjudna politiker 2016-04-11. Kommunstyrelsen beslutade att sända 
utredningen på remiss till styrelser, utskott och nämnder med svar till 
kommunstyrelsen senast 2016-05-23. Socialnämnden bad och fick anstånd 
att avge remissvar 2016-05-24 då ordinarie nämndssammanträde vm· 
planerat. 

Beslutsunderlag 

Slaivelse från socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 2016-05-15 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
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~r'-''7' c-a -"~ .• till. 
.1111nun 

Kultur- och Fritidsutskottet 
Kenneth Görtz (M) 

070-535 03 57 
Kemidh.gortz@tingsryd.se 

Tingsryd 2016 05 17 

Svar på remiss Dm 2014/119 041 

Årende: del 3 rapport Hållbar ekonomi 

Förslag till beslut 

j_ l) \Ll / l \ 9 0 y ( 
BILAGA 5 

KoFu begär att få en fördjupad utredning för ärendet 3.2 p.g.a. en otydlighet i utredningen. 
Svårt att se vilka bidrag som är vilka och vad som gällde 201(eftersom bidragsnivåema är 
tagna från 2013. Vi önskar också en specificering från de olika verksamhetsområdena som 
bidrag, sponsring och annonsering avser. 
KoFu beslutar dessutom att avge följande yttranden för ärende 3.2, 4.15, 6.1 samt 6.4, i del 3 
rapport Hållbar ekonomi. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi del 3 redovisades för kommunstyrelsen samt inbjudna politiker 
2016-04-11. Kommunstyrelsen beslutade att sända utredningen på remiss till styrelser, utskott 
och nämnder med svar till kommunstyrelsen senast 2016-05-23. 

Yttranden: 

3.2 Bidrag och sponsring 
KoFu ställer sig positiv till att förslag på strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas 
fram samt att kommunledningsförvaltningen genom KoFu hanterar all handläggning av 
bidrag och sponsring. Bidragen för pensionärsföreningar och funk:tionshinderföreningar har 
inte förändrats sedan 2001 och inom fd kultur och fritidsnämnden har inte bidragen 
förändrats nämnvärt de senaste åren. Så vår bedömning är att de inte är speciellt höga. Dessa 
organisationer är oerhört viktiga för många medborgare och bedriver en bra verksamhet både 
för sina medlemmar men har också verksamhet riktad mot brukar inom socialnämndens 
verksamheter. KoFu anser dock att verksamhetsbidrag av vilken sort de än utgör bör vara 
riktade mot barn och unga samt de grupper som är utsatta i samhället. Kofu rorordar att ett 
förslag på riktlinjer med bidragsnivåer tas fram som sedan kan behandlas politiskt. 

4.15 Personalntveckling- riktlinjer för god etik 
KoFu ställer sig positiv till förslaget på riktlinjer för god etik. 

- -
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.1ngsrycls 
·on11n1111 

Kultur- och Fritidsutskottet 
Kenneth Görtz (M) 

070-535 03 57 
Kenneth.gortz@tingsryd.se 

6.1 Skapa fler bostäder, bostads:försörjningsstrategi 
KoFu ställer sig positiv till förslaget på bostadsförsörjningsstrategi. Mot bakgrund av den 
brist på lediga lägenheter som finns i Tingsryds kommun bör bostadsbyggande vara 
prioriterat. Som utredningen lyfter upp blir hyrorna vid nyproduktion ofta för höga för många 
av de grupper som kanske står i behov av lägenhet eller skulle kunna tänka sig att flytta från 
sitt hus till en lägenhet. Dock kan ett ökat antal nyproducerade lägenheter skapa en flyttkedja 
som frigör andra lägenheter. Att kommunen också arbetar med att ställa om kommunala 
fastigheter som kan lämpa sig för bostäder samt arbetar för att på andra sätt frigöra lägenheter 
från kommunal verksamhet till att bli tillgängliga är också saker att arbeta vidare med. 
Byggnation av bostäder skall göras där efterfrågan finns. KoFu menar dock att nyproducerade 
lägenheter måste ha en hyresnivå så även studerande har möjlighet att bosätta sig i Tingsryds 
kommun. Kan vara en standar med enklare inredning, maskiner osv. 

6.4 Förebyggande arbete barn och unga 
KoFu ställer sig positiv till förslaget. Att skapa ekonomiska forutsättningar for att arbeta 
förebyggande är mycket positivt då det kan medföra både .Illllldre lidande och risk för 
utanförskap för medborgare samt lägre kostnader för öppenvård, placeringar eller andra 
insatser. KoFu ser dock att fokus skall vara riktat mot barn och unga. 

Kenneth Görtz 
Ordf. Kultur och fritidsutskottet 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

Protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 

Tid och plats: 
Måndag 2 maj 2016, kl 15.00, Torggatan 12, Tingsryd. 

Parter: 
Tingsryds kommun och samtliga berörda fackliga organisationer. 

Närvarande för arbetsgivarparten: 

BILAGA 6 

Laila Jeppsson, kommun9hef, Daniel Gustafsson, ekonomichef och Helena Clemedtson, 
personalchef 

Närvarande för arbetstagarparten: Ellinor Silvudden, Lärarnas Riksförbund, Yvonne 
Martinson, Vision, Ann-Sofie Bengtsson, DIK, Åse Olsen, Kommunal, Ellen Parsland, 
SSR. 

Meddelat frånvaro: 
Ledarna, Sveriges Skolledarförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Ingenjörer. 

Kallade, men inte närvarande: Sveriges Arbetsterapeuter, Lärarförbundet, Jusek, 
Vårdförbundet. 

Utses att justeras: 
För arbetsgivarparten justerar Laila Jeppsson och för arbetstagarparten justerar samtliga 
närvarande fackliga företrädare. 

ÄrendenMBL § 11: 

1. Hållbar ekonomi del 3. 
Kommunchefen och ekonomichefen redogjorde för Möjliga åtgärder för en Hållbar 
Ekonomi i Tingsryds kommun del 3, enligt bilagor. 

De fackliga organisationerna ges möjlighet att lämna sina yrkanden senast 20 maj för att 
de ska kunna gå med till politiskt beslut, yrkandena bilägges. 

Förhandlingen förldaras avslutad: Tings1yd 2016-05-02 

Tingsryds kommun 
Box88 
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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Justeras för arbetsgivarparten 

Justeras för arbetstagarparten 

Justeras för arbetstagarpaiten 

I~~ 
EilinorSilvudden 
Lärarnas Riksförbund 

Justeras för arbetstagai-paiten 

Al/\"' -.5o~ e .n.e,v,. c~ o V'-, 

Arm-Sofie Bengtsson 
DIK 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

2016-05-02 

Justeras för arbetstagarparten 

OaM- c~'/~ 
Åse Olsen 
Kommunal 

Justeras för arbetstagarpaiten 

vonne Martin son 
~ ision 

\J 

2(2) 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~~ 
v1s1on 

2016-05-20 

Till 
Kommunledningsförvaltningen 
Tingsryds kommun 

Uppdrag Hållbar ekonomi - 6.1.5 Skapa fler bostäder/Torggatan 10 och 12 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tingsrydsbostäder ges i uppdrag att närmare utreda ombyggnad och/eller 
nybyggnation i avsikt att omvandla Torggatan 10 till lägenheter 

2. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att gå vidare med planering och mer 
detaljerad kostnadsberäkning för konvertering av Torggatan 12 i avsikt att rymma fler 
verksamheter. Uppdraget omfattar även förslag till och kostnads bedömning för 
temporära lokaler under ombyggnation. 

3. Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda och ta fram en 
kostnadsbedömning och konsekvensanalys för en möjlig tillbyggnad av Torggatan 12, 
i avsikt att intymma Individ- och familjeomsorg, IT-avdelning och fler 
sammanträdesrum och dänned frigöra ytterligare lokaler i attraktivt läge för 
bostadsändamål. 

Om ovanstående förslag till beslut genomförs så skall Torggatan 12 konverteras för att skapa 
ca 85 arbetsplatser i ett öppet landskap. 

Det finns mycket belägg i litteraturen för kontorslandskapens nackdelar vad gäller arbetsmiljö 
och anställdas hälsa. Ex därifrån: 

Dagens forskare blir allt säkrare på att arbetskapaciteten drabbas hårt i sådana landskap. 
Helena Jahncke, doktor i psykologi vid Gävle högskola, har nyligen lagt fram en avhandling 
där hon visar hur vi påverkas av ljudmiljön i öppna kontorslandskap. Människor är dåliga på 
att ignorera vad andra säger. Forskning visar att vi störs redan när vi vagt börjar uppfatta vad 
som sägs. Då bryter vi vår koncentration och anstränger oss att höra. Kapaciteten för vårt 
arbetsminne, alltså den hjärnkapacitet vi använder för att lösa tankekrävande uppgifter, går 
ner med upp till tio procent då vi ursldljer och hör prat. 
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En rikstäckande studie visar att personer med enskilt kontor i genomsnitt har 5 sjukdagar per 
år, medan de som sitter i stöne landskap är bmia 7-8 dagar. 

En annan viktig kostnadsfråga är hur denna kontorslösning påverkar produktiviteten, hur olika 
former av arbetsuppgifter påverkas. Att läsa en rapport eller att göra en analys, kräver ofta 
mycket koncentration. 

För att framöver vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö är inte detta en bra lösning. 
Det finns helt ldart bättre alternativ med klart mindre kostnadskrävande insatser som vi 
gemensamt kan arbeta fram. 

Det har ju redan tidigare under Hållbar ekonomi fattats beslut som har fått ldart negativa 
konsekvenser för kommunalpersonal och kommunen som helhet. 

(h{M__ ;~di\'01 ~ 
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Medborgardialog i Konga 2016-05-02 

Anteckningar 

Projekt Hållbar ekonomi 

• Kan man genomföra hållbar ekonomi om man har hela befolkningen emot sig? 
• Ingen vågade att genomföra det tidigare, nu är vi där vi är. 
• Vem har satt oss i den situationen? 

BILAGA 7 

• Del 3 skulle man ha tagit först och därefter beslut om kärnverksamheten. Kan man spara 
på kommunala uppdrag (del 3) vet man hur mycket pengar det är över för 
kärnverksamheten. 

• Utredningarna är bra underlag för beslut i framtiden, det hade varit bäst att ta beslut om 
alla 3 delar ihop. 

• Det är en nackdel att denna utredning kom i bitar - svårt att se helheten. Fortfarande 
saknas vissa bitar, bl a om personalorganisation. Personalstyrkan i kommunen borde 
också anpassas till minskat antal invånare i kommunen. 

• Man måste först veta hur många ska jobba kvar innan man bestämmer sig för 
renoveringen av kommunhuset. Ingen bra arbetsmiljö med öppet landskap enligt 
forskning. 

Bostäder 

• Kanske sälja Torggatan 10 till en privat aktör som kan göra bostäder? 
• Det behövs fler bostäder. 
• De som står i bostadskö, är det folk som vill flytta från hus till lägenhet inom kommunen? 

Eller är det folk som vill flytta till kommunen? 
• Att bo i eget hus på landet är billigt, att flytta till lägenhet blir dyrt. De äldre som vill flytta 

har inte råd med dyra lägenheter. 
• Kan man inte bättre marknadsföra attraktiva tomter? För att få igång bostadsbyggandet. 
• Sälj tomter för en krona, mot villkor att de bebyggs inom två år. Lägg in någon klausul om 

att de inte ska säljas vidare. 
• Eventuellt gå in med kommunal borgen så att man kan få sitt banklån på sitt hus. Jag vet 

inte om det är önsketänkande, men det kan vara värt att pröva. 
• Kan inte det finnas statsbidrag för att bygga på landet? 
• Kommunen kan marknadsföra sina tomter, samtidigt som man rekryterar ny personal. 
• Sök jobb i kommunen, vi har bygg klara tomter! 
• Det behövs en mix av försäljning av tomter på attraktiva platser samt lägenheter i 

Tingsryd 
• Hela kommunen ska leva inte bara Tingsryd 

Enskilda vägar och privata utfarter 

Allmänt 

• Vad har de tänkt sig? Hur ska de jobba med enskilda vägar framöver? 
• Kommunen ska fungera som samordnare och konkurrensutsatta mer för att effektivisera 

arbete med vägarna 
• Dåliga förslag till beslut, inte tillräckligt utrett 
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Ekonomi 

• Måste kommunen lägga till 40 % för underhåll av enskilda vägar, andra kommuner klarar 
arbetet med bara statsbidrag utan extra pengar 

• Varför klarar vi inte underhållet med statsbidrag? 
• Nyttande grad av dyra maskiner, tex väghyvel, är väldigt låg 
• Sälj den ena väghyveln. Kör skift på den maskin ni behåller. 
• Eller om ni behåller båda, hur ut den andra till annan kommun . 
• De som jobbar med väghyvel ska jobbar skift för att dra mer nytta av dyra maskiner, göra 

användningen effektivare 
• Kostnader kommer att drabba privata ägare. Vem betalar då för äldre personer med 

biståndsbeslut? Vad händer med enskilda utfarter för gamla vid vindfällor m m? Effekten 
kan vara att äldre inte kan lägre bo hemma på landsbygden 

• Det finns många ägare som bor permanent på andra orter, t ex. stockholmare, och inte 
betalat skatt till kommunen . Kan man överväga då att införa särskild avgift? 

• Tingsryds kommun ska inte vara rädd för att öka skatt i ett sådant läge. Det blir dött för 
landsbygden på sikt om man slutar finansiera enskilda vägar. Turismen som näring är 
beroende av att vägnät är fungerande. 

Vägsamfälligheter 

• Hur kommer gränserna bli för eventuella samfälligheter? Om man bor långt till centrum. 
Kan man neka mig att gå med i en samfällighet i och med att jag bor långt från ett tänkt 
"centrum" i en samfällighet? Så skedde med bredbandet, jag var inte välkommen i 
föreningen. Jag bor i XXXXXX, den ende som bor fast där (resten av de boende bor delar 
av året.) 

• Om vi ska skapa en samfällighet, då kommer det kosta mycket pengar för att skapa den 
hos Lantmäteriet. Lantmäteriet har dessutom mycket att göra, så det lär ta tid att skapa 
samfälligheterna. 

• Om det finns en person, som inte kan vara med i samfälligheten, eller vill vara med, vad 
händer då? 

• Vägsamfälligheter finns fortfarande, kvar sedan 1971, går det att aktivera föreningar igen 
efter så många år? 

• Det tar lång tid och höga kostnader att utreda frågan om vägsamfälligheter 
• Vad kostar det att jobba med vägsamfälligheter? 
• Om vi överlåter vägskötsel till samfälligheter då blir underhållskvalitetkvalitet varierande i 

olika delar av kommunen. En större aktör med bättre maskinpark (d v s kommunen) kan 
samordna bättre och utföra arbeten mer effektivt. Hur rekryterar vi folk till vägföreningar? 
Vem betalar kostnader för lantmäteribeslut vid bildning av samfälligheter? 

Ambitionsnvå 

• Ambitionsnivå ska inte sänkas! 
• Dra ner ambitionsnivå på vägarna! 
• Tingsryds kommun borde se över sina underhållsplaner, kommunen underhåller ofta 

enskilda vägar där det inte finns några permanent boende. Snöröja vid t ex. 10 cm istället 
för 5 cm. 

Försäljning och nyttjande av fastigheter 

• Försäljning av Tingsryds kommun, REA! 
• Vi säljer Körrö och satsar på Travbanan! 
• Vem ska köpa hembygdsmuseum i Urshult? 
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• Det är jättesvårt, vi kan inte lämna det över till nästa generation, vad ska vi sälja? 
• Är vi så illa ute i Tingsryds kommun att vi måste genomföra så drastiska åtgärder? 
• Varför säljer man inte tomter istället för fastigheter som Korrö? 
• Det är rimligt att sälja fastigheter. Sälja Örjan och få mer pengar till kommunen (bank, 

bibliotek m m), det borde vara prio ett vid försäljningen. 
• Behåll Korrö, vi riskerar annars att förlora ett perfekt turistmål. Vi ska äga Korrö, inte släppa 

till privat ägo. Det är ingen garanti att privat ägande kommer att främja utvecklingen och 
kvalitet av ett etablerat och uppskattat turistmål. Kommunen har lättare än privat ägare att 
kommunicera framtidsutveckling av sina turistmål på regional nivå. Tänk på sikt. 

• Man kan tjäna bra med pengar via energibesparingsåtgärder i kommunala fastigheter. 
Snabba pengar är att ansluta sig till fjärrvärme. 

• Gör om några av våra äldreboende till elevbostäder. 
• Sälj industrifastigheter, privata ägare kan kanske utveckla på sikt bättre än kommunen. 

Försäljning av skog 

• Försäljningen av skog generar bara en gång pengar, avverkningspengar för skogen 
försvinner. 

• Skog ska säljas. Det blir en engångsintäkt som hjälper till att minska låneskulden. 
• Skogssidan behöver utredas bättre, boniteterna skiljer sig, det är olika typer av mark. 

Behåll skogsfastigheter med god bonitet, sälj inte runt vattentäkt. Del av Vieboda är ett 
naturreservat med en urskog, hur kan man sälja detta? 

• Vem tror du blir köpare? Det blir de rikaste med en snabb avverkning som följd och stark 
slitage för enskilda vägar. 

• Hållbar ekonomi borde vara att behålla skogen. Det ger årlig avkastning. Kommunen 
borde behålla skogen istället för att sälja. 

• En snabb uträkning gällande skogen. Att sälja fastigheterna till priset som står i utredningen 
ger 39 mkr. Behåller man i skogen i 50 år så kan kommunen tjäna 70 mkr. 

• Det gäller att de som har hand om skogen vet vad de gör. 

Sponsring och bidrag 

• Fanns det inte riktlinjer förr hur man hantera sponsring? 
• Drar man in bidrag till föreningar kan det leda till att man får mindre aktivitet i byn. 
• Man får mycket tillbaka genom lite bidrag till föreningslivet. 
• Det är viktig att kommunen ställer krav på föreningar. 
• Kommunen ställer för höga krav på föreningar. 
• Om föreningar kan rädda en enda ungdom genom föreningsaktivitet och den ungdom 

därför inte hamna inom socialtjänsten då är det värd bidraget flera gånger. 
• Man biter sig själv i svansen om man drar in bidrag 
• Subventioneringen av TAIF, det upplevs som att det hålls hemligt, vilken 

subventionering klubben får av kommunen. 
• Man har inte vänt på stenen som heter TAIF. Alla kostnader skulle fram, sade man. 

Organisation 

• Jag har läst sidan 2 i rapporten som gäller den politiska organisationen. "Tingsryds 
kommun har i stort sett samma politiska organisation och tjänstemannaorganisation 
som vid kommunsammanslagningen". Varför har man inte volymanpassat denna 
organisation när man till exempel gjort så i skolorna och omsorgen? 
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• Detta med kontorslandskap är på väg bort bland företag och kommuner. Totalt nej till 
öppet landskap. På grund av att det blir sämre effektivitet - personal stör varandra. 

• Om jag kommer dit som medborgare, vill jag kanske inte att hela landskapet ska se 
mig. 

• Från Region Kronoberg säger man att det ska vara stängda dörrar på både kontor 
och arbetsplatser på grund av smittorisk. 

• Organisationen måste minska och då måste man kunna få plats. 
• Hur många arbetar på IT? En del säger att det blivit krångligare och mer omfattande 

med IT. Kan man ha fler av de anställda i Växjö? 
• Varför ska allting centreras? Kan man inte sitta i Allhuset och jobba? 
• Kan man inte sitta två i varje rum om det blir mindre personal efter 

organisationsutredningen? 
• Ta lärdom av Uppvidinge kommun. Där är arbetsplatserna utspridda. Sitter man i 

byarna, kommer man också närmare medborgarna. 
• Kommunen kan utnyttja sina egna lokaler, t ex i Konga Bruk. 

Övrigt 

• Medborgardialoger är en bra mötesform. 
• Viktig att behålla kvalitet i skolan. 
• Utbyggnad av bredbandet - fortsättning behövs, alla är eniga! 
• Satsas det något på landsbygden, och inte bara i tätorterna? 
• Lång svarstid från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Många noterar en försämrad postservice i kommunen, bl a ingen 
lördagsutdelning, lägre bemanning och mindre erfaren personal. PN har dragit in 
postmottagning i Rävemåla och Konga. Bättre förhandsinformation från PN till 
invånarna efterfrågas. Önskemål att Tingsryds politiker agerar för att förbättra 
situationen. 

• Kyld mat är ett rött skynke i hela kommunen. Det är konstigt att det kommer upp igen, för 
vi trodde frågan var borta. 

• Först ska vi avveckla. Sedan ska vi satsa 2 miljoner. Vad ska kommunen utveckla? 
• Kommunen borde satsa på att få hit företag! 
• Kommunen äger Tingsryds hotell. Hur går det för hotellet? 
• Tänk på att även landsbygdsborna är skattebetalarna] 
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Medborgardialog Urshult, 2016-05-03 

Anteckningar 

Allmänna synpunkter 

• Angående punkt "Bästa nytta av gjorda investeringar"; de flesta ligger i Tingsryd, man 
glömmer bort glesbygden. 

• Ni jobbar inte för oss, ni försöker att driva bort oss! Ej hållbart! 

• Öppna kontorslandskap är inte bra, många företag och kommuner har redan gått ifrån 
detta. 

Ekonomi 

• Har ni funderat på att gå ihop med andra kommuner? 
• Ska kommunalskatten höjas? 

• Utredningen om hållbar ekonomi är ett bra dokument för diskussion. 

• Vad blir slutsumma av besparingen efter hållbar ekonomi del 1,2,3? Klarar vi det utan 
skattehöjning? 

• Hur mycket måste vi höja skatten för att komma ikapp med 1 mdr kr i skulder? 

• Var inte så rädd för skulder om man har tillgångar. Vår kommun har mycket tillgångar. 

• Vad kommer att hända om vi höjer skatten? Skräckscenario om man ska utgå ifrån 
Mikael Jeanssons siffror! 

• 12 298 invånare i dagsläget. Hur många av dessa ger skatteintäkter? 

Enskilda vägar och privata utfarter 

• Finns det utredning om underhållsbehov angående vägar utanför tätorten? 

• Trodde först att detta förslag var ett aprilskämt, ska vi gå 40-50 år tillbaka i tiden? Det är 
chockerande! 

• Är det verkligen hållbar ekonomi att rusta ner våra vägar genom att gå tillbaka till 
samfälligheter? Andra kommuner kommer hit för att titta på vår standard och ser oss som 
ett gott exempel! 

• Är det verkligen god service för medborgare enligt kommunens mål? Det gäller bara för 
de som bor i tätorten, de ska få goda vägar, men gäller det även Fridafors? 

• Vem ska snöröja, hur ska de gamla få sin service? Hur tänker ni? 

• Frågan om enskilda vägar och privata utfarter är viktig. 
• Underhåll är inte det viktigaste, det viktigaste är att ta hand om våra medborgare. 

• Glesbygden är viktig med dess vägar med mera för kommande utveckling. 

• Vi har många gamla som bor kvar hemma, var ska de ta vägen om vägarna inte sköts? 

• Många gamla kan bo kvar hemma om vi har bra vägar. 

• Vi får 2 kr i statliga bidrag för varje krona för underhållning av vägar. Varför satsar man 
inte en krona om man får 2 kr i bidrag, det är väl en bra investering? 

• Låt enskilda vägar vara som det är. 

• Värna om våra enskilda vägar, de är navet! 
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• Om man ska bilda 100 vägsamfälligheter och om man räknar med cirka 5 
styrelseledamöter i varje samfällighet, blir det cirka 500 personer som ska hantera den 
administrationen. 

• Enskilda vägar, hur ska det bli, vägföreningar, vägfogdar mm? Många 
turister/fritidsboende från Tyskland och Holland bor längs de enskilda vägarna. Det 
kommer att bli svårt att få in pengar och få intresse från dessa. Skapar orättvisa mot de 
permanentboende. Orättvist mot de som bor i tätort. 

• De enskilda vägarna är också publika, de används av hemtjänst, räddningstjänst m fl. De 
är en stor fördel för Tingsryds kommun. 

Försäljning av tomter och fastigheter 

• Var ligger tomter som ska utredas för försäljning? Framförallt i Fridafors, det är orättvist. 

• Sockenstugan i Urshult, förslag att den ska säljas? Museet här är en attraktion. 

• Vem kan ha intresse av att köpa t.ex. Sockenstugan i Urshult och toalettbyggnaden på 
Lunnabacken? 

• Ni är inne i småsaker och petar, det ger inga besparingar alls. 

• 75 lediga tomter finns i dagsläget i kommunen. Fridafors med 28 är att gratulera. 

Bostäder 

• Behöver vi mer bostäder? Om 10 år när flyktingkrisen är över, har vi ett överskott av 
bostäder då? 

• Befolkningsminskning, var är bostäder av de som inte längre bor kvar i kommunen? 

• Befolkningsminskningen, var är bostäderna? Befolkningen minskat med ca 2000 
invånare. 

• Vad gör man för att få ungdomarna att stanna kvar? Det finns inga kommunala 
lägenheter i Ryd. Vad gör man åt detta? Det finns ett par områden där ungdomarna inte 
vill bo. Man har renoverat lägenheter där det nu bor nyanlända. 

• Bostäder på Trojaskolan väcker oro hos lärarpersonal. 

Skog 

• Skogsinnehav ska inte säljas, man kan sälja en gång, sedan får man inte längre någon 
avkastning. Har man skogen kvar och sköter den, genererar den pengar. 

Skola 

• Har vi råd med gymnasieskolan i Tingsryd? Skolan är inte bra, vi behöver bättre lärare. 

• Vad kostar en elev på Wasaskolan jämfört med om den går på annan ort? 

Energibesparing 

• Man måste först investera i förändringar innan man kan göra energibesparingar. Att 
installera solceller, ledbelysning med mera, ger inga vinster om man lånar till det. 
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Underhåll 

• Var ska pengar för upprustning av ledningsunderhåll komma från? 

Nationalpark och Kurrebo 

• Synd att politiken redan fattat inriktningsbeslut angående Kurrebo. När det blir 
nationalparkstatus är det viktigt att ha andra orter som är intressanta för turister för den 
fortsatta utvecklingen. Viktigt med sådana anläggningar som Kurrebo för att fånga upp 
turisterna. Beslut om Kurrebo kan kännas som ett förhastat beslut. 

• Viktigt att det finns räddningstjänst i Urshult när naturpark börjar. 

• Vad händer med nationalparken? Växjö är aktiv men om Tingsryd har det inte hörts så 
mycket. 

• Behåll Kurrebo som är ett underbart ställe med kommunens vackraste utsikt. Behåll 
detta! 

• Mycket viktigt att folket i kommunen förstår vad politikerna gör. Kurrebo är en mycket 
vacker plats, känd bland besökarna och turister. Kan man inte renovera Kurrebo i stället 
för att bygga om kommunhuset? Viktigt att göra kommunens engagemang i nationalpark 
och Destination Asnen känt. 

• Får jag välja mellan skolan och Kurrebo så är det ett lätt val! 
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Medborgardialog Tingsryd 2016-05-02 

Anteckningar 

Allmänt om utredningen hållbar ekonomi 

• Bra att det här görs, kommunen kan inte håller på så, någonting måste göras. 
• Det är trist med debatter runt Hållbar ekonomi som förs via SMP. Jag vill ha ett forum i 

kommunen där medborgare, politiker och tjänstemän kan utbyta synpunkter och föra en 
mer nyanserad dialog som leder kommunen framåt. Vi borde komma till konkreta 
praktiska förslag själva, utan SMP:s inslag som skadar kommunens rykte. 

• Besparing genom att få hit fler arbetstillfällen, mål måste vara att öka befolkningen. 
• Investera istället för besparingar 
• Vilka är de största kostnaderna för kommunen? 
• Hur mycket kostar alla konsulter vi använder? 
• Arbete och boende jätteviktigt. Kan inte göra allt på en gång, tålamod. 
• Skattehöjning för att få kommunen att fungera, 5-6 kronor om nödvändigt 

Enskilda vägar 

• Ska de som sitter längst inne i skogen har det sämst? Vad händer med snöröjning? 
• Vi på landsbygden betalar också skatt 
• Folk har byggt ute i skogen för att överleva. Viktigt att snöröjning, hemtjänst mm kan 

komma fram till boende ute på landsbygden. 
• Många användare som boende, turister, kommunal verksamhet som hemtjänst, 

räddningstjänst, skolskjutsar, snöröjning, post mm? Vidare företagare och 
skogstransporter mm. De enskilda vägarna ska skötas som de gör idag. Då får vi 
dessutom lite extra pengar av TRV eftersom de bara behöver ha att göra med en 
tjänsteman i stället för 168 olika ordf. 

• Vi bor där vi gör för att vi behövde överleva. 
• Beklämmande att dra in skötsel av enskilda vägar. 
• Viktig att inte sabotera det som fungerat sedan början av 1970-talet. Orimligt att ta bort 

en fungerande organisation, problematiskt att återgå till det gamla systemet. 
• 1965 och några år framöver besvärliga vägar 
• Satsning på Destination Asnen, nationalpark mm måste finnas ett vägnät som fungerar. 
• Alla annan trafik som behövs sopbil, hemtjänst, transporter m fl 

Ekonomi 
• Vad skulle det kosta för kommunen att lägga om vägunderhåll till privat drift? 
• Det kommer att dröja innan man sätter i gång samfälligheter och tills lantmäteriet är klar 

med sin del av arbete. Det är höga lantmäteriavgifter och just av denna anledning 
övergick inte kommuner i Norra Sverige till vägsamfälligheter. Om detta händer -
kommer Tingsryds kommun att stå för lantmäteriets förrättningar? 

• När kommunen skött enskilda vägar sedan 1971, har kommunen ett ansvar. 
Lantmäterikostnaderna för att bilda nya vägföreningar blir hög. Det blir stora pengar för 
varje föreningar Kommunen bör stå för dessa, annars blir det absurt. Alla som bor utanför 
tätorter lämnas helt åt sitt öde. 
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• Varför ska det bli besparing på enskilda vägar genom föreningar? Jag förstår inte hur det 
ska billigare 

• Ingen vill ha ändringar för enskilda vägar, det är ingen besparing, man flyttar bara runt 
pengar. 

• Man vinner ingenting på det, det är bara en förskjutning av kostnader 
• Kostnader. Ca 7 miljoner för 2013. Är detta verkligen rimligt? På totalt 55 mil vägar blir 

detta ca 133 000 kr per mil, detta verkar väldigt mycket. 

Vägsamfälligheter 
• Man överlämnade vägunderhåll till kommunal regi för att jämna ut underhållskvalitet 

mellan byarna. De flesta av gamla vägsamfälligheter är avregistrerade, det kommer att ta 
tid att bilda dem på nytt. 

• 1971 fick varje vägsamfällighet skriva på en fullmakt för att kommunen skulle kunna söka 
statsbidrag. Var finns dessa fullmakter? 

• Bara lantmäteriförrättningen skulle bli en gigantisk uppgift, riskera att skapa ovänskap i 
bygderna. Svårigheter att få ihop styrelser. Många äldre kommer inte att ha råd att bo 
kvar. 

• Många enskilda vägar används av många fordon, t ex räddningstjänst. Ska föreningar stå 
för allt slitage och kostnader? Särskilt gäller detta vid körolyckor och omfattande 
skogsarbeten. 

• Det borde vara mer kostnadseffektiv att lämna driften i kommunal regi. 

Geografiska och sociala orättvisor 
• Vi är en landsbygdskommun, det är viktigt att behålla våra fördelar med livet i närhet till 

naturen. 
• Enskilda vägar är en del av samhällsnytta, de som kör är bl a posten, sopbilar, bussar, 

räddningsfordon, bl a till tätorten. 
• Varför ska inte de som bor inom tätort betala för gatorna? 
• Ska vi införa vägtullar på landet? Varför betalar inte sommarstugeägare - införa avgift? 

• Kommunens skötsel av vägarna är ett föredöme i hela landet. 
• Sågverken använder vägarna, oerhört viktigt för deras verksamhet. 
• Vägarna jätteviktiga. Man kan likställa återvändsgränder i samhället med privata utfart. 

Boende i tätorter borde betala för gatorna. 
• Vi är 8 familjer vid privat utfart, skolbuss, sophämtning, m m. Jättemånga människor. 
• 55 mil räknas som enskilda vägar. 16 mil privata utfarter. 
• Enskilda vägar ej berättigade till statsbidrag. 
• Allvarligt att inte politiken kan definiera skillnaden mellan de olika vägklasserna. 
• Om kommunen inte har skötseln då kan de boende vid privata utfarter vägra soptömning 

t ex. Befrias man från sophämtning då? 
• Om satsa på bredband måste det finnas vägar så folk kan bo och använda - annars 

ingen ide. 
• Detta borde vara en modell - Smidigt för Trafikverket. 
• Gruppen runt bordet överens om att likställa vägar på landsbygd och i tätort. 

Bostäder 

9 
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• Om man skapa bostäder på Torggatan 10 - är det inte kostsamt att flytta IT avdelningen? 
• Torggatan 10 - det blir väl mycket dyrt att bygga om till bostäder? 
• Fattas det verkligen så många bostäder inom kommunen? Det är gratis att stå i kö, om 

det skulle kostar pengar, ska de flesta försvinner 
• Behövs inte så många bostäder, nyanlända kommer att återvända tillbaka till deras 

hemländer, de tröttnar på långa utredningstider 
• Om gamla vill flytta från deras hus på landet, finns det ingen köpare till huset 
• Lägenhet i tätorter är mycket dyrare än att bo kvar på landet 
• Problem finns i hela landet, ingen vågar flytta 
• Locka in till Tingsryds kommun främst ett permanent boende folk! Satsa på 

marknadsföring av tomter. Det finns färdiga tomter i Linneryd, det är bara att snygga till 
och marknadsföra. 

• Annexet på Trojaskolan, vilken byggnad är detta? Sannolikt den tomma "gamla" skolan. 
Bridgen håller till där för tillfället. Ska här byggas bostäder? Kan vara problem med 
närheten till skolan. 

• Byggklara tomter, viktigt att locka med något attraktivt för att folk ska våga bygga. Viktigt 
att kombinera tomter med krav på byggnation. Annars ingen vits med att ta fram fler 
tomter. 

• Locka med gratis tomter men viktigt med krav på byggnation. 
• Östra delen får ta mycket skit. Om det inte finns lägenheter kan man inte får 

befolkningsökning. Måste köra 2,5 mil för ALL service. 
• I Linneryd kommer vi lättare till Växjö än till centralorten. 
• Om man får något för pengarna är alla beredda på en skattehöjning. 
• Bra pendlingsavstånd till Växjö från tex Väckelsång. 
• Svårigheter för unga människor att låna pengar för att bygga. 
• Växjö växer - hinner aldrig bygga ikapp. Spiller ner på vår kommun. Bra. Men då inte 

montera det som finns utan utveckla. 

Försäljning 

• Det är bra att få in pengar, sälj så mycket som möjligt 
• Sälj inte kaffestugan i Linneryd! 
• Försäljning av brandstationen i Ryd. Ska hela huset säljas? Mycket verksamhet i 

huset, Lindströms Mekaniska verkstad. Ska kommunen betala hyra till någon extern? 
Ska brandbilen kunna stå kvar? Ska även "bandstationen" säljas? 

• Försäljningen av Folkets hus i Ryd diskuteras - hur det hela gick till. Förändringen av 
parken för stor. 

• Busstationen i Ryd - oro för att privat ägare ändrar funktion och utbredning. 
• Oro för tandvården kom upp i samband med lokalfrågor. 

Skog 

• Att man behåller skog är väl hållbar ekonomi om man titta på avkastning under 
många år 

10 
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• Skogen - säljer man den är som att kissa på sig i kyla - det värmer en stund, sedan 
har vi ju inget på "banken" i reserv längre. Fastigheterna i Vieboda hart ex 2 km 
strand - ta fram attraktiva tomter till försäljning där i stället. 

• Flisehult - att sälja där riskerar vår vattenförsörjning. Där krävs speciella villkor för 
skogsdrift i detta område. Regelverk kring detta måste lydas när det gäller maskiner, 
bränsle mm. Inre och yttre skyddsområde ska finnas. Yttre inte definierat i 
överenskommelse. Turistställen finns också inom området. 

Kommunorganisation m m 

• Ska administration läggas ut/decentraliseras i verksamheterna, bör det betyda 
minskning Torggatan 12. Ser fram emot omorganisation tjänstemannaorganisationen. 

• Kontorslandskap - är väl dålig arbetsmiljö?! Det blir ingen bra arbetsplats. 
• Bra att underhållet ökar på kommunens fastigheter. Det behövs. 

Bidrag och sponsring 

• Studieförbunden - pengar som ges i bidrag fyrdubblas minst i verksamhet som går till 
kommunens invånare. Får folk att växa och ger ökad självkänsla. Däremot tillåter inte 
regelverket för folkbildningen att statliga bidrag ges till barn under 13 år. Det anses 
inte kunna ske folkbildning i dessa åldrar. Verksamhet för barn och ungdomar som 
önskas måste i så fall bekostas fullt ut. Musik- och teaterverksamhet finns redan. 

11 
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Medborgardialog - 2016-05-02/03/04 
Anteckningar 

Övriga frågor som togs upp under medborgardialogerna 

Biblioteken 

• Biblioteken läggs ner. Vad gör man med böckerna? 
• Det finns i Konga bibliotek en forskarhörna med läsapparat med mikrofiche. Jag 

föreslår att de inte tar bort läsapparaten. Kan dessa inte få finnas i Allhuset? Kan få 
finnas i Folkets Hus föreningslokal, så att de blir kvar i Södra Sandsjö. 

• Beslut angående biblioteket i Urshult känns som att kasta pengar i sjön. Biblioteket 
kostar fortfarande pengar fram till år 2020, men vi får inte använda lokalen. Vi vill ha 
fortsatt dialog om biblioteket. 

• Det finns även vägar till kunskap, och här spelar biblioteken en stor roll. Kommunen 
har fått pengar för barns läsutveckling. Biblioteken är mycket viktiga, både folk- och 
skoldito. Läsplattor kan vara bra, men barn och ungdomar använder dem inte till att 
läsa böcker. 

• Biblioteken är viktiga för barnens läsutveckling liksom tillgången på utbildad 
bibliotekarie. 

Skola / Barn / Unga 

• Hur tänker man med besparingar på Wasaskolan- man får inte spara för mycket 
annars söker sig elever till andra orter. 

• Vad kostar en friskola kommunen? Hade det inte varit billigare att behålla skolan? 
• Friskola blir inte billigare, jag tänkte att de egentligen skulle spara. 
• Kan en ort överleva om det inte finns en skola på byn? 
• Förebyggande arbete bland barn och ungdomar oerhört viktigt. Den som kan rädda 

en person från att hamna snett o bli utanför eller beroende av samhället hela livet 
sparar in 75 miljoner åt samhället. 

• Måste finnas skola och barnomsorg i varje kommundel 
• Biblioteken måste vara kvar. Vad ska vi göra om vi inte har ett bibliotek? Behöva köra 

4 mil för låna en bok? 
• Skolverksamheten måste fungera. Verktygsskola saknas. De som läser vidare i Växjö 

är borta sedan. Om flytta tillbaka måste finnas jobb och bostäder. 
• Hur ta hand om ungdomar som bor på landsbygden? Investeringar i kommunen för 

att få kvar ungdomar som kan utvecklas till entreprenörer. 
• Skolor har lagts ner förr. Det har gått det med. Finns inget underlag, tvungen att göra 

så. 
• Varför inte jobba på förslaget att dela Llnnerydsskolan? Väldigt konstigt att lägga ner 

en skola när en annan är för trång. Bör samarbeta. 
• Varför kan inte Tingsrydseleverna åka till de mindre skolorna? Se till de små barnen 

om de ska åka ännu längre. 
• Ser problem med friskola. Hur ska skolskjutsarna fungera? 
• Om bo på landsbygden måste skolan fungera. Inte bra att tvinga fram friskolor. 

Äldreomsorgen 

12 
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• Besparingar inom äldreomsorgen, man ändrade personalnyckel på äldreboenden till 
0.55. Hemtjänst har det också väldigt tufft. 

• Lägga ned Lindegården är inte bra, hur billigt är det att bo på Örnen. 
• Dyrt att bo på Örnen. Var ska de äldre ha råd att bo? 

• Varför stänger man Lindegården? Man kunde ha sålt äldreboende till en privat 
företagare. Jag tror inte att de äldre få välja vart de vill flytta. 

• Hemtjänsten kostar mycket pengar, tex alla resor mellan brukarna. 
• Trygghetskänslor kan man även skapa genom IT lösningar och spara pengar. 
• Det finns stor besparingspotential avseende arbetsfördelning mellan sjuksköterska 

och undersköterska, det skulle vara bra om man bara får besök av en personal. 
• Finns inte tillräckligt många korttidsplatser i Tingsryds kommun. 
• Befolkningen på landsbygden har blivit äldre, samhällskostnader för äldreomsorgen 

är höga. 
• Hemtjänsten kommer att omorganiseras i tre områden. Äldre är oroliga att få hamna 

på äldreboende långt borta från sina hemtrakter. 
• Kan man köpa hemtjänst från andra grannkommuner? Samarbeta mera! 

• Ett av de finaste äldreboendena i kommunen är Lindegården, ligger väldigt vackert. 
Nu ska de gamla människorna på Lindegården tvångsförflyttas, det är de inte värda. 

• Serviceboende eller korttidsboende behövs i kommunen. 
• Lindegårdens kök. När värdshuset lades ner fick anställda gå till Lindegården och 

äta, men det blev stopp på det. Kommunen borde vara glad åt att företagen åt där. 
• SBF har uppdraget att utreda köket på Lindegården vidare. Tingsrydsbostäder tar 

över Lindegården. 
• Minska ner på personalen är vansinnigt. Äldre idag är mycket mer vårdkrävande. 
• Serviceboende för äldre som inte kräver "minisjukhusvård" behövs i kommunen. 
• Vet äldre personer som funderat på att ta sitt liv för att inte fått plats på Lindegården. 
• Problem att vara äldre på landsbygden, när man inte längre kan köra bil. Titta på 

boende för 70-75+. Saknas överallt. 
• Röda Korset i Linneryd, 5 dagligträffar på Lindegården. Besöker de boende som nu 

riskrerar tappa kontakten med utomstående. 
• Om Lindegården läggs ner drabbas nog affären också. 

Integration 

• Bra om nyanlända kommer in i samhälle och får jobb, då är de också skattebetalare. 
• Invandrare får inte jobb, startar eget vilket är bra. 

Ryd 

• Skolmiljön- för trångt, för många elever. 

• Hur många barn får man ha i en klass? I vissa klasser i Ryd har man idag över 30 
elever. I ett klassrum där det idag vistas 30 elever och en lärare, har man gjort en 
bullermätning och enligt mätningen får det bara vistas fem elever och en lärare i 
klassrummet. 

• Skolsalarna är dåliga, var är då relevansen att bygga om ett kommunhus för 18 
miljoner? 

• Detta kan inte vara rimlig arbetsmiljö. 

13 
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• Finns mycket otrygghet i Ryd. Skolbarn blir förföljda efter skolan. Många män cyklar 
runt 

• Hur kan våra barn känna sig trygga med så många kulturer och religioner? 
• Kommunen, socialtjänsten, skolan, polisen och migrationsverket måste börja 

samarbeta. 

• Anmälan till polisen hjälper inte, det finns inga resurser. 

• Mycket problem med integration i Ryd, man får inte ge bygglov till Parken. 

• Är det hållbar ekonomi att tillåta boende för nyanlända i Parken? 

• Mycket nyanlända i Ryds samhälle, är det något som ni kommer att titta över? 

• Vi har Torgträffen i Ryd. Hur ska man utveckla denna? 

• Med det stora antalet nyanlända måste mer satsas på en ordentlig integration med 
information och krav på dessa. Oordning i anslutning till Träffpunkten! 

• Vad händer med parken i Ryd? Vad händer med vårdcentral, folktandvård mm? 
Dessa inrättningar är inte anpassade till så många människor. 

• Kan ni tala om för mig varför endast två privata grannyttrande (avseende 
bygglovsansökan Folket hus. red.anm.)? Varför får alla inte samma möjlighet att yttra 
sig? 

• Vad gör man för att integrera nyanlända barn i Ryd? Det är stora bekymmer i 
fotbollslagen. Det har alltid varit rättvisa mellan föräldrar att ställa upp med skjutsning, 
tvätt och tröjor mm. Från i år vill många nyanlända barn vara med i fotbollen, men 
föräldrar ställer inte upp. Kan kommunen göra något för att rätta upp detta? 

Övrigt 
• I utredningen tittade man inte på förvaltningsstrukturen. 
• Hur mycket krav från staten har man på bemanningen i kommunen och administrativt 

arbete? 
• Tidigare byggdes det 180 villor/år, men det var mindre administration, fanns bara 

Torggatan 10. 
• Hur fungerar det med personalpolitiken på Tingsryds kommun? Vi hör om många 

sjukskrivningar, rörigt på VA och renhållning? 
• Medborgarkontor är en blockering av hela kommunkollektivet, det tog 9 minuter tills 

jag blev kopplad. Minska väntetid! 
• Hur används tjänstebilar? Det kan vara en besparingspost. Använd kommunala bilar 

som bilpool för allmänheten efter kl. 18.00 
• Ta kontakt med andra kommuner som gjort omstruktureringar och se hur de har gjort. 

• Överförmyndarsystemet borde skrotas. Det skapades då heder och samvete betydde 
någonting. Hur kan man tillåta en gode man att ta hand om 15 personer? Ett sådant 
arbete får man inte ha som huvudinkomst. 

• lnköpssystemet jobbigt att sköta. Behöver att vara uppkopplad hela tiden. Bättre med 
personlig kontakt och telefon. 

14 



• • 

Arende 6 

Hållbar ekonomi 2.1 

Fastigheter som inte är 

verksam hetsloka ler 

100



101

r:.:i Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (27) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-30 

Justerare 

§ 159 

Utredningar hållbar ekonomi del 3 
Dnr 2014/119 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över utredningarna i hållbar 
ekonomi del 3 till kommunstyrelsen för beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Laila J eppsson och ekonomichef Daniel Gustafsson 
presenterar det underlag centrala chefsgruppen för fram gällande hållbar 
ekonomi del 3, anteckningar från medborgardialog och MBL-protokoll. 

Beslutsunderlag 

Utredningar hållbar ekonomi del 3 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

2.1 Fastigheter som inte är verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att följande fastigheter ska försäljas: 

-Korrö 
-Ekeliden 
-Hembygdsmuseum Urshult 
-Ladugård Smöramåla 
-Bussterminal Ryd 
-Brandstation Ryd 
-Körstall Mårsslätt 
-Toalett Lunnabacken 
-Kaffestugan Linneryd 

2. Kommunfullmäktige konstaterar att inriktningsbeslut för försäljning av Kurrebo re
dan har fattats, KF 2015-10-26 §167. 

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att förbereda försäljning av fastigheter
na och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Sammanfattning 
Utredningen har tagit fram fastigheter lämpliga för försäljning. Hänsyn är tagen till nu
varande användning d v s de används inte som verksamhetslokaler för kommunal verk
samhet och de har inte heller ett strategiskt värde. I uppdraget ligger att ta fram besluts
underlag. 

Uppdrags beskrivning 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag och beslutsunderlag för försäljning. 
Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut om försäljning kan fattas senast vid ut
gången av 2015 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: 
Minska tillgångar, lokaler och investeringar. 
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Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Utredningen ska ge en övergripande bild av de fastigheter inom kommunen som inte 
anses vara verksamhetsfastigheter och som kan säljas. Samtliga kommunägda fastighet
er har tagits fram ur GIS. Från dessa har sedan listats de fastigheter som inte är verk
samhetsfastigheter. Dessa har sedan bedömts utifrån om en avstyckning eller annan åt
gärd behövs för att åstadkomma en försäljning. Ett tredje kriterie för försäljning är om 
fastigheten kan bedömas ha ett framtida värde för exploatering. Dvs att grunden för 
ägandet är strategiskt för samhällets utbyggnad. 

Utredningen har gjorts främst av förvaltningschef och fastighetschef med hjälp av eko
nom och utvecklingsansvarig. Bedömning av möjligheten att sälja fastigheterna har 
gjorts av fastighetschef, utvecklingsansvarig och bygg och miljöchef. 

Uppdraget innebär att beslutsunderlag för försäljning skall tas fram. För vissa fastighet
er har arbetet börjat med att ta fram beslutsunderlag Korrö, Kurrebo. Underlag för för
säljning av ladan i Mårslycke har behandlats i samhällsbyggnadsnämnden. För övriga 
fastigheter behövs ett beslut om att de skall försäljas då arbetet med underlagen kräver 
resurser som är onödiga att lägga på fastigheter som man inte avser sälja ändå. 

Bakgrund och fakta 
Ägande och förvaltning av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan utgör 
en strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Målsättningen för kommunens ägande 
och fastighetsförvaltning är att skapa mervärde åt de primära verksamheter som bedrivs 
i lokaler så som skola, barnomsorg, äldreomsorg m.m. Ägandet av en fastighet kan 
också bero på att fastigheten ligger på mark som ägs av strategiska exploateringsskäl. 
De skälen behöver inte synas i en nu befintlig plan utan kan vara ett markområde som 
skulle kunna användas för framtida utbyggnadsbehov. 

Enligt Tingsryds kommuns lokalförsörjningsstrategi ska fastigheter, lokaler och bygg
nader som på lång sikt inte behövs eller bedöms vara av strategisk betydelse avyttras, 
rivas eller placeras i malpåse. Fastigheter som inte är verksamhetslokaler och som inte 
ägs i exploateringssyfte kan säljas. Försäljning bidrar till avgränsning av det kommunala 
uppdraget, vilket är angeläget sett till kommunens långsiktiga ekonomiska hållbarhet. 

Den största vinsten vid försäljning är sannolikt att undvika framtida investerings- och 
underhållsbehov, men även sänkta driftskostnader torde kunna uppstå. Eventuella rea
vinster som kan uppstå är marginella. Några av fastigheterna kräver mycket engage
mang/arbetstid för kommunen, vilken istället skulle kunna användas för arbete med fas
tigheter som är kopplade till kommunens kärnverksamhet. 

För Kurrebo och Korrö betalar kommunen ut årliga bidrag till om 647 tkr (200 tkr år 
2016) respektive 107 tkr till respektive stiftelse för drift och underhåll av fastigheterna. 
Detta är också exempel på fastigheter som kräver stort engagemang men där kommunen 
har svårt att möta de krav som verksamheterna och entreprenörerna ställer. 

Följande fastigheter har varit med i bedömningen. Dessa fastigheter/byggnader innehål
ler ingen verksamhet för skola och omsorg. Vissa har bedömts ha ett värde ur exploate
ringssynpunkt och tagits bort ur beslutslistan på fastigheter för försäljning. 

Till listan kan komma andra fastigheter som faller ut p g a beslut inom hållbar ekonomi. 
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Avstyckning 
Fastighet Fastighets beteckning Möjlig eller annan Framtida 

avyttring åtgärd exploatering 
Kurrebo Sånnahult 1 :8, 2:3 X 
Korrö Korrö 1 :6, 1 :7 X 
Bussterminal Tingsryd Tingsryd 9:22 X 
Ekeliden Mårslätt 3: 1 X 
Storgatan 99 Del av Tingsryd 14:1 X 
Hembygdsmuseum Urshult 1 :77 X X 
Urshult 
Ladugård Smöramåla Smöramåla 2:12 X X 
Bussterminal Ryd Ryd 1:174 X X 
Brandstation Ryd Ryd 1:89 X 
Ladugård Ebbalycke Ebbalycke 1: 11 X 
Fiskestugan Sandhult Sandhult 1 : 1 X 
Brukshundsklubben Mårsslätt 1 :2 X 
Mårsslätt 
Körstall Mårsslätt Mårsslätt 1 :2 X 
Röda villan Mårsslätt Ekelunden 3: 13 X 
Toalett Lunnabacken Sånnahult 1 : 10 X 
Vävstugan Örnen 16 X 
Scoutstugan Mårslycke 1 :64 X 
Kaffestugan Linneryd X 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Ägandet och förvaltandet av lokaler har inget egenvärde i offentlig verksamhet utan 
utgör en strategisk stödfunktion till kärnverksamheten. Ett led i en effektiv lokalförvalt
ning är just att fokusera verksamhetslokaler för att skapa mervärde åt de primära verk
samheterna inom kommunen. En optimal och effektiv lokalförvaltning innebär att med
borgarna i framtiden kan nyttja lokaler av bättre kvalitet än idag. 

SAMHÄLLE 
Målet i perspektivet är att skapa långsiktigt hållbar utvekling utifrån sociala, ekono
miska och miljömässiga aspekter. Kommunen ska koncentrera sitt ägande och förval
tande till de lokaler och byggnader som används för kommunal verksamhet utifrån ett 
långsiktigt behov samt till de fastigheter som bedöms vara ur strategisk betydelse. Fas
tighetsinnehavet ska vara dimensionerat och utformat efter verksamheternas behov samt 
effektivt använt och välskött. Kommunen ska agera energi- och resurssnålt samt erbjuda 
en god inomhusmiljö. 

Försäljning av fastigheter kan ge möjligheter och utveckling med en annan ägare, tex 
Korrö och Kurrebo. 
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EKONOMI 
Bakgrunden till förändringarna är att skapa en hållbar ekonomi. Förändringarna som 
föreslås är till för att tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och 
kvalitetsmässigt bra lokaler till långsiktigt lägsta möjliga Vid de flesta avyttringar ligger 
vinsten främst i att slippa ett framtida engagemang i fastigheten. Dels i det engagemang 
som sker i organisationen som är svårt att prissätt dels i de direkta kostnader som finns 
för framtida underhåll och drift. Det handlar om att få en koncentrering och optimering 
av det kommunala uppdraget. 

MEDARBETARE 
Medarbetare kan komma att få byta arbetsplats då byggnader avyttras eller avvecklas. 
Denna förändring bör vara ringa och ses som en naturlig del av arbetet med att effekti
visera organisationen. Det kan också vara så att resurser frigörs för optimeringsarbetet 
med verksamhetslokalerna. 

PROCESS 
Förvaltandet av kommunens fastigheter kommer att fokuseras på verksamhetsfastigheter 
och kommunnyttan kommer att vara styrande vilket ger en tydlig och effektiv lokalför
sörjningsprocess. Förvaltaren kommer att arbeta med lösningar som optimerar nyttjan
degrad och kostnader för kommunens lokaler. 

Överväganden och slutsats 
Tingsryds kommun har traditionellt ett fastighetsägande som innebär att kommunen 
förutom lokalförsörjning till kommunala verksamheter även äger lokaler för föreningar, 
turistverksamhet, landstingsverksamhet och i vissa fall lokaler som finns i markstrate
giskt viktiga byggnader. 

Dessa utomstående verksamheter blir naturligtvis berörda vid försäljning. I vissa fall 
kan det dock innebära en utveckling av verksamheter då kommunen måste lägga en låg 
prioriteringar på dessa fastigheter, skola och omsorgslokaler skall ha en högre prioritet 
då det är kommunens, samhällsbyggnadsförvaltningens, huvudsakliga ansvar. En mins
kad lokalvolym kommer att innebära att kvarvarande fastighetsförvaltning och lokalun
derhåll får en bättre kvalitet. 

Förslag/beslutsalternativ 
Inriktnings beslut tas för de angivna fastigheterna. Därefter måste beslut tas vid var en
skild försäljning. All fastighetsförsäljning av detta slag skall godkännas av fullmäktige. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun 

2.2 Industrifastigheter 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

Kommunfullmäktige ger Tufab i uppdrag att avyttra fastigheter i enlighet med in
riktningen i utredningen. 

Sammanfattning 
Utredningen har tittat på möjligheterna att sälja Tufab. Sammanfattningsvis kan sägas 
att det kan vara svårt att få till en försäljning av Tufab i en enhet. Men att avyttra hela 
beståndet ger den största kommunnyttan eftersom det ger handlingsutrymme att göra 
nya investeringar eller amortera låneskuld. 

Uppdrags beskrivning 
Uppdrag till kommunchefen att utreda och ta fram beslutsunderlag för försäljning av 
Tufab inklusive dess fastighetsinnehav. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: 
Minska tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Ärendet har handlagts av VD för Tufab och Industristiftelsen. Avstämningar har gjorts 
med ekonomichef. 

Bakgrund och fakta 
Innehavet av industrifastigheter har ökat kraftigt under de senaste 7-8 åren och därmed 
upplåningen i Tufab/Industristiftelsen. Flera köp och nybyggen har genomförts, men få 
försäljningar. Låneskulden uppgår till drygt 200 mkr, vilket motsvarar ca en fjärdedel av 
den totala koncernlåneskulden. Det finns risker i verksamheten i form av nedskrivningar 
i samband med att företag lämnar fastigheter eller konkurser. Det finns även risker med 
att vissa fastigheter har eftersatt underhåll. I industrifastigheterna binder kommunen 
genom bolagen mycket kapital i form av lån som påverkar möjligheten för andra inve
steringar eller amortering av låneskulden negativt. 
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I Tufab finns ca 11 objekt med i huvudsak en eller ett fåtal hyresgäster i varje objekt. 
Varje hyresgäst är knuten med relativt långa hyresavtal. Bokfört värde för fastigheterna 
är ca 180 mkr, och i stort sett samma summa som upplånat kapital. 
I Industristiftelsen finns ca 9 objekt. Här finns i genomsnitt fler hyresgäster per fastighet 
och värdena på fastigheterna är betydligt lägre. Bokfört värde uppgår till ca 20 mkr och 
låneskulden uppgår till i stort sett samma belopp. 

Fastighets beståndet i Tufab är sådant att det finns flera fastigheter där hyresgästerna har 
köpoptioner till fastslagna värden. Överenskommelserna i dessa fall är att hyresgästerna 
ska köpa loss fastigheterna inom fem-tio år. Beståndet är också sådant att några av fas
tigheterna troligtvis inte kan säljas till bokfört värde med tanke på uthyrningssituation 
och beskaffenhet. Vidare finns det fastigheter som är integrerade i byggnader som inte 
är ägda av Tufab. 

I industristiftelsen har alla fastigheter flera hyresgäster och majoriteten av fastigheterna 
har låga bokförda värden. Flertalet fastigheter har också ett stort underhållsbehov. 

Utredningens uppdrag har varit att ta fram beslutsunderlag för försäljning av Tufab in
klusive fastighetsinnehav. Med utgångspunkt i det finns det fyra möjliga scenarier som 
kan inträffa: 

1) Tufab säljs med reavinst 
2) Tufab säljs för det bokförda värdet ( eller nära) 
3) Tufab säljs med reaförlust 
4) Ingen köpare hittas 

Om Tufab säljs med reavinst, dvs försäljningssumman överstiger det bokförda värdet, 
innebär det, efter skattemässiga effekter räknats bort, att låneskulden i Tufab kan amor
teras av och överskjutande vinst hänskjutas till kommunen. Av skäl anförda tidigare är 
detta scenario mindre troligt. 
Om Tufab säljs för det bokförda värdet kan skulden amorteras av och om det säljs med 
reaförlust kommer del av skuld återstå. 
Om en process för att sälja Tufab initieras och ingen köpare hittas kan det ge effekten 
att marknadsvärdet ifrågasätts och en nedskrivning behöver göras. 

Inför en eventuell försäljning av Tufab bör hyresgäster med optionsavtal, och troligtvis 
även övriga hyresgäster, erbjudas att köpa fastigheten. Det ligger ett stort värde för 
kommunen i att företagen som är hyresgäster äger fastigheterna. 

Efter en försäljning har kommunen möjlighet att starta ett nytt företag med liknande 
inriktning för att stödja näringslivsutvecklingen i kommunen. Då kan del av det kapital 
som frigjorts vara basen i ett kapital för bolaget. Ett annat alternativ är att behålla ett 
mindre antal fastigheter i bolaget. Oavsett vilket kvarstår Industristiftelsen under kom
munens förvaltning. 

Tufab och Industristiftelsen är inne i en process där fastigheter för relativt stora värden 
är under förhandling till försäljning. Troligtvis kommer flera av dessa affärer resultera i 
försäljning men i nuläget är det osäkert vilka. 
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Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Små effekter på medborgarna. Hyresgästerna har sina hyresavtal, vilka flyttas med vid 
en eventuell försäljning. 

SAMHÄLLE 
Syftet med Tufab är att tillhandahålla och uppföra industrifastigheter, detta för att stärka 
näringslivet i kommunen. Om bolaget säljs och inget nytt bolag med liknande syfte bil
das, förlorar kommunen ett instrument för att stärka näringslivet (i Industristiftelsen är 
möjligheterna mindre att arbeta med näringslivsutveckling). 

EKONOMI 
Beroende på om Tufab säljs med reavinst eller reaförlust påverkar det kommunens eko
nomi på olika sätt. Det troligaste är att det säljs med reaförlust och då får kommunen 
ökade kostnader i form av ränta och amorteringar på del av lån som kvarstår. 

MEDARBETARE 
Effekterna för medarbetarna är små. Bolaget har inga egna anställda utan personal är 
inhyrda från andra förvaltningar och bolag. Totalt antal tjänster är ca 1,2. Dessa tjänster 
kommer dels gå tillbaka till sina nuvarande förvaltningar dels flyttas över till Industri
stiftelsen. 

PROCESS 
De försäljningar av fastigheter som är påbörjade ska först avslutas. Parallellt med detta 
kan befintliga hyresgäster få möjlighet att köpa de fastigheter de verkar i. Det som åter
står efter dessa processer bör sedan konkurrensutsättas på den öppna marknaden samt 
genom kontakt med övriga intressenter. 

Överväganden och slutsats 
Det finns nya ägardirektiv som är beslutade och dessa förändrar Tufabs syfte mot att 
arbeta ännu mer med näringslivsutveckling samtidigt som både vinstmarginalen ska 
ökas och innehavet minskas. 

Slutsatsen med utredningen blir att det är förknippat med många osäkerheter att sälja 
bolaget som en helhet. De försäljningsprocesser som är igång bör avslutas före ett beslut 
att avyttra hela bolaget tas. Troligtvis är det lättare att sälja fastighet för fastighet eller 
paketerat ett antal fastigheter i taget. Genom ägardirektiv styr i så fall kommunfullmäk
tige hur stort innehavet ska vara. 

Förslag/beslutsalternativ 
Förslag till beslut är att parallellt med pågående försäljningsprocesser ge bolaget i upp
drag att sälja resterande fastigheter på det sätt som är mest lönsamt för kommunen. 
Samtidigt bör ägardirektiven uppdateras så att de följer samma beslut. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Thomas Mattsson 
VD Tufab och Industristiftelsen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

2.3.1 Verksamhetslokaler- minska ytor och kostnader 
2.3.3 Verksamhetslokaler - behov av nya verksamhetslokaler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen. 

Sammanfattning 
För att styra arbetet med lokaler har strategi och riktlinjer för lokalförsörjning arbetats 
fram, vilka sedan har fastställts i fullmäktige respektive centrala chefsgruppen. Dessa 
instrument är förutsättningen för att minska kostnader och ytor för kommunens verk
samhetslokaler samt begränsa det framtida investeringsbehovet. Mål och strategier för 
detta har skrivits in i lokalförsörjningsstrategin som strategiska prioriteringar för peri
oden 2015-2018. Det fortsatta arbetet med att uppnå målen och tillämpa prioriteringarna 
sker inom ramen för den ansvarsfördelning och det arbetssätt som fastslagits i strategin 
och riktlinjerna. Målet om minskade ytor och kostnader för verksamhetslokaler ska ar
betas in budget och styrkort. Uppföljning av måluppfyllelsen ska redovisas i anslutning 
till delårsrapporter och årsredovisningar. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrapporten 
2.3.1 Uppdrag till kommunchefen (lokalförsörjningsgruppen) att minska ytor och kost
nader för verksamhetslokaler (inklusive hyrda lokaler) med 5-10%. Målet bör skrivas in 
i strategi för lokalförsörjning (lokalförsörjningsplan). Uppdraget bör planeras så att må
let kan uppnås senast budgetåret 2018. 

2.3.3 Vid behov av nya verksamhetslokaler, inklusive boende, ska i första hand egna 
och/eller befintliga lokaler användas, alternativt ska lösningar sökas via andra, externa 
aktörer. Strategin skrivs in i strategi för lokalförsörjning med tillhörande regelverk. 

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

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsstrategi och tillhörande riktlinjer samordnades 
av kommunledningsförvaltningen. Strategin har därefter fastställts av kommunfullmäk
tige (2015-09-28 § 148) och riktlinjer har fastställts av centrala chefsgruppen (2015-10-
15). 
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Bakgrund och fakta från slutrapporten 
Kommunens egenägda verksamhetsfastigheter omfattar ca 80 000 m2 och motsvarar ett 
bokfört värde om ca 280 mkr (2013). Kostnaderna för fastigheterna består av främst 
kapitalkostnader, energikostnader och underhållskostnader till en totalkostnad om ca 58 
mkr årligen. Därutöver hyr kommunen verksamhetslokaler m.m., både från privata hy
resvärdar och från kommunens bolag, för en årlig kostnad om ca 15 mkr. 

Verksamhetens lokalytor, både egenägda och hyrda, bedöms kunna minskas genom bl a 
effektivare lokalutnyttjande, minskad/ändrad verksamhet samt flytt av verksamhet. 
Hyrda lokalytor kan minskas genom att i möjligaste mån gå ifrån externt hyrda lokaler 
till förmån för egenägda lokaler. Detta kan innebära att verksamhetens behov och öns
kemål utifrån lokalbehov, geografi etc blir underställt behovet av minskade 
lokalkostnader. 

Översyn kan också göras av möjligheten att gå ifrån både egna och externt hyrda lokaler 
som kan vara attraktiva för andra ändamål, tex bostäder. En minskning av kostnaderna 
för de egenägda lokalerna med 5-10% skulle motsvara ca 3-6 mkr i årlig kostnads
minskning. En minskning av hyreskostnaden med 5-10% skulle innebära minskade år
liga kostnader om O, 8-1,5 mkr. 

Behov av nya verksamhetslokaler måste inte tillgodoses genom egna byggnationer i 
kommun och kommunala bolag. Istället kan och bör befintliga andra aktörer i vissa fall 
kunna tillgodose behoven. Detta gäller t ex gruppbostäder inom omsorgen, varvid 
Tingsrydsbostäder färdigställde nytt boende år 2013 till en byggkostnad om ca 9 mkr. 
Vid tidigare tillfälle har annan aktör stått för byggnation och kommunen förhyrt gemen
samhets och personalytor. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Att minska ytor och kostnader för verksamhetslokaler kan innebära att ytor för verk
samheter som skolor, bibliotek och äldreboenden minskar eller att närheten till verk
samheterna blir sämre. Det är då av vikt att ställa förändringarna i relation till använd
ning och den kvalitetshöjning som kan uppnås på kvarvarande ytor. 

SAMHÄLLE 
Ytor kommer att friställas vilket kan gynna samhället. I främst Tingsryd finns det idag 
ett underskott av både bostäder och lokaler. Fullmäktiges mål om en attraktivet med 
goda möjligheter till lokaler för boende och näringsliv kan tillgodoses med åtgärderna. 

EKONOMI 
Minskade ytor är en väsentlig faktor för att minska kostnaderna för Tingsryds kommun. 
Att lokaler är en betydande del av totala kostnadsmassan framgår av utredningen. 

MEDARBETARE 
I vissa fall kommer tillgänglig yta för medarbetarna att minska men detta bör inte på
verka då ytorna inte minskats trots minskat behov pga av minskat invånarantal. Även 
för medarbetarna kommer möjligheten till en kvalitetshöjning av kvarvarande lokaler 
innebära en möjlighet till bättre arbetsmiljö. 
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PROCESS 
Någon större påverkan på processer kommer inte minskningen att ha. Det är dock vä
sentligt att hela tiden se över och värdera lokaltillgång och behov. Detta kommer att 
regleras med hjälp av riktlinjer och rutiner utifrån lokalförsörjningsstrategin. 

Överväganden och slutsats 
Nedanstående strategiska prioriteringar med koppling till utredningsuppdraget har skri
vits in i den fastställda lokalförsörjningsstrategin. Prioriteringarna gäller för perioden 
2015-2018. 

• Minska ytor och kostnader för kommunens verksamhetslokaler med 5-10 pro
cent för att hållbart hantera fastighetsunderhåll och framtida investeringar 

• Verksamhetens önskemål utifrån lokalbehov, geografi etc är underställda beho
vet av minskade lokalkostnader. 

• Vid eventuellt behov av nybyggnation av verksamhetslokaler, inklusive boende, 
ska förutom byggnation i egen regi alltid ett byggnadsalternativ med extern ak
tör prövas. 

Det fortsatta arbetet med att uppnå målen och tillämpa prioriteringarna sker inom ramen 
för den ansvarsfördelning och det arbetssätt som fastslagits i strategin och riktlinjerna, 
vilket innebär att ansvaret faller på centrala chefsgruppen, genom dess utskott och ar
betsgrupp. Om frågor kräver politiskt ställningstagande är det centrala chefsgruppen 
som lämnar ärendet vidare till politisk behandling. 

Målet om minskade ytor och kostnader ska arbetas in budget och styrkort. Uppföljning 
av måluppfyllelsen ska redovisas i anslutning till delårsrapporter och årsredovisningar. 

Arbete enligt fastställd organisation och nytt arbetssätt har påbörjats. Utskott och ar
betsgrupp har bildats och regelbundna möten genomförs. Arbete med att ta fram kom
plett och aktuell fastighetslista med ägda och förhyrda lokaler har påbörjats. Denna ut
gör grund för både fortsatt analysarbete och mätning av måluppfyllelsen. 

Förslag/beslutsalternativ 
Kommunstyrelsen föreslås ta emot informationen 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas W eidenmark 
Samhällsbyggnadschef 
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Tingsryds 
kommun 

2.5 Fordonsinvesteringar 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att pröva konkurrensut
sättning för 
-Renhållningen 
-Skötsel av gator och vägar som görs med väghyvel 

2. Konkurrensutsättningen ska värderas mot kommunens kostnader för verksamheten. 

Sammanfattning 
I samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde finns verksamheter som har större fordon 
som innebär stora enskilda investeringar med jämna mellanrum för att upprätthålla en 
maskinpark av acceptabel standard. 

Investeringarna är av den storleken att de under de år de görs innebär en väsentlig del av 
kommunens investeringsbudget. Speciellt mot bakgrund av att budgeten inte är speci
ellt stor. 

För att minska investeringsvolymen finns egentligen två sätt. Man kan tänka sig ett 
samarbete med andra kommuner eller hyra in fordon alternativt entreprenad. På detta 
vis kommer man ifrån investeringen. Sannolikt minskar dock inte kostnaden i drifts
budgeten. 

Uppdrags beskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen att genom bl a entreprenader och ökad samver
kan med andra aktörer minska maskin- och fordonsinvesteringarna med minst 1 mkr per 
år under en femårsperiod. Uppdraget bör planeras så att budgetmässigt genomslag nås 
senast i budget 201 7. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 2: 
Minska tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en investeringsplan för kommande fordonsbehov. 
Planen grundas på ett utbyte av fordon efter ett visst antal driftsår. Eftersom driften av 
fordon varit relativt oförändrad finns det en god kunskap om när fordon behöver bytas 
ut. 
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Detta leder fram till en plan för utbyte av fordon som läggs in i investeringsbudgeten. 
För att minska investeringsbehovet har det budgeterade behovet använts som underlag. 

Fordonsbehov finns främst inom park-, gatu-, VA-, och renhållningsverksamhet. Det är 
också dessa verksamheter som äger sina fordon. Inom andra verksamheter finns det 
personbilar vilka leasas. Eftersom det är investeringsbudgeten som är utgångspunkten 
för utredningen berörs inte leasingbilar. 

Bakgrund och fakta 
Utbyte av maskiner och fordon upptar utrymme i investerings budgeten. Om maskiner 
och fordon ej byts i rätt tid påverkas bl a underhållskostnader, arbetsmiljö m.m. nega
tivt. Nyttjandegraden är i vissa fall oklar eller ej optimal. 

Framtida investeringar/utbyten kan undvikas genom att köpa entreprenaden istället. 
Därutöver kan lokal samverkan med andra aktörer, tex med egna bolag, kyrkan, före
ningar och andra kommuner, både minska framtida investeringar och öka nyttjandegra
den på maskiner och fordon. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar för närvarande 
behov av maskin- och fordonsinvesteringar om i genomsnitt ca 3 mkr per år under de 
närmaste fem åren. 

För närvarande ser fordonsparken ut enligt följande. 

Märke Fordonstyp Årsmod Inköp Anskaffnings Byte enligt 
Värde, kr utbytesplan 

Patria Vammas RG- Väghyvel 2006 200611 2 670 000 2017 
281 
Volvo G 930 Väghyvel 2009 200908 3 054 712 2020 

JCB 427HT Hjullastare 2013 201401 1 940 172 2021 

Volvo FM 9 Lastbil 2008 201104 1 640 000 2019 

Valtra 8050-4C Traktor 2002 200211 584 500 2014 

Holder 212 Redskapsbärare 2011 201201 724 520 2021 

John Deere 6105-R Traktor 2012 201212 750 000 2022 

Holder 212 Redskapsbärare 2013 201308 787 000 2021 

I denna översikt finns inte sopbilarna med som är i akut behov av utbyte. Dessa har ta
gits bort ur utbyteslistan redan i avvaktan på beslut om framtida sophämtning. Värdet av 
nya fordon är beroende av typ men bedömd kostnad är 4 till 6 miljoner för två bilar. 
Fordon med störst enskilt värde är väghyvlar. Kan man ta bort denna investeringskost
nad uppnår man målet i uppdraget med god marginal. 

Alternativ är då entreprenad eller att vi samarbetar med annan kommun för att på så vis 
halvera investeringskostnaden. För samarbete behövs dock ett fortsatt arbete för att 
finna sätt att samarbeta där man kan dela på investeringskostnaden mellan kommuner. 
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Förfrågning av entreprenad kan innebära att någon entreprenör i närområdet kan få yt
terligare täckning i sin verksamhet. 

Kan verksamheten bedrivas i samverkan med annan kommun påverkar detta möjligtvis 
även framtida samverkansarbete. 

EKONOMI 
Entreprenad eller hyra av fordon minskar investerings budgeten vilket är syftet med för
slaget. Däremot minskas sannolikt inte driftsbudgeten då entreprenören/ uthyraren skall 
ha en vinst på verksamheten. I vissa fall kan dock entreprenören genomföra vissa sam
ordningsfördelar inom sin verksamhet. 

MEDARBETARE 
Hittills har fordonsinvesteringar i många falls skjutits upp och på framtiden vilket har 
inneburit problem med plötsliga haverier. Följden är förutom det driftstopp som uppstår 
har det också funnits risker ur arbetsmiljösynpunkt. 

Läggs verksamhet ut på entreprenad kommer sannolikt medarbetare att bli övertaliga i 
verksamheten. 

PROCESS 
Flera fordonsinvesteringar har redan skjutits framåt pga att investerings budgeten inte 
tillåtit genomförande tidigare år. Vissa investeringar är mycket akuta. Det innebär att 
skall investeringarna ersättas med samarbete eller entreprenad, vilket tar tid, kommer 
situationen innebära risker. Det kan vara svårt att få en tidsmässig överenstämmelse 
mellan behovet av fordonsbyte och möjligheten att gå in i entreprenad eller samarbete. 

Överväganden och slutsats 
Vid övergång till entreprenad avhänder sig kommunen alltid en viss kompetens för hur 
verksamheten kan bedrivas. Detta skall ställas mot att en entreprenör kan ha en större 
kunskap och möjlighet till samordningsfördelar med andra uppdrag inom entreprenö
rens verksamhet. Egna fordon ger alltid en större flexibilitet i driften av verksamheten 
vilket skall ställas mot de ekonomiska fördelarna man får i investerings budgeten. Ex det 
är lättare att ha ett fordon på entreprenad än ett ventilationsaggregat. 

Förslag/beslutsalternativ 
Samarbete kräver fortsatt utredning för att klargöra vilka möjligheter som finns. Det 
måste finnas någon/några andra intresserade kommuner. Beslut kan fattas om fortsatt 
utredning av detta alternativ. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tingsryds 
kommun 

2.6.1 Skogsinnehav 

Förslag till beslut 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Kommunfullmäktige fastställer strategi för kommunens skogsinnehav enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att fastigheterna Vieboda 1 :2 och 2:2 
samt del av Flishult 1: 13 ska försälj as. 

3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbereda en för
säljning av fastigheterna och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun äger ca 1500 ha skog, varav ca 900 ha är tätortsnära och således 
lokaliserat runt kommunens tätorter. Dessutom äger kommunen de stora skogsfastighet
ema Flishult 1 :13 om ca 330 ha och Vieboda 1 :2 och 2:2 om ca 190 ha. 

Utredningen föreslår en strategi för kommunens skogsinnehav med huvudinriktningen 
att innehavet i första hand bör koncentreras till tätortsnära skog i anslutning till kommu
nens tätorter. Den tätortsnära skogen är viktig för fysisk planering/exploatering, invå
narnas rekreation och friluftsliv samt för att utveckla god natur-, landskap- och kultur
minnesvård. I strategin föreslås också att skogsinnehav som inte är tätortsnära eller har 
strategisk eller teknisk betydelse ska avyttras. Som en följd av detta föreslås att fastig
heten Vieboda (1 :2 och 2:2) samt del av Flishult (1: 13) bör försäljas. Huvuddelen av 
Flishult (I: 13) bör behållas av strategiska och tekniska skäl, då den utgör grund för 
kommunens vattenförsörjning. 

Uppdragsbeskrivning enligt slutrappporten 
Uppdrag till kommunchefen att ta fram en långsiktig strategi för kommunens skogsin
nehav. Strategin ska bland annat klargöra syftet med ägandet samt innehålla övervägan
den av försäljningar av skogsinnehav. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställnings
tagande kan göras före utgången av 2015. 

Utredningen redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 2: Minska kommun
koncernens tillgångar, lokaler och investeringar. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Kommunchefen har delegerat utredningen till samhällsbyggnadschefen, som ansvarat 
för genomförandet. Utredningen har i huvudsak skrivits av mark- och exploateringsin
genjör, med undantag för ekonomisk analys vilken gjorts av ekonomichefen. Utred
ningens grundfakta och analyser är gjorda med hjälp av bland annat information från de 
gröna skogsbruksplanema samt möten och diskussioner med skogsförvaltare Södra. 
Utredningens slutsats och förslag har diskuterats och slutligen formulerats och fastställts 
av centrala chefsgruppen. 
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Bakgrund och fakta 
Kommunens skogar är relativt utspridda över kommunen. Skogsinnehavet består av ca 
1500 hektar fördelat på drygt 760 större och mindre bestånd. Det totala virkesförrådet 
bedöms idag uppgå till ca 243.000 m3sk. Det rådet ett gott tillstånd i kommunens sko
gar. Mycket består av tillväxande ungskog samt medelålders produktiva gallringsskogar 
och där sköts skogen intensivt med hög kvalitativ virkesproduktion som mål. I de tä
tortsnära skogarna har landskapsvård och naturvård högre prioritet än virkesproduktion. 
Genomsyrande är att skogen ska ha ett värde även för framtida generationer. 
En beskrivning av det initiala skogstillståndet ges i följande punkter: 

• Medelförråd: 159 m3sk/ha 
• Medelålder volymvägd 50-59 år, arealvägd 30-39 år 
• Trädslagsfördelning: 27 % tall, 42 % gran, 21 % löv, 4% bok, 6 % ek 
• Medelbonitet tall: SI T24 (5,9 m3sk/ha, år) 
• Medelbonitet gran: SI 028 (8,0 m3sk/ha, år) 
• Medelbonitet hela innehavet: 7,3 m3sk/ha, år 

Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra 
värden i skogen. Olika målklasser pekar ut vilka områden där det i första hand satsas på 
produktion och var man prioriterar andra värden. Nedan beskrivs de fyra målklasserna 
och hur de är fördelade inom kommunens skogar. 

• Produktionsinriktning med generell hänsyn (PG), 707 bestånd motsvarande 1361 
ha (88,7%) 

• Produktionsinriktning med förstärkt hänsyn (PF), 2 bestånd motsvarande 3 ha 
(0,2%) 

• Naturvårdsinriktning med skötsel (NS), 28 bestånd motsvarande 119 ha (7,7%) 
• Naturvårdsinriktning utan skötsel dvs. lämnas orört (NO), 20 bestånd motsva-

rande 52 ha (3,4%) 

I ovanstående uppgifter ingår inte del av Tingsryd 1 :51/ "elljusspåret", ej heller Tings
ryd 4:95/ "travbanan". På dessa fastigheter saknas skogsbruksplan. 

Skogsinnehavet är PEFC och FSC-certifierad. Det innebär att markägaren åtar sig att 
följa en standard som ska ge ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. 
Förutom den tätortsnära skogen äger kommunen skogsfastigheterna Flisehult 1: 13 ( ca 
330 ha), Vieboda 1 :2 och 2:2 ( ca 190 ha). Det finns 17 st. naturreservat i kommunen. De 
tre större naturreservaten i kommunens ägo är: 

• Hensjönäset 34 ha 
• Korrö (Korröstiftelsen) 38 ha 
• Lunnabacken, Sånnahult, Kurrebo 5 ha 

Naturreservat innebär mer eller mindre långtgående inskränkningar i markägarens för
foganderätt över ett område. Markägaren har rätt till ersättning då mark tas i anspråk 
eller då inskränkningarna blir så pass omfattande att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom berörd del av fastigheten. Möjligheten att sälja en fastighet som till stor 
del består av naturreservat bedöms som små samt att de fastigheterna inte betingar något 
högt ekonomiskt försäljningsvärde. 
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Tingsryds kommuns skogsinnehav bör skötas med en övergripande målsättning om hög 
och uthållig avkastning med ett brukande som tar stor hänsyn till skogarnas miljövärden 
och om möjligt en ännu större hänsyn till de sociala värdena. Olika behov kan antas 
finnas för olika delar av skogsinnehavet, t.ex. friluftslivet kan ske på ett sätt i de tä
tortsnära skogarna och på ett annat i de mer avlägsna kommunskogarna. Skogsbruket 
ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida möjligheterna- varken till 
en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen eller till en god miljö för kom
muninnevånarna. 

Fastighetsinnehavet bör i första hand koncentreras till kommunens tätorter. Detta för att 
utgöra en reserv för den fysiska planeringen och som ett led i att utveckla god natur-, 
landskap- och kulturminnesvård. Men också för att tillfredsställa samhällets krav på 
rekreation, motion, undervisning och naturstudie. Målsättningen bör också vara att be
hålla i kommunens ägo större delen av fastigheten Flisehult 1: 13 för att tillgodose och 
upprätthålla en god kvalite på vattenförsörjningen till kommunens tätorter. 

Ekonomiska värden 
Sen den kommunala förköpsrätten avskaffades 2010 har markinnehavet blivit viktigare 
för kommunen. Det innebär att vill man expandera finns det ett behov att vara uppmärk
sam efter nya markområden och fastigheter som kan utgöra en reserv i framtiden. 
Markinnehavets värde kan sammanfattas i tre ord - exploatering, rekreation/friluftsliv 
samt ekonomisk avkastning. Genom exploatering har kommunen tillgång till en markre
serv för exploateringsändamål. I första hand ska marken i sig ses som viktig för kom
munen och inte tillgången på skogsmark. Den ekonomiska avkastningen ger ett tillskott 
till kommunens kassa. Värdet ur ekonomisk bytessynpunkt ska inte föraktas. Det ligger 
ett stort värde i markinnehavet som en resurs för kommunen som bytesmark eller för
säljningsmark för att finansiera framtida markförvärv. 

Vieboda bör ha ett stort utbytesvärde i en framtida förhandling om tillköp av mera tä
tortsnära fastigheter. Genom försäljning av dessa två fastigheter kan det inbringa som 
riktvärde 14 miljoner. Marknaden styr priset varpå detta är en generell uppskattning 
baserat på snittpris/hektar i Kronoberg. 

Fastigheten Flisehult 1: 13 har kommunalt värde både för att upprätthålla god kvalite på 
vattenförsörjningen till kommunens tätorter samt som område för rekreation och kultur
vård då ett flertal kulturminnen finns inom fastigheten. En del av nämnda fastighet 
skulle kunna avyttras. Inför beslut om försäljning av del av Flisehult måste det utredas i 
samarbete med VA-avdelningen hur stor del som måste behållas för att säkerställa kva
liten på de vattendammar som är anlagda på fastigheten. Arealen är totalt ca 330 ha och 
uppskattat försäljningsvärde (baserat som på Vieboda) 25 miljoner om hela fastigheten 
säljs. 

Ekonomisk analys av avkastning och försäljning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar följande intäkter och kostnader för skogsför
valtningen åren 2012-2014: 
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Försäljning skogsproduktion · + ··· 2 56fl_[ 2 044 3 332 

~;:~:;n och ersättningar:~=--=t-:. 2 ~=~=~-~: ~ =-3 ~~: 
Köp av huvudverksamhet SÖDRA -1532 -1033 -1424 

Driftskostnader [1] -158 -9 -71 

Försäkringsavg -3 .--=:i __ ~ 
Kapitalkostnader -85 -59 -51 

Kostna-de_r _ ______ . _ ... __ 1-- -1 n8 _ _ -U04j __ -~ 

[1] I driftskostnader ingår lön för markingenjör samt visst reparationsarbete. 

År 2012 tillkom kostnader för extra markarbete i samband med skogsavverkninf 
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Kommunens skogsförvaltning har således under åren 2012-2014 givit en årlig avkast
ning på i genomsnitt 1,3 mkr. 

Det har i den underliggande redovisningen inte varit möjligt att skilja på intäkter och 
kostnader från tätortsnära respektive icke tätortsnära skog. Detta, tillsammans med det 
faktum att beräknat marknadsvärde för den tätortsnära skogen inte har kunnat tas fram, 
begränsar möjligheten till att beräkna avkastningen som procent av värdet på ett bra och 
rättvisande sätt. Istället får antaganden göras enligt nedan och resultaten bör därför ses 
med reservation för att de bygger på antaganden och därmed inte kan anses vara mer än 
ett räkneexempel. Det bör även beaktas att siffrorna endast bygger på tre år, varför av
verkning, priser etc kan vara missvisande i ett långsiktigt perspektiv. Dessutom finns 
inte förutsättningar för att beakta eventuell värdeökning av skogen under perioden, vil
ket skulle kunna höja avkastningsberäkningen. 

Som redovisats ovan har den icke tätortsnära skogen (främst Vieboda och Flisehult) en 
sammanlagd yta om ca 600 ha och ett sammanlagt riktvärde om ca 39 mkr, dvs ca 65 
tkr per ha. Om den täto1isnära skogen ( ca 900 ha) skulle ha samma riktvärde per ha 
skulle den tätortsnära skogen därmed ha ett riktvärde på drygt 58 mkr. Om den totala 
avkastningen (1,3 mkr) sätts i relation till det totala riktvärdet (97 mkr) blir den årliga 
avkastningen ca 1,3%. Om antagandet istället är att den tätortsnära skogens riktvärde är 
50% av den icke tätortsnära skogens riktvärde, så blir motsvarande avkastning ca 1,9%. 

Om skogen försäljs kan försäljningsinkomsten användas till antingen amortering av 
låneskuld eller för att investera med egna medel, d v s utan nyupplåning. Utifrån dessa 
alternativ blir det intressant att titta på den genomsnittliga lånekostnaden, d v s vilka 
räntekostnader skulle upphöra/inte uppstå om försäljningsinkomsten användes till amor
tering eller investering med egna medel. Den genomsnittliga vägda räntan på kommu
nens låneportfölj har under åren 2012-2014 varit 2,99%. Sett till gjorda antaganden kan 
således konstateras att försäljning av skog skulle ge bättre effekt i kommunens resultat
räkning än att behålla den med nuvarande avkastning. 

Dock innebär de gjorda antagandena så många osäkerheter att stor försiktighet bör till
lämpas vid eventuella slutsatser i frågan. Som summerad slutsats kan istället sägas att 
utebliven avkastning/intäkt vid en eventuell försäljning förmodligen minst skulle kunna 
motsvaras av minskade/uteblivna räntekostnader. Den nuvarande avkastningen/intäkten 
utgör således inte skäl till att behålla skogen, utan andra värden och syften bör således 
beaktas i det ställningstagandet. 
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Försäljning av skog skulle även generera en engångseffekt i kommunens resultaträkning 
i form ett rearesultat. Om försäljningsinkomsten överstiger bokfört värde uppstår en 
reavinst, och om den understiger bokfört värde uppstår en reaförlust. Reavinster får en
ligt huvudregeln inte inräknas i kommunallagens balanskrav. 

Kommunens bokförda värde för skogen är mycket lågt och endast i något fall specifice
rat per fastighet. Fört ex Vieboda finns inget specificerat bokfört värde, varför en even
tuell försäljning till riktvärdet skulle innebära en bokföringsmässig reavinst om 14 mkr. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
Av Tingsryds kommuns markinnehav är ca 900 ha tätortsnära och således lokaliserat 
runt kommunens tätorter. Till tätortsnära räknas skog inom 2 kilometer från tätort. Mer 
än hälften av alla skogsbesök sker i tätortsnära skog och är viktig ur invånarsynpunkt. 
Kommunalt ägande av skog säkerställer naturnära bebyggelse som av många anses vik
tigt. Vid val av bostad är en tilltalande grön miljö en viktig faktor för många. Skogen 
ska ses som en resurs även för framtida generationer och ska skötas långsiktigt. 

SAMHÄLLE 
De offentliga skogsfastigheterna är en resurs för kommunen. Det innebär att de kan an
vändas för exploatering, rekreation och friluftsliv samt ekonomisk avkastning. 
Tätortsnära mark bör också ses som mark för framtida samhällsplanering och ger kom
munen möjlighet att utveckla attraktiva samhällen både genom bebyggelse och som en 
grön lunga för invånare utan att behöva investera i markköp. Den tätortsnära skogen 
tryggar ett framtida behov av tomt- och industrimark och detaljplaneläggning av områ
den. Kommunen har genom skogsfastigheterna god plan och markberedskap samt goda 
möjligheter att driva projekt som förbättrar infrastrukturen. 

En försäljning av tätortsnära skog gör att kommunen blir av med områden som i framti
den kan användas för industri- eller bostadsmark varför något sådant inte rekommende
ras. 

EKONOMI 
Försäljning av skogsinnehav möjliggör amortering av låneskuld eller investering med 
egna medel. Andra alternativa användningsområden ärt ex avsättning för framtida 
markköp eller förtidsinlösen av pensionsåtaganden. Utifrån bakgrund, mål och priorite
ringar inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi torde dock låneskuld och investe
ringar vara högst prioriterat. 

Utebliven avkastning från försålt skogsinnehav utgör ej ett övervägande skäl för att be
hålla skogsinnehav, då denna sannolikt minst kan motsvaras av minskade eller uteblivna 
räntekostnader kopplade till låneskulden. 

Försäljning av skogsinnehav skapar sannolikt en reavinst i kommunens resultaträkning. 

PROCESS 
En effektivare verksamhet kan uppnås genom ett mera aktivt deltagande i vårt skogsin
nehav genom ökad samverkan med kommunens skogsförvaltare. Detta leder i sin tur till 
korrekta beslutsunderlag och god internkontroll. 
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Slutsats 
Kommunfullmäktige föreslås anta strategi för skogsinnehav enligt bilaga med huvudin
riktningen att innehavet i första hand bör koncentreras till tätortsnära skog i anslutning 
till kommunens tätorter. I strategin föreslås också att skogsinnehav som inte är tä
tortsnära eller har strategisk eller teknisk betydelse ska avyttras. 

Som en följd av strategin föreslås att Vieboda (1 :2 och 2:2) samt del av Flishult (1 :13) 
försäljs, medan huvuddelen av Flishult (1: 13) behålls p.g.a. dess strategiska och tek
niska värde (vattenförsörjning). Försäljningsinkomsten bör lämpligen användas till an
tingen amortering av låneskuld eller investering med egna medel. Ställningstagande till 
användningen är dock ej nödvändig i samband med beslut om försäljning, utan detta kan 
hanteras i kommande budgetarbeten eller löpande beslut. 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer strategi för kommunens skogsinnehav enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige beslutar om en inriktning att fastigheterna Vieboda 1 :2 och 2:2 
samt del av Flishult 1: 13 ska försäljas. 

3. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbereda en för
säljning av fastigheterna och ta fram nödvändiga beslutsunderlag inklusive köpeavtal. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Samhällsbyggnadschef 



125

Tingsryds 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Strategi för Tingsryds kommuns skogsinnehav 

Bakgrund 
Tings,yds kommun har ett skogsinnehav på ca 1500 ha. Skogen delas in i tätortsnära skog och produkt
ionsskog. Syftet med ägandet och brukandet av skogen varierar beroende på vilken typ av skog det är. 
Skogsstrategin ska beskriva hur kommunen ska förvalta sitt innehav så att markens olika värden tas till 
vara på bästa sätt. Skogsstrategin ska ange syftet med kommunens skogsägande och gäller för skogsmark 
som ägs av Tingsryds kommun, både utanför och innanför detaljplanelagt område. Parker, skolgårdar, 
odlingsmark eller annan mark definierad som parkmark i detaljplan mnfattas inte av skogsstrategin. 

Skogsstrategi- övergripande och långsiktiga mål med kommunens skogsinnehav 

Tingsryds kommun skall äga skog med huvudsyftet att det ska vara mark eller markre
serv för tätorternas utveckling. 

Skog som inte är tätortsnära eller har strategisk eller teknisk betydelse skall avyttras. 

Skogsbruket ska bedrivas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. 

Med ekonomiskt hållbart sätt menas: 

• Bestånd avsatta för produktion ska ge god ekonomisk avkastning. 

• Avkastningskravet ska balanseras mot de sociala och ekologiska målen. 

• Bestånd avsatta för produktion ska skötas så att god virkeskvalitet erhålls. 

• Mer externt belägna områden kan beroende på läge och egenskaper skötas med 
högre produktionskrav för att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för att 
gynna och utveckla mer tätortsnära delar. 

• Skogsmark inom detaljplanelagt område ämnat för framtida tätortsutveckling 
bör skötas så att värdena för dess framtida nyttjande gynnas. 

• Skogen ska förvaltas så att en hög och varaktig tillväxt bibehålls, som även kan 
ge god ekonomisk avkastning i framtiden. 

Kommunen ska tillgodose behovet av rekreationsskog. Skogens värden för hälsa, rekre
ation, friluftsliv, lärande och naturupplevelser bör gynnas och utvecklas. Detta gäller 
särskilt de mer tätortsnära delarna av skogsinnehavet. 

Kommunens skogar ska ha höga och långsiktiga hållbara sociala, ekologiska och eko
nomiska värden. Den biologiska mångfalden i skogsekosystemet ska bevaras och ut
vecklas. 

Skötseln av kommunens skogar ska ske av en upphandlad förvaltare. Arbeten nära tät
bebyggelse ska ske i samarbete med ansvarig enhet inom kommunorganisationen. 
Skogsbruksplaner ska finnas och tillämpas. 

1 (1) 
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Tingsryds 
kommun 

3.2. Bidrag och sponsring 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Inriktningen i den bifogade utredningen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för utredningen är tabellen i uppdraget, vilken omfattar utfallet i 2013 års 

bidragsbudget för föreningar m fl. Tabellen omfattar även områden som ingår i tre andra ut

redningar inom Hållbar ekonomi: 1.4 Idrotts- och badanläggningar, 1.7 Samlingslokaler och 3.6 

Varuhemsändningsbidrag. Dessa poster har lyfts ur denna utredning. I uppdragstabellen finns 

även annonsering, reklam och sponsring, samt ytterligare några poster som inte kan definieras 

som bidrag utan som köp av tjänst. Även dessa har lyfts ur denna utredning men ingår i bespa

ringsförslaget. 

Omkring 4,1 mkr återstår där besparingar torde vara möjliga. Tillsammans med neddragningar 

avseende annonsering, reklam och sponsring, kan i underkant av 1,1 mkr (ca 26 %) sparas. 

Övriga förväntade besparingar i uppdraget sker enligt förslagen i utredningar som omnämns 

ovan. 

En grundläggande förutsättning för långsiktig hållbarhet är att dagens bidragssystem föränd

ras i grunden. De policyer, regelverk och riktlinjer som finns idag är i behov av genomlysning 

och uppdatering. Regelverk och riktlinjer ska vara tydliga för alla och bidragen tydligt definie

rade. Då bidragen består av skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens 

värdegrund. Rätt implementerat kan ett nytt system också verka som incitament för utveckling 

av föreningsorganisationer och verksamhet. 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras och kompletteras med ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk 

för ansökningar, uppföljning och rutiner för den administrativa hanteringen. 

Uppdraget omfattar inte kommunala bolag och stiftelser, vilkas bidrag, reklam, sponsring och 

annonsering heller inte ingår i uppdragstabellen. Utifrån målsättningen att kommunala verk

samheter totalt sett ska uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, är det emellertid rimligt att be

sparingar inom dessa områden även bör gälla för bolag och stiftelser. 

U ppdragsbeskrivn ing 

Utredningsuppdrag med inriktning att minska bidrag, sponsring, annonser och reklam med 

totalt 10-20%. Bidrag och sponsring till barn- och ungdomsverksamhet bör bibehållas eller 

ökas. Politiskt ställningstagande senast i förbindelse med beslut om budget 2017. 
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Uppdraget redovisas inom ramen för s/utrapportens strategiska prioritering nr 3: Avgränsa det 

kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk
samhet. 

Kommunen har årligen kostnader för bidrag, sponsring, annonser och reklam. Bidragen går till 

bl a idrotts-, kultur- och samhällsföreningar, som alla bedriver viktig verksamhet i kommunen. 

Bidragen avser tex aktivitetsstöd, lokaler, samlingslokaler, ledarutbildning, sponsring och sam

arbetsavtal, studieförbund, sockenråd, hemvändardagar, nattvandring, drift- och investerings

bidrag och verksamhetsbidrag. Kostnaderna utgör till huvudsaklig del frivillig verksamhet för 

kommunen. 

Kommunen har höga kostnader för fritidsverksamhet (inklusive lokaler och anläggningar), plats 

226 i riket år 2013, vilket är högst i länet. Vi har högt antal deltagartillfällen per invånare 7-20 

år: plats 25 i landet år 2013, högst i länet. 

Kommunens redovisade kostnad för bidrag, sponsring, annonser och reklam för 2013 uppgick 

till ca 9 mkr. En översikt ges i nedanstående tabell. Siffrorna avser kommunen/förvaltningarna. 

Därutöver finns kostnader för sponsring, annonser och reklam i kommunens bolag och stiftel

ser, vilka inte ingår i tabellen. I tabellen ingår bidrag som även tas upp i andra delar av rappor

ten, tex samlingslokaler, hemsändningsbidrag, drift av idrotts- och fritidsanläggningar samt 

partistöd. 

Slag 

Lokalbidrag 

Aktivitetsbidrag 

Ledarutbildningsbidrag 

Driftbidrag föreningar 

lnvesteringsbidrag 

Verksamhetsbidrag 

Riktade bidrag 

Övriga bidrag 

Driftbidrag till ek. föreningar, AB 

Bidrag regionalt samarbete 

Offentlig medfinansiering 

Övriga bidrag 

Annonser 

Reklam och sponsring 

Summa 

Belopp 2013, tkr 

144 

531 

16 

2546 

113 

703 

51 

1057 

1297 

76 

1268 

17 

575 

640 

9034 

Ambitionsnivån för bidrag, sponsring, annonser och reklam kan sänkas. En kostnadsminskning 

med 10-20% skulle motsvara ca 0,9-1,8 mkr i årliga kostnader. En möjlighet är att prioritera 

barn- och ungdomsverksamhet före annan verksamhet. 
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Kommentar till uppdraget 

Uppdraget eftersträvar en kostnadsminskning om 10-20 %. I en inledande analys konstateras 

att vissa bidrag som ingår i ovanstående tabell behandlas i andra delar av "Hållbar ekonomi", t 

ex 1.4 Idrotts- och badanläggningar och 1. 7 Samlingslokaler, avseende drift-, underhåll- och 

investeringsbidrag, och 3.6 Hemsändningsbidrag (beslut oktober 2015). I tabellen ingår också 

annonser, reklam och sponsring, som bör betraktas som "köp av tjänst" snarare än bidrag. Det 

finns även andra områden där det kan ifrågasättas om kostnaden är att betrakta som bidrag, 

och tvärtom. I tabellen ingår även bidrag där förutsättningarna har förändrats, tex investe

ringsbidrag till bredbandsutbyggnad och bidrag till större verksamheter som Kurrebo och Ting

valla Travsällskap. Detta innebär att angiven summa om ca 9 miljoner kronor (2013) inte är 

helt relevant som utgångspunkt för en förmodad besparing om ca 0,9-1,8 mkr per år. 

När detta har konstaterats, kan uppdraget genomföras som en ren besparingsåtgärd, genom 

att generellt sänka samtliga återstående bidragsposter utom de som berör barn och unga, med 

föreslagen procentsats. Utredningen bedömer emellertid en sådan åtgärd som kortsiktig och 

problematik i form av otydlighet kring bidragen, dess regelverk och nivåerna skulle återkomma 

inom några år. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Mot bakgrund av ovanstående har utredningens arbetsgrupp valt att göra en analys som inklu

derar dels en genomgång av själva bidragen (nivå, till vem, varför), samt på vilka premisser 

dessa beslutas (vem fattar vilka beslut, vilka regelverk gäller, krav på mottagare, redovisning av 

verksamhet, etc). Utredningen lämnar också förslag till ett ramverk för hur bidragshanteringen 

kan organiseras och administreras. Detta förslag är att betrakta som en utgångspunkt. 

Syftet är att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering, både vad avser hantering 

av politiska beslut och administration. Detta kan åstadkommas genom att skapa förutsättning

ar och regelverk för en långsiktigt rimlig nivå på de bidrag kommunen ger. Utöver förslag till 

vilka bidrag kommunen bör fortsätta att erbjuda, formuleras förslag till kriterier och ramverk 

för beslut om bidrag. Dessa kompletteras i nästa steg med konkreta regelverk, riktlinjer för 

ansökningar och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. 

Tillvägagångssätt 

I syfte att få fram tydliga definitioner av bidragsområden, särskilt med fokus på bidrag som 

omfattar verksamhet för barn- och ungdomar, har bidrags mottagarna delats in i två förenklade 

grupperingar utifrån: 1) Föreningar och 2} Ickeföreningar. Dessa två grupper har i sin tur delats 

in i underkategorier där resonemang kring bidragsberättigande har förts. En analys av gruppe

ringarna redovisas längre fram i utredningen. 

Bakgrund och fakta 

En genomgång av nuläget ger vid handen att samtliga förvaltningar idag har någon form av 

bidrags hantering. Vissa bidrag omfattas av andra utredningar inom Hållbar ekonomi, så som: 

• 

• 

1.4 Idrotts- och badanläggningar (drift- och investeringsbidrag) 

1.7 Samlingslokaler (drift- och investeringsbidrag) 

3.6 Hemsändningsbidrag 
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Kultur- och fritidsnämnden (numera utskottet) 

• Ungdoms-, idrotts- och fritidsföreningar beviljas bidrag enligt "Allmänna bidragsbestäm

melser 2008", antagna av kommunfullmäktige. Omfattar startbidrag, lokalbidrag, aktivi

tets bidrag, ledarutbildningsbidrag, bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, bi

drag till drift av egna anläggningar samt investerings bidrag till föreningsägda anläggningar. 

Ej tvingande. 

• Samlingslokaler. Ägarföreningar beviljas lokal- och aktivitets bidrag enligt normer fastställda 

av tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Ej tvingande.(Se förslag i 1.7 Hållbar ekonomi). 

• Kulturföreningar beviljas bidrag efter beslut från utskottet/nämnden med belopp enligt 

praxis. Ej tvingande. 

• Studieförbunden beviljas bidrag fastställda av utskottet/nämnden enligt riktlinjer för det 

statliga stödet. Erhåller även verksamhetsbidrag. Studieförbunden har till viss del barn- och 

ungdomsverksamhet, ca 5 % enligt senaste redovisningen. Ej tvingande. Utöver hantering 

som övriga bidrag finns riktade bidrag, dvs delfinansiering av arrangemang etc, söks lö

pande. Delegationsbeslut. 

Socialnämnden 

• Regler för föreningsbidrag antagna av socialnämnden 2001-09-01, gäller föreningar inom 

socialnämndens ansvarsområde vars verksamhet är riktad till personer som pga fysiska, 

psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhälls

livet. Omfattar grundbidrag, verksamhetsbidrag, övrigt bidrag, projektbidrag, startbidrag 

och lokalbidrag. 

• Övriga bidrag kan sökas av länsövergripande föreningar. 

• Startbidrag kan sökas när som helst under året. 

• Lokalbidrag innebär ersättningsfri tillgång till lokaler inom nämndens verksamhetsområde. 

• Föreningarna kan ha ungdomsmedlemmar men inget krav. 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Elevråden, verksamhetsbidrag. 

• Föräldraföreningar, verksamhetsbidrag. 

Bidrag till elevråd och föräldraföreningar beviljas efter ansökan. Procentuell fördelning ef

ter antalet elever på respektive skola. Söks under vårterminen för ett år i taget. Delegat

ionsbeslut. 

Kommunstyrelsen 

• Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. Årligt verksamhetsbidrag och aktivitets bidrag. 

• Nattpatruller. Syfte att aktiva nattvakter/nattpatruller ska stödjas årligen för sitt arbete. 
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Ansökan till ovanstående ställs till kommunstyrelsen, handläggs av tjänsteman och beslu

tas i arbetsutskottet. Praxis har utvecklats vad gäller fördelning av det ekonomiska stödet. 

Varje ansökan hanteras som ett ärende. 

Sammanfattning bakgrund 

• Generellt konstateras att de policyer, regelverk och riktlinjer som finns och används är i 

behov av genomlysning och uppdatering. 

• I vissa fall saknas regelverk och riktlinjer och risk finns att beslut fattas utifrån personliga 

bedömningar eller praxis. Detta skapar otydlighet för beslutsfattare, tjänstemän, förening

ar och organisationer, det vill säga hos alla som är involverade i bidragshantering. 

• Utredningen visar också vikten av att olika bidragsdelar är tydligt definierade och att riktlin

jer och rutiner följs i alla led, hela vägen från budgetanslag, ansökningar, genom bered

ning, beslut och fram till korrekt kontering och utbetalning. 

Analys och förslag 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras kring vilka bidrag organisationer och föreningar ska kunna söka. Strategin bil

dar utgångspunkt för ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk för ansökningar 

och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. Då bidragen består av 

skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens värdegrund. 

Utöver bidrag ska föreningar och organisationer ha möjlighet att ansöka om medfinansiering 

till särskilda projekt. Medel för detta avsätts årligen i budget och finns även tillgängliga genom 

tex projekt i Sydostleader. 

Utredningen har delat upp dagens bidrag i två undergrupper, bidrag till föreningar och bidrag 

till "icke" föreningar. 

Grupp 1 - Bidrag till föreningar 

För samtliga bidrag till föreningar föreslås att 

• Övergripande strategi med mål och fokusområden formuleras och beslutas av Kommun-

fullmäktige. Aktualitet prövas varje mandatperiod. 

• Budgetram om 1 + 2 år avsätts i budget (möjliggör långsiktig verksamhetsplanering) 

• Utifrån bidragsstrategin tas särskilda kriterier, regelverk och riktlinjer fram . 

• Alla bidrag ska sökas. 

• Med en tydlig strategi och tydliga kriterier och regelverk kan merparten beslut delegeras till 

tjänstemannanivå 

• Kommunen ska uppmuntra till och även kunna vara behjälplig vid ansökningar om uppväx

ling av externa medel, t ex från EU. 

• Av de besparingar som föreslås återförs 25 % till föreningar som prioriterar verksamhet för 

barn- och ungdomar. 

I gruppen föreningar konstateras följ ande ha verksamhet som direkt riktar sig till barn och 

ungdomar: 
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• Elevråd och föräldraföreningar 

Bidraget kan utvecklas. Bör kopplas till aktivt arbete med att bilda elevråd och stötta dessa i 

syfte att skola barn och ungdomar i demokratifrågor, beslutsprocesser etc. Tydliga kriterier 

för vad ett elevråd ska arbeta med. Prioriterat område. 

• Fritidsföreningar 

Kategorin består av föreningar som kan ha särskild verksamhet för barn och ungdomar. Bi

drag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 10 %. 

• Idrottsföreningar 

Bidrag till drift och investeringar behandlas i Hållbar ekonomi, 1.4 Idrotts- och badanlägg

ningar. De flesta idrottsföreningar har verksamhet för barn och ungdom. Prioriterat om

råde. 

Övriga i gruppen föreningar: 

• Funktionshinderföreningar 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Kulturföreningar (hembygdsföreningar, konstföreningar, etc) 

Kulturföreningarnas verksamhet är inte tvingande för kommunen att ge bidrag till. 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Lokala utvecklingsgrupper 

Idag fattas minst 14 beslut, ett om aktivitetsbidrag och ett verksamhetsbidrag per förening, 

av politiken. Samtliga beslut bereds och skrivs fram av tjänstemannaorganisationen, bereds 

politiskt, kopieras och distribueras till ledamöter och suppleanter samt beslutas i två instan

ser, KS Au och KS. 

Förslag: De lokala utvecklingsgrupperna har en viktig samordnade roll i sina respektive 

närområden men också en viktig roll som kommunens samtalspartner i olika frågor. Sy

stemet för bidragsansökan och hantering förnyas i enlighet med fastslagen strategi. Inom 

fastslagen ram bör beslut fattas på tjänstemannanivå . Bidraget bör ökas med 10 %. 

• Pensionärsföreningar 

Förslag: Bidragen reduceras med 20 %. 

• Samlingslokaler 

Se 1. 7 Hållbar ekonomi 

• Studieförbund 

Studieförbunden har statliga bidrag och verksamheten är inte tvingande för kommunen. 

Förslag: 

Generella bidrag utgör ett grundbidrag och reduceras med 50 %. Studieförbunden kan söka 

medel för särskilda projekt utifrån uppsatta kriterier. Verksamhet som prioriterar och direkt 

riktar sig till barn- och ungdomar prioriteras . 
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Grupp 2 - Bidrag till "icke" föreningar 

Denna grupp omfattar bidrag som kan bestå av regionala överenskommelser, samhällsnytta, 

näringslivsprojekt, partistöd mm. 

• Bredband 

På grund av ändrade regler för medfinansiering är detta bidrag inte längre aktuellt. Förslag: 

Startbidrag om 5 000 kr lämnas till nya fiberföreningar. 

• Varuhemsändningsbidrag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.6 Hemsändningsbidrag 

• Näringslivsföreningar 

Bidrag till näringslivsföreningar har i första hand beviljats inom ramen för Attraktivitets pot

ten. År 2016 kan projektmedel sökas av näringslivsorganisationer och liknande från Tufab 

AB's ramprojekt "Näringsliv i utveckling". Även framgent bör det vara möjligt för denna 

grupp att söka medfinansiering till projekt. 

• Bidrag till större verksamheter 

Avser stiftelserna Kurrebo och Korrö. Fullmäktige har fattat inriktningsbeslut om försäljning 

av Kurrebo. Stiftelsen Kurrebo har tidigare haft ett årligt driftsbidrag om 647 tkr, för 2016 

uppgår bidraget till 200 tkr. Korröstiftelsen har ett årlig bidrag om 107 tkr. Hanteras isär

skild ordning. 

• Samhällsnytta 

Förslag: Bidrag till Nattpatruller läggs in i budget för Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. 

• Nationella bidrag 

Merparten är inte att kategorisera som bidrag utan mer som köp av tjänst. 

• Partistöd 

Förslag: Bidraget reduceras med 20 %. 

• Regional samverkan 

Här finns bidrag till organisationer som bedriver kommunövergripande verksamhet, tex 

brottsofferjour, funktionshinderförening, adoption m fl, varav vissa kan ingå i regionala 

överenskommelser. 

Förslag: Bidragen analyseras vidare utifrån aktuella beslut, policyer etc. Tydliga riktlinjer för 

vilka regionala verksamheter kommunen ska delta i/bidra till tas fram. 

Grupp 2 - Annonser, reklam, sponsring 

• Annonsering 

Annonskostnader är per definition inte bidrag. Kostnader för annonsering bedöms kontinu

erligt i syfte att hållas på så låg nivå som möjligt. Huvuddelen av kostnaden består av plat

sannonser, samt information om tex medborgardialoger, plansamråd och full mäktiges 

sammanträden. 
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• Reklam och sponsring 

Reklam och sponsring är per definition inte bidrag. Reklam är marknadsföring och sponsring 

innebär någon form av motprestation, tex logotype på en tröja el dyl. 

Förslag: Bidrag kan i förekommande fall "döljas" genom användning av begreppet spons

ring. Policyer, regler och riktlinjer för reklam och sponsring gås igenom och uppdateras. 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn tagen till Hållbar ekonomi 1.4, 1.7 och 3.6 samt 

diverse poster som ej bör definieras som bidrag, har uppdragstabellen uppdaterats. 

Slag Belopp Andra utred- Ny utgångs- Spar från ny Återstår 
2013, tkr ningar/ej bi- punkt - utgångspunkt 

drag etc. 
denna utred- 20% 

ning 

Lokalbidrag 144 0 144 0 144 

Aktivitetsbidrag 531 168 362 0 362 

Ledarutbildningsbidrag 16 0 40 0 40 

Driftbidrag föreningar 2546 1021 1527 0 1527 

I nvesteringsbidrag 113 0 114 23 91 

Verksamhetsbidrag 703 0 703 300 403 

Riktade bidrag 51 0 51 51 0 

övriga bidrag 1057 110 924 83 841 

Driftbidrag till ek. före- 1297 1064 231 46 185 
ningar, AB 

Bidrag regionalt samar- 76 0 76 76 0 
bete 

Offentlig medfinansiering 1268 1267 0 0 0 

övriga bidrag 17 0 17 17 0 

Delsumma 7 819 3 630 4189 596 3 593 

Annonser* 575 575 0 115 460 

Reklam och sponsring* 640 640 0 128 512 

Totalt 9 034 4 845 4189 839 4 565 

*Annonser, reklam och sponsring definieras ej som bidrag men ingår i besparingsförslaget. 

Regelverk och kriterier 

Oavsett område är det rimligt att kommunen kan ställa krav på verksamheter som beviljas 

bidrag och även i många fall definiera någon form av motprestation. Kontinuerlig rapportering 

och uppföljn ing är en självklarhet. Genom att utforma ett bidragssystem med en strategi och 

utifrån den tydliga kriterier, riktlinjer och regelverk för att en ansökan ska beviljas, underlättas 
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ningar och organisationer. 
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Beslut om bidrag bör också innebära någon form av sanktion, dvs. om en förening inte kan 

redovisa att man gjort det man sagt i ansökan, kan man riskera att hela eller delar av bidraget 

måste återbetalas. Tydliga krav och riktlinjer torde också medföra en utvecklings potential för 

föreningslivet. Kommunens värdegrund och perspektiv kan utgöra utgångspunkt för riktlinjer. 

Krav som kan ställas ärt ex: 

• Dragpolicy 

• Jämställdhetsplan 

• Tillgänglighetsplan 

• Hållbarhetsplan 

• Verksamhets- och aktivitetsplan 

• Rutiner för uppföljning och återrapportering 

Arbete med att ta fram dylika planer mm kan fungera som ett incitament för utveckling i re

spektive förening. Ansökan om bidrag ska samtidigt vara enkel och tillgänglig och kan med 

fördel standardiseras. Passar bra för E-tjänst. 

Handläggning och administration 

För att få en effektiv och konsekvent handläggning av bidragsansökningar föreslås att kommu

nens samtliga bidrag till föreningar och organisationer handläggs av Kommunledningsförvalt

ningen, självklart i samverkan med berörda verksamheter. Detta säkerställer att regelverk och 

riktlinjer följs och en effektiv beredning och administration. 

Konsekvensanalys 

Beskrivning och analys av konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen. Görs utifrån våra 

fem perspektiv: 

MEDBORGARE 

Förslagen innebär tydlighet och transparens gentemot medborgarna. 

SAMHÄLLE 

Föreningslivet är ett viktigt kitt i samhället. Kommunala bidrag till föreningar och organisation

er är ett viktigt stöd i samhällsstrukturen. Bidragen utgörs av skattemedel och innebär således 

också ett ansvar för att medlen används väl, både för beslutsfattare och för mottagare. 

EKONOMI 

Genom tydliga regler och riktlinjer kan bidragen bli mer effektiva samtidigt som hantering och 

administration förenklas. 

MEDARBETARE 

En samlad handläggning bidrar till en övergripande helhetsbild vilket i sin tur säkerställer kom

petens och effektiv hantering. 
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PROCESS 

Implementering av ett nytt bidragssystem innebär möjligheter till kompetenshöjning och ut

veckling hos både föreningar och den kommunala organisationen. 

Överväganden och slutsats 
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En ny strategi och nya riktlinjer för de medel kommunen avsätter till bidrag innebär en tydlig

het gentemot föreningar och organisationer och en smidigare hantering och administration. 

Detta medför möjligheten för en långsiktigt hållbar, effektiv och transparent hantering av bi

dragen och innebär samtidigt ett incitament för utveckling av föreningarna. 

Förslag/beslutsalternativ 

• Godkänna inriktningen i bifogade utredning 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med beslutad inriktning 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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Tingsryds 
kommun Uppdrag Hållbar ekonomi 

Utredning 

3.3 Gator och vägar - enskilda vägar och privata utfarter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunen upphör med sitt åtagande och engagemang för skötsel av privata utfarter. 

2. Kommunen upphör med sitt åtagande och engagemang för skötsel av enskilda vägar. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att verkställa besluten. 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun åtog sig 1970, vid beslut om 1971 års kommunsammanslagning, att 
sköta privata utfarter och enskilda vägar. Åtagandena är frivilliga och utifrån Hållbar 
ekonomi utreds konsekvenserna av att upphöra med åtagandena. Efter genomgång av 
underlag, historik och tidigare beslut har en konsekvensanalys tagits fram som beskriver 
fyra olika möjligheter till beslut och fortsatt arbete. Det primära beslutet innebär att hela 
åtagandet gällande privata utfarter och enskilda vägar upphör från kommunens sida. 
Skötseln övergår därmed till vägsamfälligheter och ägare. Beslutsalternativ kan vara att 
kommunen har kvar ett visst engagemang i form bidragsgivning t ex till enskilda vägar. 
Ett ytterligare alternativ är att utreda konsekvenserna av en sänkt ambitionsnivå. 

U ppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att upphöra med skötsel av en
skilda vägar och privata utfartsvägar och att skötseln därmed övergår till vägsamfällig
heter och ägare. Uppdraget bör planeras så att politiskt ställningstagande kan göras sen
ast i samband med beslut om budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 3: Av
gränsa det kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån 
för frivillig verksamhet. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skötseln av enskilda vägar ligger under samhällbyggnadsförvaltningen som också drivit 
utredningen. Juridiska aspekter har beskrivits av mark- och exploateringsingenjör samt 
advokat Christian Ahrnbom (Se bilaga 1). Historieskrivningen, överblick av länet och 
övriga Sverige samt beskrivning av egna verksamheten har tagits fram av utrednings
sekreterare vid KLF med bistånd från gatuchef, Region Kronoberg och Trafikverket. 
Ekonomisk redovisning är framtagen av ekonom. 
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Bakgrund 
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och 
vägar och cirka 43 000 mil enskilda vägar. För de statliga vägarna ansvarar staten som 
därmed bekostar all hantering genom Trafikverket. Kommunala gator ochjärnvägsban
kar ägs av kommunerna och utgör kommunernas egna vägnät. För de kommunala ga
torna ansvarar kommunen samt bekostar skötsel och underhåll. 

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har an
svaret för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Sam
manlagt är det 23 000 väghållare som ansvarar för de enskilda vägarna. Det är väghålla
ren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland fungerar organisationer 
som väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsför
eningar. Cirka 7 700 mil enskilda vägar får statsbidrag. Det är statliga Trafikverket som 
handlägger statsbidragsfrågorna och betalar ut statsbidraget. 
Den 1 januari 1971 bildades Tingsryds kommun genom sammanslagning av ett antal 
mindre kommuner. Inför kommunsammanslagningen tillsattes en vägkommitte för att 
utreda hur den nybildande kommunen juridiskt skulle hantera frågor rörande enskilda 
vägar, privata utfarter och belysning. Vägkommitten avgav förslag till beslut den 
24 oktober 1970. Den 3 november 1970 beslutade kommunen att från och med 
den 1 januari 1971 skulle kommunen bl.a. ansvara för följande: (Se beslutet som helhet i 
bilaga 2) 

- Alla driftkostnader för vägbelysning inom kommunens planlagda områden som tidi
gare helt eller delvis bekostats med kommunala medel. 
- Underhåll av sådana enskilda vägar, som har statligt vägbidrag övertas av kommunen. 
- Vid behov ombesörja fri snöplogning av privata utfartsvägar och vid behov ombesörjs 
fri sladdning eller hyvling av de privata utfartsvägarna en gång på hösten och en gång 
om våren. 

Kommunen tog även på sig ansvaret för skötseln av privata utfartsvägar. Skötseln består 
av begränsat barmarksunderhåll samt snöröjning. För de privata utfartsvägarna utgår 
inga statsbidrag, utan hela kostnaden belastar kommunens budget. 

Privata utfartsvägar 
Tingsryds kommun har åtagit sig skötseln av privata utfartsvägar. Åtagandena besluta
des av kommunfullmäktige år 1970 och har kompletterats 1998-10-17 (Se bilaga 2). 
Skötseln består av begränsat barmarksunderhåll samt vinterväghållning. Totalt sköter 
kommunen ca 500 utfartsvägar om sammanlagt 18 mil. För de privata utfartsvägarna 
utgår inga statsbidrag, utan hela kostnaden belastar kommunens budget. Det finns heller 
inget juridiskt bindande ansvar för kommunen att sköta privata utfartsvägar. Kostnader
na för privata utfartsvägar delas upp i dels rent arbete som sladdning och snöröjning och 
dels tillskott av material i form av grus. År 2013 var kommunens kostnader för de pri
vata utfartsvägarna 903 tkr. 

För att betraktas som en privat utfart förutsätts följande: 
• Fastigheten skall ha minst en folkbokförd person. 
• Vägen skall ha en längd överstigande 50 m till husets första hörn. 
• a) Stenfritt i körbana och dess kanter till en bredd av minst 3,0 m. 

b) Fritt från övriga hinder till en bredd av 3,0 m. 
c) Fritt från grenar, buskar och andra hinder 1,0 m utanför angivna bredd (gäller ej 

stenmur). 
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d) Fritt från grenar och buskar till en höjd av 4,6 m. 
e) Godtagbar vändplan så att tex renhållningsfordon, snöröjningsfordon eller annan 

lastbil kan vända. 
f) Uppställda fordon på vändplanen som förhindrar snöröjningen får inte före

komma. 

I ursprungs beslutet från 1970 är bredden 2,5 meter. I dagens riktlinjer är bredden 3 .0 
meter men det finns inget kommunalt beslut om detta Det måste tas ett formellt beslut 
om att ändra vägbredden om skötseln av privata utfartsvägar ska fortgå. 

Enskilda vägar 
Många kommuner i Sverige valde vid kommunsammanläggningarna att engagera sig i 
den enskilda väghållningen, antingen genom ekonomiska bidrag eller genom att sköta 
väghållningen åt vägföreningarna/vägsamfälligheterna. Detta engagemang gäller i 
många kommuner även enskild väghållning utanför tätorterna. I de fall kommunerna har 
tagit över väghållningen har det medfört att vägföreningens/samfällighetens verksamhet 
har upphört, trots att vägföreningens/samfällighetens fortfarande är formellt ansvarig 
väghållare. Detta innebär att vid en olycka är det kommunen som är ansvarig. En en
skild väghållare kan bli skadeståndsskyldig om trafikant eller fordon skadas på grund av 
bristande väghållning. Skadeståndsanspråken kan bli höga vid personskador. Likaså kan 
kostnaderna för exempelvis sanering bli mycket stora om en trafikolycka skulle sket.ex. 
med lastbil och miljöfarliga ämnen läcker ut. Ansvaret ligger på kommunen även om 
det inte är kommunal mark som drabbas då kommunen är väghållare. Om vägen har 
blivit skadad måste väghållaren återställa vägen och eventuella ytterligare områden i ett 
tillfredsställande skick, oavsett vem som har orsakat skadorna. 

I Tingsryds kommun har kommunen åtagit sig skötseln av det enskilda vägnätet. Det 
enskilda vägnätet i kommunen består av 53 mil, varav 16 mil asfalt och 37 mil grusväg. 
Antalet enskilda vägar i kommunen är totalt 168 st. Samtliga enskilda vägar med statligt 
driftsbidrag i Tingsryds kommun framgår av Trafikverkets redovisning (Se bilaga 7). 

Verksamheten som ansvarig väghållare är frivillig för kommunen. Den som är ansvarig 
väghållare ansvarar för: 

• Drift och underhåll av vägen 
• Trafiksäkerhetsåtgärder såsom snöröjning, sandupptagning och slyröjning av 

växtlighet som kan ge skymd sikt 
• Hantering av dagvatten som alstras inom vägområdet, till exempel genom att an

lägga och underhålla diken och brunnar 
• En väg som hålls öppen för allmän trafik måste hålla en viss minimistandard. 

Kraven på väghållningen ökar ju mera trafik som går på vägen. Det är väghålla
ren som har ansvaret för att vägen håller standarden. 

• En väghållare löper risk att bli skadeståndsskyldig om någon trafikant eller nå
got fordon blir skadade på grund av bristande väghållning. Detta gäller även vin
terväghållning. 

En redogörelse för hur andra kommuner hanterar skötseln av enskilda vägar finns i 
bilaga 6. 

Skötseln av de enskilda vägarna består av omfattande barmarksunderhåll, vinterväghåll
ning och förbättringsarbeten. För detta finns en organisation bestående av sju medarbe-
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tare inom verksamhetsområde enskilda vägar (gatuchef, hyvelförare, maskinförare och 
reparatörer). För uppdraget tillhandahålls 2 väghyvlar, traktor, lhjullastare, 1 kranbil 
samt transportfordon. Till detta kommer diverse utrustning såsom plogar, sandspridare, 
slaghackar, högröjningsaggregat, sikt, traktorvagnar, vattentunna m.m. (För detaljerade 
underhållsåtgärder se bilaga 9). 

Tingsryds kommun mottar statsbidrag för skötsel av enskilda vägar från Trafikverket 
sedan lång tid tillbaka (se bilaga 4 för historik om statsbidrag). Något beslut om att 
kommunen har rätt att söka statsbidragen finns inte, varken hos Trafikverket eller 
kommunen. Statsbidrag söks i normalfallet av vägsamfälligheterna. Om kommunen ska 
fortsätta motta statsbidrag måste det till ett formellt beslut om att kommunen har rätt att 
söka och motta statsbidrag. 

Trafikverket finansierar idag 61, 7 % av kostnaderna fördrift och underhåll av de en
skilda vägarna, resterande 38,3 % belastar kommunens budget. År 2013 var det årliga 
driftsbidraget från Trafikverket 4 353 tkr vilket innebär att kostnaden för det enskilda 
vägnätet totalt skulle vara 7 055 tkr. Kommunens kostnad för åtagandet av driften av de 
enskilda vägarna år 2013 är därmed 2 702 tkr för att nå upp till trafikverkets standard. 
Den redovisade kostnaden för driften av de enskilda vägarna 2013 var 3 631 tkr vilket 
beror på att kommunen även fick 2 415 tkr i bidrag för särskilda driftsåtgärder. Bidraget 
motsvarar 50 % av kostnaden vilket innebär att kommunen själv finansierar motsva
rande kostnad, dvs 2 415 tkr. Redovisade kostnader för enskilda vägar 2013 borde då 
vara 5 117 tkr. Skillnaden mellan det redovisade resultatet och det beräknade förklaras 
till del av att fordonsverksamheten och verkstadsverksamheten bär ett underskott som 
kan härledas till enskilda vägars utnyttjande av verksamheternas resurser. Felet i pris
sättningen har arbetats bort i årets beslutade budget så numer kommer samtliga kostna
der för åtagandena när det gäller enskilda vägar och privata utfarter direkt belasta re
spektive verksamhet. Utifrån ovanstående resonemang bör man dock betänka att de 
kommunala resurserna finansierar icke kommunala vägar. För underhåll av de kommu
nala vägarna budgeteras årligen 800 tkr till beläggningsunderhåll. 

Utöver ordinarie statsbidrag lämnar Trafikverket i vissa fall även bidrag för förbätt
ringsarbeten, så kallade särskilda driftsbidrag. Bidraget finansierar 50% av kostnaden av 
förbättringsarbetet och bidragsmottagaren finansierar 50%. Tingsryds kommun har mel
lan 2010 och 2015 erhållit 9,9 mnkr i särskilda driftsbidrag, dvs kostnader utöver ordi
narie drift och skötselkostnader. De särskilda driftsbidragen har huvudsakligen använts 
till toppningar av befintlig beläggning, bärighetsförstärkningar samt brorenoveringar 
(Se bilaga 8) 

Statsbidragen utgår egentligen till vägsamfälligheter, men hanteras av kommunen ef
tersom kommunen har tagit på sig ansvaret för skötseln av vägarna åt vägsamfällighet
erna. Skötsel av enskilda vägar och privata utfartsvägar är frivilliga uppdrag och kan 
upphöra. Skötsel, statsbidrag och kostnader skulle därmed återgå till vägsamfälligheter
na och ägarna av vägarna. Kommunen äger inga grusade vägar (För information om 
statsbidrag i Kronobergslän se bilaga 5). 

Den 3 mars 2011 beslutade Lantmäteriet i Växjö att upphäva vägföreningarna i Urshult, 
Väckelsång, Kvarnamåla, Fridafors och Linneryds samhälle. Upphävandet skedde i Akt 
0763-11/10 med ärendenummer 009112 (Se bilaga 3). Sökande till förrättningen var 
Tingsryds kommun. Grunden till ansökan var en detaljplaneändring som skedde i ovan 
nämnda samhällen som innebar att kommunen blev huvudman för allmän platsmark. 
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Fridafors har inte upphävts. Föreningarna i Linneryd, Väckelsång och Kvarnamåla är 
upphävda. 
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Lantmäteribeslutet innebär för kommunen att det inte finns någon formell väghållare i 
Linneryd, Väckelsång och Kvarnamåla att överlämna väghållningen till om kommunens 
åtagande skulle upphöra. Bildande av nya gemensamhetsanläggningar samt samfällig
hetsförening är därför ett måste i dessa samhällen. 
Bedömd möjlig total kostnadsminskning på årsbasis är ca 4,5 mkr baserat på 2013 års 
kostnader. Därutöver skulle behov av maskiner, bl. a. väghyvel, upphöra och därmed 
minska det framtida investeringsbehovet. 

Konsekvensanalys 

MEDBORGARE 
I kommunens strategier för kommunens övergripande mål är det formulerat "Kvalitet på 
service och tjänster med fokus på kärnverksamheten" . Eftersom enskilda vägar inte är 
en kommunal egendom kan man inte säga att det är en kärnverksamhet. Gatorna är där
emot en kommunal egendom och därmed bör en god kvalitet avse kommunala gator. 
Det innebär att om man kan omföra medel från enskilda vägar och privata utfarter till 
gator följer man det kommunövergripande målet. 

SAMHÄLLE 
I perspektivet finns det kommunövergripande målet attraktiv kommun med strategin 
välutbyggd infrastruktur. Det finns också strategin hållbar utveckling, med samhälls
byggnadsnämndens mål att hållbarhet skall beaktas vid hantering av resurser i verksam
heten. I dessa mål och strategier måste man se till det kommunala uppdraget som inte är 
att sköta enskilda vägar eller privata utfarter. Däremot uttrycker målen att vi skall vårda 
kommunala anläggningar somt ex gator, ur ett hållbart perspektiv. 

Avslutar kommunen sitt åtagande gällande enskilda vägar så lämnas vägarna över i ett 
bra skick till vägsamfälligheterna. Förutsättningen för en bra start för föreningarna är 
mycket god om standarden är bra på de övertagna vägarna. Vägarna kommer att vara 
lättskötta. Det ger föreningarna en bra grund och möjlighet att bygga upp eget kapital 
till förvaltningen av vägarna under tid innan större investeringar ska göras. Statsbidrag 
kommer att täcka kostnaderna för löpande barmark- och vinterunderhåll. 

Förväntad konsekvens av att vägsamfälligheterna tar över ansvaret är ett försämrat un
derhåll på vissa vägar. Å andra sidan kan en del vägar mycket väl bli bättre än de är 
idag. Underhållet av vägarna kommer att vara beroende av en aktiv styrelse och en stark 
ekonomi. Möjligheterna till att söka bidrag för förbättringsarbeten från Trafikverket är 
god för föreningarna. Standarden på vägarna förväntas över tid bli ojämnare. Det är 
ingenting som säger att det måste vara en hög standard överallt. Alla vägar ska inte ses 
som allmänna och statsbidragsberättigade. Infrastrukturen är viktigt för möjligheterna 
att kunna bosätta sig var man vill. Möjligheterna till arbetspendling påverkas inte av att 
kommunens åtagande om skötsel av enskilda vägar upphör. Skötseln kommer att fort
sätta fast i annan regi. 
Konsekvenserna av ett upphörande av väghållningen på privata utfarter bör inte få nå
gon större konsekvens för den enskilde. Möjligheterna till att ansluta sig till befintliga 
vägsamfälligheter är goda eller att ingå skötselavtal med dem. 
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EKONOMI 
Skötsel av enskilda vägar och privata utfartsvägar är som tidigare beskrivits ett frivilligt 
uppdrag och kan upphöra. Därmed skulle skötsel, statsbidrag och kostnader återgå till 
vägsamfälligheterna. Bedömd möjlig kostnadsminskning på årsbasis är ca 4,5 mkr base
rat på 2013 års kostnader. Därutöver skulle behov av maskiner som exempelvis väghy
vel, upphöra och därmed minska det framtida investeringsbehovet. Samtidigt kan sam
ordningseffekter inom förvaltningen försvinna. 

Kommunen har inget ekonomiskt ansvar för att uppdatera befintliga vägsamfälligheter. 
Kommunen kan ansöka om att ändra de gamla vägsamfälligheterna till gemensamhets
anläggningar. Kostnaden för att bilda gemensamhetsanläggning är 30 000 till 100 000 
beroende på antal delägande fastigheter. Ett snitt per förrättning på 50 000 kronor ger en 
totalkostnad för uppdaterade vägföreningar med 4,8 miljoner. Blir snittet 40 000 kronor 
blir summan 3,8 miljoner. Avstår kommunen vägunderhållet och betalar lantmäterikost
naden för uppdaterade gemensamhetsanläggningar har kommunen tjänat in de pengarna 
efter ett år. Någon skyldighet för kommunen att betala föreligger inte. 

Statsbidragen utgår i normalfallet till vägsamfälligheter, men hanteras av kommunen 
eftersom kommunen har tagit på sig ansvaret för skötseln åt vägsamfälligheterna. För att 
erhålla statsbidrag till en vägsamfällighet är kravet minst 1 000 meter från allmän väg 
till ett permanentboende eller 500 m från annan enskild väg samt att vägsamfällighet 
finns med en styrelse och en ordförande. Vid ett upphörande av kommunal skötsel får 
vägföreningarna själva ansöka om statsbidrag. 

MEDARBETARE 
Vid beslut om att upphöra med enskilda vägar och privata utfarter måste organisationen 
för gatuskötsel ses över. Nuvarande organisation är till stor del orienterad mot skötsel av 
enskilda vägar. Hur stor minskningen blir om skötseln upphör är inte värderat. 

PROCESS 
De vägföreningar och vägsamfälligheter som fanns vid tidpunkten för kommunens över
tagande av vägunderhållet var bildande med stöd av bestämmelserna i lagen om en
skilda vägar (1939:608), EVL. Genom lagändringar som trädde ikraft 1 januari 1998 
lyder alla rättsligt bildande organisationer under anläggningslagen, AL, och lagen om 
förvaltning av samfälligheter, SFL. Samtliga vägföreningar, vägsamfälligheter osv. räk
nas numera som samfällighetsföreningar oavsett namn. Det gör det lättare för kommu
nen att initiera nya lantmäteriförrättningar för uppdatering av de gamla vägsamfällighet
erna. 

Väghållningsansvar som ålagts vägföreningen enligt förrättningsbeslut kan bara fråntas 
vägföreningen genom ett nytt förrättningsbeslut. Detta betyder att vägföreningarna idag 
bär det juridiska ansvaret för vägen för det fall någon sådan förrättning inte skett. Det 
finns 2 registrerade gemensamhetsanläggningar för väg i samfällighetsregistret som är 
bildade enligt Enskilda Väg Lagen (EVL) och som kommunen tagit över. 96 stycken 
vägsamfälligheter finns som levande i registren SFR (se bilagalO). Dessa föreningar är 
inte avregistrerade av Lantmäteriet i en förrättning. Fördelen med att det finns levande 
föreningar är att möjligheten till uppdatering av befintliga föreningar till gemensam
hetsanläggningar går att göra ganska lätt. Det kommer att krävas nya lantmäteriförrätt
ningar och sammanträden samt att det måste gå att få ihop en styrelse i föreningarna. 
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Starten på processen med att upphöra med kommunens skötsel av enskilda vägar och 
privata utfarter måste börja med information i god tid till boende, företag och övrigt 
verksamma i kommunen. För att få skötslen av vägarna att fungera efter överlämnandet 
måste ett stort antal gemensamhetsanläggningar bildas hos Lantmäteriet. Detta bör på
börjas så snart som möjligt eftersom handläggningstiden är lång för denna typ av ärende 
hos Lantmäteriet ( det finns ingen annan myndighet som får bilda gemensamhetsanlägg
ningar) . Kommunen måste mycket troligt komma att ta initiativ till detta och vara den 
drivande parten i ansökan. 

I förrättningarna för att uppdatera de gamla föreningarna ska aktuella vägsträckor och 
vilka fastigheter som ska vara delägare i vilka gemensamhetsanläggningar fastställas. 
Det måste till nya aktuella andelstal som ska framräknas och samfällighetsföreningar 
med styrelser ska bildas. Dessa räknas fram av en opartisk förrättningsman som också 
skriver ett anläggningsbeslut där det framgår hur vägen ska skötas eller upprustas. Det 
största problemet med i lantmäteriprocessen brukar vara att få folk att ställa upp i styrel
ser. För en förening finns det ett stort regelverk för att få alla att betala. Möjligheten 
finns också för föreningen att låna i bank om man är registrerad i samfällighetsregistret. 
Kommunen måste i ett tidigt skede informera om vad som sker i de kommande lantmä
teriförrättningarna så att insikten om vad som kommer att krävas av de boende utmed 
vägarna är etablerat. Nackdelen med förrättningar är kostnaden och administrationen 
vid framtida förrättningar. Finner man ingen styrelse finns det möjlighet från Länssty
relsen att få en vägförvaltare. Alla ändringar som sker utefter vägen i framtiden ska do
kumenteras hos Lantmäteriet. 

Det finns även en möjlighet att låta de boende sköta vägarna ideellt utan en uppdaterad 
vägsamfällighet. Konsekvensen av det kan bli en kraftig försämring av vägstandarden 
om det inte finns en styrelse som sköter ekonomin och ser till att skötslen sköts. Möjlig
heten för att ta betalt av de boende utmed vägen är också kraftigt begränsad om det inte 
finns en förening med en styrelse. Fördelen för de boende är enkelheten. 

Överväganden och slutsats 
Att upphöra med skötsel av både privata utfarter och enskilda vägar kommer att inne
bära att privata fastighetsägare på landsbygden får ta ett större ansvar för skötsel av sin 
egendom. Ur entreprenadsynpunkt kommer behoven att finnas kvar och behoven och 
därmed underlaget för privata entreprenörer kommer att öka då kommunen inte använ
der sina resurser på landsbygden. Det man kan tänka sig är att kvaliteen på vägarna 
kommer att variera inom kommunen då de olika vägföreningarna sköter sina vägar på 
olika sätt. Dock finns det en lägstanivå för att föreningarna skall få statliga bidrag. 

Kommunen har inget lagstadgat ansvar för enskilda vägar. Åtagandet är självpåtaget 
och för Tingsryds kommuns är detta åtagandet mer långtgående än i de flesta andra 
kommuner. Ambitionsnivån på åtagandet är hög. Skötsel av privata utfarter är ett icke 
lagstadgat självpåtaget ansvar av skötsel av privat egendom. 

Vidare arbete 
Om det inte tas beslut om att kommunen ska upphöra med skötsel av enskilda vägar och 
privata utfartsvägar, måste följande frågor behandlas och beslut fattas: 

- Om kommunen tar in nya vägar i skötselområdet, och som tidigare inte har tillhört 
någon vägsamfällighet, blir kommunen också ansvarig väghållare . Det måste finnas 
beslut om utökning av skötselområdet samt att skriftliga avtal om intagandet av nya 
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vägar ska finnas. Den dagen kommunens uppdrag upphör måste det går att hänvisa 
dessa vägar till lämplig angränsande vägsamfällighet. Fastighetsägare utmed dessa 
vägar måste informeras om vad som krävs av dem den dagen kommunens skötsel upp
hör. 

- Något beslut om att kommunen har rätt att mottaga statsbidrag finns inte, varken hos 
kommunen eller Trafikverket. Enligt denna utredning är kommunen varken juridisk 
eller ansvarig väghållare. Ska mottagandet av statsbidrag fortsätta måste ett beslut fattas 
om detta. Om det gjordes någon muntlig överenskommelse på 70-talet får den idag inte 
anses vara giltig. 

-Det formella beslutet från 197 l säger att vägbredden ska vara 2,5 meter. Under tidens 
gång har det, utan att något beslut tagits, ändrats till 3,0 meter. Ett sådant beslut är nöd
vändigt att ta. 

Kommunens vidare arbete ska vara inriktat på en sänkning av ambitionsnivån för en
skilda vägar. Eventuella kommunala bidrag till enskilda vägar ska utredas vidare. 

Förslag/beslutsalternativ 
Det primära beslutet innebär att hela åtagandet, engagemanget i privata utfarter och en
skilda vägar upphör från kommunens sida. Beslutsalternativ kan vara att kommunen har 
kvar ett visst engagemang i form bidragsgivning t ex till enskilda vägar. Beslutet är ett 
inriktningsbeslut som måste följas av beslut om tidplan, förnyelser av budget, omorga
nisation av verksamheten, eventuellt annat kommunalt engagemang, upphörande av 
avtal osv. Ett ytterligare alternativ är att utreda konsekvenserna av en sänkt ambitions
nivå. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Jonas Weidenmark 
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 
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PM 2015-06-08 
Till Samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds kommun genom 

samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark angående det juridiska ansvaret för 
enskilda vägar i Tingsryds kommun 

1. INLEDNING 

Kommunstyrelsen gav i april månad 2014 kommunchefen i kommunen i uppdrag att ta 
fram förslag till åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi i kommunen. Resultatet 

av uppdraget har redovisats den 19 februari i slutrapport benämnd "Möjliga åtgärder för 

en Hållbar ekonomi i Tingsryds kommun". Syftet med rapporten är bl.a. att visa på 

möjliga åtgärder för att nå en långsiktig och hållbar ekonomi i kommunen. I rappmten 
anges åtta strategiska prioriteringar för en långsiktig hållbar ekonomi. I punkten tre 

anges de områden som arbetsgruppen har identifierat enskilda vägar och privata 

utfartsvägar som frivillig verksamhet där möjlighet finns att upphöra eller sänkta 
ambitionsnivån. 

Syftet med denna PM är dels att generellt redogöra för de juridiska aspekterna 
beträffande det juridiska ansvaret för enskilda vägar och dels redogöra för de 

kommunalrättsliga aspekterna, bl.a. likabehandlingsprincipen och gränserna för den 

kommunala kompetensen att fatta beslut i frågor rörande enskilda vägar. 

2. BAKGRUND 

Kommunens beslut den 3 november 1970 
De vägföreningar som fanns vid tidpunkten för kommunens beslut 1970 var bildande 
med stöd av bestämmelserna i lagen om enskilda vägar (1939:608), LAV. Genom 

lagändringar som trädde ikraft 1 januari 1998 lyder alla rättsligt bildande organisationer 
under anläggningslagen (1973:1149), AL, och lagen om förvaltnings av samfälligheter 
(1973 :1150), SFL. Samtliga vägföreningar, vägsamfälligheter osv. räknas numera som 

samfällighetsföreningar oavsett namn. 

Den 1 januari 1970 bildades Tingsryds kommun genom sammanslagning av ett antal 

mindre kommuner. Inför kommunsammanslagningen tillsattes en vägkommitte för att 
utreda hur den nybildande kommunen juridiskt skulle hantera frågor rörande enskilda 

vägar, privata utfarter och belysning. 

ADVDKATERIIA 

GUSTAFSSON 
ARNBOM & 
HEDBERG 
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Vägkommitten avgav förslag till beslut den 24 oktober 1970. Förslaget 

benämndes "Förslag till kommunalisering av enskild väghållning och belysning i 

Tings1yds nybildande kommun från den 1 januari 1971". 

Den 3 november 1970 beslutade kommunen att från och med den 1 januari 1971 så 

skulle kommunen bl.a. svara för följande. 

2(4) 

Alla driftkostnader för sådan vägbeslysning inom kommunen, vilken tidigare helt 

eller delvis bekostats med kommunala medel. 
Underhåll av sådana enskilda vägar, som har statligt vägbidrag övertas av 

kommunen. 
Vid behov ombesö1ja fri snöplogning av privata utfartsvägar och vid behov 
ombesörjs fri sladdning eller hyvling av de privata utfartsvägarna en gång på 

hösten och en gång om våren. 

Ovanstående åtgärder för förenade med ett antal villkor. Endast de som rör enskild 

väghållning redovisas nedan. 

Övertagandet av ansvaret för de enskilda vägarna var villkorat av att vägföreningarna 

och vägsamfälligheterna beslutar att överlåta väghållningen och samtliga vägmaskiner 
till kommunen, dels att kommunen genom särskilt beslut ges rätt att mottaga statsbidrags, 
som annars skulle tillfalla föreningarna eller samfälligheterna. Frågor om iståndsättning 

och ombyggnad skulle prövas i särskild ordning. 

Beslutet har inte ändrats sedan dess, utan är det som idag är gällande . 

. 3. HUVUDMANNASKAPET FÖR ENSKILDA VÄGAR- JURIDISK 
REGLERING 

Huvudmannaskapet för en väg kan vara statligt, kommunalt eller enslålt. Vem som har 

huvudmannaskapet beror på omständigheterna. Om det i detaljplanen har angetts 
kommunalt huvudmannaskap för gator inom planen så ansvarar kommunen för 
väghållningen. Staten ansvarar för riksvägar och länsvägar. Enskilda vägar, som 

vanligen betjänar ett begränsat antal fastigheter, sköts i många fall av en 
samfällighetsförening (tidigare vägförening). Allmänheten har i regel inte rätt att 
använda enslålda vägar för biltrafik, men om den enslålda vägen uppbär statsbidrag så är 

det ett lcrav att vägen hålls öppen för alla. 

ADVOKATERIIA 

GUSTAFSSON 
ARNBOM & 
HEDBERG 
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Ovanstående innebär att kommunen inte har något ansvar enligt lag för att hålla enskilda 
vägar i farbart skick eller ge ekonomiskt bidrag till de som förvaltar dessa vägar. 

Ekonomiska bidrag till samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar sker således 

på fövillig basis. 

Möjligheter att ge kommunala bidrag till enskilda väghållare 
Kommunens möjlighet att ge bidrag till olika ändamål regleras av bestämmelsema i 
kommunallagen (1991:900). Kommunen har långtgående befogenheter att ge bidrag till 
ensldlda väghållare. I praxis har det behandlats några rättsfall som belyser 

likställighetsfrågoma vid kommunala bidrag till ensldlda vägar. Regeringsrätten har i 
avgörandet RÅ 1956 I 115) ansett att en kommun är oförhindrad att begränsa 

bidrags givning till att omfatta endast stadsbidragsgilla vägar. En kommun har ansetts 

oförhindrad att ta på sig ansvaret för vägar och öppna platser inom område som skulle 
läggas under byggnadsplan till dess att en vägförening hade bildats (se RÅ 1957 I 212). 

En fråga som också måste diskuteras i detta sammanhang är om det finns ett allmänt 
intresse att ge bidraget. I praxis har det inte ansetts förenligt med kommunallagen för en 

kommun att ge bidrag till ett brobygge som huvudsakligen skulle betjäna ett visst 

industriföretag (RÅ 1967 K 821). Det har däremot ansett vara förenligt med 

kommunallagen ur ett allmänintresse att ge bidrag till vägförening (RÅ 1958 I 261) och 

ge stön-e bidrag till en vägsamfällighet för anläggning av väg och anordnande av 

färjeförbindelse (RÅ 1972 C 271). 

Möjligheterna för en enskild väghållare att överlåta vägbållaransvaret till annan 
Det fmns dock intresse att titta närmare på bestämmelseina i LA V rörande 
samfällighetens möjligheter att överlåta det samfällighetens skyldigheter enligt LA V till 

annan part. Enligt 64 § VL ska vägsamfälligheten upplösas genom förrättning eller dom 

eller i annat fall den gemensamma väghållningsskyldigheten i sin helhet upphört (t.ex. 
vid detaljplaneläggning). Huvudregeln synes således vara att det väghållningsansvar som 

ålagts vägföreningen enligt förrättningsbeslutet endast kan fråntas vägföreningen genom 

ett nytt fön-ättningsbeslut. Detta betyder att vägföreningama idag bär det juridiska 

ansvaret för vägen för det fall någon sådan fön-ättning inte skett. Det torde dätför inte 

vara möjligt för en vägförening att överlåta väghållaransvaret. Denna del kräver dock 

fortsatt utredning av vad som har hänt med de ursprungliga vägföreningarna. 

4. BEDÖMNING, SLUTSATS OCH FÖRSLAG TIL~ ÅTGÅRJ)ER 
' .\. ' 

Det finns ingen laglig skyldighet för kommunen att hålla enskilda vägar farbara.'Det · 

fmns dock tämligen stort utrymme enligt kommunallagen att ge bidrag till ·drift och 

underhåll. 

ADVOKATER!lA 

GUSTAFSSON 
ARNBOM& 
HEDBERG 

J;. 
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Innebörden av kommunens beslut den 3 november 1970 inte innebära att kommunen 

juridiskt har blivit väghållare för de enskilda vägarna i kommunen. Konstruktionen bör 

ses ·över. Den innebär att kommunen konlcurrerar med privata företag, vilket kan vara i 
s,trid med 2 kap. 7 § KL . .. 

Det torde inte finnas några lagliga hinder mot'att kommunen ändrar det beslut som 

fattats den 3 november 1970. Kommunen har som tidigare angetts ingen laglig 

skyldighet att ge bidrag till enskild väghållning. På samma sätt kan kommunen upphöra 

med den väghållning som utförs på privata uppfa1ter. 

Om kommunen har utfört väghållning på vägar utan statsbidrag så är det något som 

gjorts utan stöd i ovanstående beslut. Ytterligare utredning bör vidtas för att klargöra 

varför kommunen gjort detta och hur det kan upphöra. Avtal mellan yäghållaren och 

kommunen kan ha uppkommit genom konkludent handlande, dvs. att parterna agerat 

som om ett avtal :funnits mellan dem. Ett avtal kan sägas upp, men hur detta ska göras 

och med vilken uppsägningstid är frågor som måste utredas ytterligare. 

Som ovan 

Christian Arnbom 

-- -- - -- ---- ··---------
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. W.IN'O-SRYDS KOMMUN 

$_a,mmanläg•gningsdal~gerade 

·S.A:MMAN'fl'RÄklESPROiOICOLI!. 
s.~mlllQpirä.desdolum . 
3 .11 , 1970 

Dessutom be.t;iluta;c sammanli:J.ggnings(l.elegera.ae J?å :a.TJJe.tsM 
ut,~J,9'!;-l;~ts ,t;ö=!,'$l.a:g ~ftt. ~tt .. vägutalcott :i.,:W.:~:t'ti~ ;f);.9. .r:Jl. 
den ~ •. 1.19.71 ånpm ko.mmµnens ·f,ltyrelse med tre .:t.eiiamöter 
oeh tl;-e s·u~p1ea;~itå..+'• ·v~gtrv;:iJ~<:>f~.et .&Sf.l;r: b~!:!14:l;fl. ·.;i, "ij.rehden 
~ngäende µnde:thåll 'åv afi.~cfl.da v~gar P9P. väg'&~Jy~ning i 
fl."Q!'J).ti.t11il'lg J:1,ä;t-till inom .ratnen för agyif;!ade· ans;i.ag. 

Vida:te be.s·lu,'.l;ii~ 1.t'lrt- vägrad. p°ä tt~ 1E!<l~ll!c5te!t' ·9oh. t!r.'a 
1;1urJp).e~n-~f-.P 341:r;ä,.ti;l;(fl :i. :v~~@.ra: {P.:i,ngsås l'ö:i::sanili.rg,_ 
,AJ.m~hdsry_ds ;f.Ö..:i;'{i!'l-JlilJtigt °lf.X!3liJP, ts :f~:j°.'l:l?,in'.!,;in,&-., ~i;n:h.e:i;_;y'då 
:t'ö~!=Jamling, V'.tto,ll=el.F.!i!.xii~ i.'Mr-1:iå,niling, llmå 'bödii .. f<irä.anö.;lng 
poµ ·SÖ~/:Jo Sa.ndsjö ·;f'g~s.å.wl;i.1'.!g .• 

Arbet~.µtf!l;:9tte{ t\fö::~sj.~,r .f!..'ht -vij.gi'Meµ. \rä+;b~s fi,v 
}coll\ql@:(ul).l}li;i,k'!;ig~ ;t'Ö:i;> .en, tid å'V ·~J;'.e år,, Yidane fö;t>eslil.s 
a,~-J; trEJ,g\tt!:ll~ot;~~t h:S:~ ~&,~t. ät:'~ lc~.J..la .9,.~ ;L.E~g.a,möter i 
yijgrMetr, S.Qm ·.~{nfi!3S .läinpl':i,g~ i!i.il 'aå.jutlge:t4il.~ leda ... 
nrqtf3:r;i ;f, V?;g,.i.tskotte't·.- V{!,gråilen skall ;ha e.n ,:cåagi.v1:Ln:cle 
;f;µnlctiå:ti.. :yiä. .\cölli!li.l'.µ'len,13 ·~fv13rta:ga,ncle ~v i'!.ep. ,$tif!k{~t!.?-· 
v.~,ghållningen. 

Hr l'liinr:i .l).t\~~t~:;J~:r,. ·;t:ti;<cg;~ &tt :;i:i.~'lja, !:l·~ycJc~t ;L ~.arae.t-:al.'~!l. 
·sI~a;l).. ha ,:f:'8:\.jan:q.e ~Y.di=!.låi=i, . 

V~wMe}J." "V~l..å$.~ ~V kå.W,lmW.f!.(Li!!i)il\,~ige t§r. ~n t_i~ -~V 
tr~ ~r.wed ~ä~ t~t).lcPiQn s~~1:.l~rm~~~ a~glvi.ts i v.äg~ 

-l{;pmmitt(11$ f.9:i;~1~s· lil:vaeln;l,rj~· ·1 ~. {llt°l.§.~ 1) • · 

~9;cslage·t it;i.rrebä~ :i:.princip at:I; vlj,~_!den ski:fl ha 
~.iJ. ~~.(l.givand13 -uppgift v:i,.~ Jcomm!lne'fts <;iv~7.rta_gahi1~ av 
d,en e.p~_k:i.lda yä~ålin:fng1!in, _ 

"V:ä_gqt-sl~ottet ;i;ik:äl.l g~ ~ål'l.ft oi.n årfft. ka'.LJ.~ '!r~~å{{E?~ i:tll 
gemensam QYerl~ggntng 00h genomgäng av'buaget och ve~k
s·amhit för :i)äs tkommande ltr. 

~~-dsm~a1e.mniar):t~ ai(~:(Ll ·M, ha, r~t~ $,tt .få ·a;,i.n nien;i.:ng· 
anteo'.\cnad :i, p:c.otglcollet. . . 

Yäguts'kottet slml:L rtä:i; f'.t'Jj.ga om atö~re ·tä.okv;i.:dd. ,elli':lr 

"l/ldrplJs.b.eftlyrkpnde· 

....,7. .1- & . --; r.:.. /1..-1 /1 ?.' : ,..:.- .. {.~~ l .. . . ( i ,. ' .~ .. ,-: 
Kal) ~8{ - Komriiunbklloboloaol; ' ' ,, 

1 

4 

r 

Yh 



153

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

! /}~ 

.···· 

·1 .... 

6 

. :TIN(f\3lfl'DS ICOMMUN 

Sauin1$.nläggilirigsd$le~e:t'a.o.e 

~ H9 ±'q'.i;:'.t,s •. 

'SAMMAN'i'Jil\bt:SPROT@KOtlL 
Summ!J~·,;.ä~ei~~}~~· . 
3.·11.1970. 

priM~;!?l,~.ii ~~·~r4~\.S$ P,f:i~nil;:t:a.p !T\~Ö, si~. a,f):Ju:t}~e;~.~ · 
:,,,,ä,grå.!3,13ns pr.d.-fö:i:-Mi:l,~ ~ V{a ~ii:~igä, äaniinan.vtME1n :lcåll?-a 
oob. !;!,cljmiget,a,s den ~'J,l~J.? de o:r~;för.ande som ~11s·i;l1,3 
JJi1nPilit iii~~4 )l.~J;l.Sytt ti;t). f8:Q~j;igg·aMa ä~ep.de ouh a.:tt 
y:l,igkd.mm:L t'l;.,n :fi~ ·-1, .u,p;pciJ:'.ag• .. ~tt prdna vint~:c:vä_ghärI,riingen 
1Ri. V.:i,n:1:~~i\ 19.JQ w 1971 '!. e~,;t.igli~t m.E1c'.l f!,v$);~.i1-\i.ng· j 3 t 
vägkommi~i,µs.' t,år1:ii1;1.e;.· ;~ll;i)I.1;1,g~, l) 

.Sailil)i(!Ji~~B~~i:igsci,01,9~$rap.e P.('ll;llP.'Gar ;I. 13tlli~he·~ meä. hr 
Rlljl.~ ,An4~i~$ons f9t~l&g. 

........ ···~ -1.: .. 

5 

Yh 
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t i 1 1 ~ o m m u n a 1 i s e r i n g & v e n a k i l d 

väghå.llning och belysning :I. 

TI1{GSRYDS n;ybilclade lro!nmun, 

f r An den 1 ja nu.ar i 1971~ 

Kommitt&n. va.J.cles a:v sanunanle.gtningr.:deleceraf.le den 26.5.1970 
och har boats.tt av 

Rune _i\.n.de:r.•sson o:r.•df, 

(}1..mne.r F:r.e.nss on v. ora.f ~ 

Oarl Ce.:rlsson J. ede.mot 

Ingema.r Gabrielsson 11 

11.rthur Gus'liafason 11 

Helmer S11cnason 11 

,Ka:rl-Axel A:cvidr1son 11 

Kjell Fr.·s.m::son selr.l'.'. 

~-
I 
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9. Den fortsr1:t·ba v.t:r.ec.ninge11 
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~ 2 ~ Fört:coendemannao!'ge.nisati6n 

13~ Omedelbara åtglirde~ 

14, Vägråden (aryode) 
15, Förslag till beslu·t 
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'I,, Inledrting 

Vli.gkommi tten vill inlec'\nj.ngsv:i.s erinra, om t,dd,; c1e11 J.1ybilö.ade lcommurier! 
ho,r :Ele:i.'B. tti·~or'he:t' me(l stacls;?lnn. De som bor 1 detHJD. omrM.e~ !U\l' :ceds.n 
nv. f:r:i. vL-iih~lln:l.1-:3 ·1:;:Lll tm:rl;Grfö~fJe:1. nct·~e. f'örl'!ålle,,.'!c1e ge:r· anY:i.rJr.i.ir-g 
om vilken nt&J.s1ittning man hi:l:t:' ha. för del:l återstående delen av clet ge.tu
och vi:igsyatent kommunen och e1rnkilcla pe:tso~er har a.tt ansve.ra :föl'~ 

En lt01nmtt11aliael'ing rw ·bä.tor·horno,s v!ighäl'.l.11i!"J.g 0ch. belysning och e.v de 
e11sldlll.a vägo.r som har statlig·b underhå.llsb1.drag1 so.mt u:n~.011hå:J.1s ... 
bidrag till pr:lve:1:;a utfä,rts,rö.gar så. sora kor.•uJ1.unen fÖ1'o~i:Lagit med:!:'tlr 
hetyda.!1de v:t.gi'fter fö:t.' ·1~or.rrntmon. V1. är clook övertyca.de om o.tt :t'örsle.get 
innebär en 1.r~jfJ.m:ning av boe1cd0lcor:;-~nad0n och e:bt väsffte.11clarde~1 s:kall 
bli bättre .och me:r lilr.arta,dh 

Ji'ö1· det övervägande ±'le:rtalet skattebe-to.lare iYm.ob li1• e11 konunun.aliae:d.11e 
att me.n slip1Je:r. a.e nu·ve.ra:!1.c1e c1irelda utgi:f.tern.e. föl:' yr.J,ghll.llnit,een och 
att de1:ma lr.ostriad täokes med sks:l;·hemeclel, 

De mwo.'.l.'e.nc1G bid:ro.gsformerrn.1. till e~1slr.ild v.e.gh&llning h@.:t'· kommitten 
samm.anstäUt i en ta1Je11 för a·~t :f.'å en !:iver.~kö,dl:LG bild e.v nuläc;e-t. (:Bil~ 1) 

De olika syiJtomen har. d:l.skutero:l;s vo.reft011 Jr.ow.mitten va.J.t· t1·b de c1ela:r. 
:man fum1it lfönpUga och vidarev.tvecl'.:lat a.0111 i fi:iljo.nd.e för•slag. 

3. Väghå.lln:i.ng och belysninB :t ti.:i:liox-terna 

Vö,ghlllln:l.1~ onb. l)e:).ys11ing i tätortor11a bö'.!'.' er.ligt lconm1itt&r~s menir:>.g 
helt komnunt1,lise:rns och efte11 den 1 .1.1971 skötns och fine,ns:1.eras 
eftel' de r..o:'l'mer som n.,1 gäller i stadsplanerua.e 01m·M.en. 

Vi fö:res1~.:r clärför a:ht Ti11gs:r.y<ls konunun helt a7.1syarar för såväl väe ... 
hv,llni::-i.g som belys11:lne ;ll,om de planle.gds. om:r.•Met?. i följanö.e titto1'te:J:>: 
F,~ida.fo:r.s, ~~'1, Urshult, Ti11e;sryd~ Kvv.rr.z;mll.la, Vä.ckolsl\.ng, Li1111eX"Jd, 
Älmeboda1 Räve~äla, Yxn~n~s, nåneebo och Y.o~ga. 

De vugfö:r.er..ingar som finns i !i';r,iclafors, Urshult1 1/ti.clcelsltng och 
Tiinneryd öYerle;l;e:,:, yäghållningsa11.svaret -till lrnmmunan samt be .... 
myndiga:i;, l<:ommunalnb'.mn.a_en ,a;tt mottaga sto,tH.ga biö.:rag som avser väg
hållninge11 ef·ter elen 1 .1 • 1971 • 

V.1!.gfö:eening e.r enligt eä.llande 1ae;stif·bning juriclisk person och ~ 
1,rtyrelse11 funger0.r som kon.i;t\ktor:~an mea. vägnä1m1d och kommunal ... 
kontore{:s tckni.slca avdelningd 

, .. 
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4. Belys11i116SfÖ:t.'en:l.11ge.rmt 

Belyrming1:1:fö:r.011:i.11ga:rna inom pJ.a,nlngcl.o, omr!l.dor! chrerl:He1• {tenom beslut 
sin Ye:L'lwe..1r.het ·bill konmmnen fx·å.n don 1 o 1. ·197·1. 

By{(debeltsn:i.ng är 01~a.nnd Genoro. mindre bely1.m:l.ngsföre11i11ge.r på 
fc.iljunde plr,d;sor: B:ro och .hsh\lH. 

Ko1omu11ala bi.dro.g tnl r:i1'.tclan belysr1ing J.i:I.Jnnas :I. I!inneryd till ha.l va. 
kostm1den :fel' nnläggnin~ ooh f.ö:r. hulva dri:etkoi:rlinac1.en. Yö.gsamfii.llir;,4 

het elle:r. :Eö:i:· f..nclamålet bildad ±.'rir.en:lng Ur. m1sv:ax-ig för rör.else11 aor.i 
må1:.l'be omfe.tta. minst ·b:re ljus1)U .. ,1kte:r.~ 

·vi;.glcomraitMn fö:r.eslå1' 

a:bt cfonna bygdebelyon.ing får b:La.rag fö:r.• 1971 efter sammo. grunde:r 
som x1u läl.lll!tW :i. re1,1rnktiYe delkommune:r.p 

at·b den bl:lve.nd.e vägnfunnden får :i. uppdrag e;l;·b n!l.rrna.re utreda om 
b:l.d:r.a.g t:i.11. denna fo:rm. e:v vägbel-y1ming .ska.11 lfunna.s, 

6~ Ensldlda' vägar mecl st(:l.tligt v.nde:r.hållsbid,:,ag 

Enslcilö.a väge.:r med sta'bligt ttnderhållsbid.:r.e.s i!l.om cl.en nyM.lde.cle koro111\.mim. 

ha1' en sanm1anJ.agd länga av 556 km fö:r.a.elade på 185 at s0.m:f:'ällighe·te1·. 

Vägko1!lmi·l;t611 fö1'el:llåi' airt !roremv.nen fr~.n i.len 1 ~ 1. 1971 ö •rertager väg ... 
håJ.lningse.nsvs.ret avseende unc1erhåll och iståndsii'btn:tng, 

.lttagandet avser vfigz.r eller delar .av vi:igE:r j.11om den nybildade 
Tines:(.'ya.s komnmn. Föx- vägar som be:r.1:1:r u11d1•a kommuner får t:Järokild 
t1.ppgö:t>eh1e tre;ffv.s, som irmebe.r. att f.ö:r.•månen 115.mn/?,S ·t;i11 den del. av 
yägen som !.i:r. l>eli:i.gen i:-:1om Tiligsrya~ 

Yäga1:w1fällighete:0. r:tke.11 genom sl.i:.csldlt beslut clyorlo:!;o, vttghli.1lni11gen 
·t.ill lrom..inunen l:lkso1n rl.l;r.ten a.tt mot·baea statlige, bidro.g som avse:r. ve.g, .. 
hå11n1.ng e±'tol' den 1,1.1971, 

Vl:l.gr~amf'äll:i.gheten besM.:r sot'l fö:rut och ordfö:J.,a.nd.en skall vare 1contt:i.1r:i:;~, 
1na11. med vä.c;nv.mnd ooh teknisk ·avd.eln:tng. 

Kostnaderna föl.' de!lne. väehålln1.ng redov:i.ae.s l 1Jifogl),{l, ·babell~ (B:i.lo 2) 

. -
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Komn:J:t;ten fö:c,esl:'.\.:r td;·b kommunen del'liaGe:r. i und.crhu1lr:.1e,rhetet enligt 
neclanst&,ena.e • 

1. Vid. behov f1'i miöploe;nin.g 
2o Vicl behov :t·1,:1. r.1lna.d11inc o.H. hyv·ling en. gång på hös·l;en och en 

r!},ng på vlb'.'er. 
3. YiiJ. l)ehov t~l'.'e m3 grns per 100 m väg vart anm:i,t il:r. 

at'l: sti:d;EJb:Ul1'ag C j l::o.r. lämn:?.S till yt'izen 
a·lit fe,r::tiGhete:':1 fö-J hel.å:N~be'bocld o.,r aö.r l'!lv,nto.:.i.sskriven pe:t'son 
a·l;·l; Yi::~e1:1 hnr 1m J.l.l~gcl u'\I' mi~1wt 50 m i;ill bos"l;o,df3httl3et 1 st,,10.t 
e,i:·t; vttr,b1'El(\o.en fö~ mb:.st 25 5 m, Vägen ib:• :tri f'rfö1 rJte1~ elle1° 

ana.:i..-n hi~1t'ler föl' sr.öplo[!;e,:r! ooh l'eue1'.:lil:P och 3,i;t gocl.tagba:i:• 
vt!ndplmtz :f.':l.nrJos. 

:001_,_ .P•·•i(.'I '"l·~r1 c'lY\1',,r,,,1, /1,,,•,r].3' '1'''CY1) ool·· N.,., . .,.,.., ,·, ,,,..,,,., .,.~fc",res -1·1·11 -1..omt-....... -~ l:J 1:,. .l -- .. -c.,V - \.:.-f) (· ""'U .... • .. u- ... ~,..--~ ,,.,....,\.~ ..... \. . .J " ll 

o~iir.s, 01:1 cl.ett~,. .?,r !:\H j'.LiGI; ~~cd tHl6 ä;1r;l:i.Gt!. Tr~clr..:1::c.p 1 eller dP. de~.r.a 
ej äv s:ir1:1ldlt 1!'larke:r1:t<l ·Ull (d;t 9,v:stl~t!ö. v.v 25 n fr~.n l:lostadsb.uset,. 

Konte;::r{;l)iö.:r.ie,g t:1.11 clen:!10. vi:lr}1i'.l.llnb.g ko..n Htr.iri.e.e i de fäll koriT.\unen 
ej hm~ möj:L:tehe·b o:t;t \.1.'~:föra ove,n11ämnd0. e;:,:,be·t;e moc1 40 ö11 e per m. 

JCost11acJ.e:r.ne. för d.ennå Vl/,ghå.11:ning :t'EJdov:i.s&,fJ i hi·f.ogE~d0 'GllbeJ.1. (~iJ.. 2) 

Vägkonunii:"1;6,1 ha:t:1 i!1h.li.'llte,i; u.ppe;if·bor om vä.gli/.:1gtl ooh kostnaö.e:r. :f:'ö:i .. 0 

tEi:ho:r.tF.:nrl1c;e.:r.? st(:1:r,vbiclre,esvä.eo.r ooh p:r.:!.,•·ak~ 1,~·l;:t'c:r.+,s·iri:it;o.r. Dessa 
~tppgiftor lim~er. tn1 grund fö:r komm:l.t ·teno Erliäl'.!.1J.i11gatagr..nö.e. 

9. Den f.ortr:w.t·be,. ut~:·edn:i.!1gen 

Den· for'lioa.tta v.t:r.'Gclningen och c1:r.iftsple,uer:lr.!gen hö:t' enltgt lrnrami·t·~ens 
lMJ:J.i~1CT gl.>:t'C\B s8. e:li·h den V'n[.;rl["i:;;.taro, sm:~ f.1~v.l1 ansvara för ö.em~.e. 1r1:i._:; ... 
hållni!1G1 lcox::bxoller.ar ooh ev. komplette, .. 1 0.J.' 1).ppr;ifoJ.ierr.0. och på plo.i;son. 
sko.:ffv.r s:J.g lrtl-J!2ecl.om om v:i6arno.r:: beslr.e,f'fei:i!~et. . · 

.:rnms:Ldes med ö.ett ~1. e.rb et e kan den fre..nrbic1u cl.rifi; en planlf..gge,s ooh 
sat'l.Ol:'(1nas genom e:b·l; metof.le:c ooh l'V.tin0:r. flj:t' den prakl;iske. -väg
J.u\lJ.nj.r-gen utai~betas. 

Väglwrn.'llitten f.1::1:ceslih- a .. e..J~för. a;l;·h arbetsu:l;t;:1w'l;te:b :Eå:t' i uppcll'D.c; o.tt 
sne.:r.o,s·~ mö jlig-t, inr/:i.t'ha rJ.en.na viigmi:l.ste:r.elJ0fe,ttni11g samt tHlsi:i.tti;:J, 
'b jäns-bmJ, 

unaer.hå1lsför.eni11go.l'nas invento.:de:r f::kall inventeras, 

10, Bamordntngsfrågor 

13J.:l11 t j ii:.'lsten ~om ·vllt1·r.iiit:d,;e,re ·billrrn:bt :I. tillrö.ckHg·I; goa tid bö:i:
plane:r:i..n60~1 och f:lanto;i.'dningen o.v ·1rägheillni11gen j_ tl:i;!;oz,ter:.-u1 ve;r.a 
f'ö.rdig s& e;t·t ma,n O.P.J. r.1.ö jlir;t har en lä.r.1pl:i.G orean:lsn:tion klo,r ·bill 
den 1 .1 , 1971, !len 111.1.v::i.r;:-,ncl e 1Je:rsonnlen sJco.11 då ve.l' l:l. i11ol'd~111rJ. och 
anpo.ss~d ·l;iJ..l clei nyv, behovot. · 
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pri1•·ata ut:t'artsv-lJ,gar utgår f:r.än T:tngsryd. 

nonna planläggning och samordning sko.1:t. ske i i'tilH samföl~stänö. 
mea. vlignä:mnd0r"1u ooh 1:Jtyrelse;rna fö:r undeX"hållsföre:ningarna ss,mt 
berörcls, vi:tgss.mfi:illighete~•,, 

Den Ol.'f.a:t>enhet man c'l.i:i.:i:• samlat skall utnyi;-1.ijas fullt ut. De pro'l;okoll 
ooh e.11.dra lw,11<11:l.ga.r såsom ka1•·l;or och kont.rakt 111ea 011t:reprenfö:-er · 
överliimn(,iB i den mån <le lr1u1 be'.hövo.s, · 

En sä fulll:l'lie,m1ig sa.mor•dning e:v vi:l.ght>.llningen pt\. sto;lisbidragsvägarne,1 
cJ.e priva:l.ia utfa:ctsvägarna ooh täto:r.,·hsve,ga,rno, skall eftel'sträve.s. 

För enskilda vägar 1ned 1:rbe.tsbich'ag itpprät·bas. regis-ber med samme. 
1w.lll.'.l'.'e1•j.11g som Viigförval'.b11.in&en har 'och vägarna il'.U.'itas på lä.mplig 
lrn.rta med ;röd flirg. 

Vägsami:'e.llighete1•ne, öve:i.•läim10.:iJ 'bi11 konununen d1,rh senaste v.ppslcattntngs
pl"otolcollet f'ör vägen. samt det sista syne)?rotolcolle·t. 

Fö:r pr:i.v·atå väear aom U.Pl)fy.l.ler (i avel.?) uppställda ford:r.:l11ge.1' 
har väzlcomnli·bMn att upprätta ffö."Geoknine i bolcs·ta:vsorclnine; efte1' 

) . . :fa~t:i.g}1etslängclen i de lconunune1'na och :i. n,unrnerse:rie för hela kommunen. 

))esse. vägar bör :i.•i·tas in :med grön fä:i;og pä ovannämnda karta ooh 
överiör.·as t:i.11 lämpligt kortregiste:t'~ 

1 ~ o Budt;etering och redovisning 

Redovisnine; av täto:r.·bernas vuga.r och belysning o:cdne.s lfunpJ.igast ef·::;er. 
det ATIB=syatem som munera ·til.lämpe,s i Tingsryd6 

Ftir övriga väga.r MZ' lcostnacl.e:rne, :för be.:r.markur.de:r.ihdl:.t., vi!lterunö.e:rhå1l 9 
iatånd.sät'.tning ooh invente,riee.nslmf:f.'nine särskiljas. 

12~ Fö~tl"oendemannaorganisation, 

Vägkommi·Gtfo fö:t'eslål' e:lit delegerade 'beslutar inl."ö.tts. en vägnämna. 
på 7 ledamöter och 7 aupplee.nter. 

Vägnämnden skeJ.l varå s,nsvarig föl' all den vägv.nderhållning konnnun.e11 
beslu·la),l' åtaCTe, a1.g samt sköta iS'bändse·btni!'l.~ oca förbä:lrl;:r.i:ngsa.:r.beten 
P.å sta.tsbiö.rnesväea,r och pl'ivata, utfartsväge.:t', Hybyr;gne.d av väga:t' 
utom planlagda pn11'åden he,ndlt'tgges också av vi.igxiämnclen, 

Väg11äm11de11 skeJ.1 verlr.a. för att vägh.ållnintsen sker enliKb lwmmunens 
· beslv.t och skall sti:i,:>;1.cligt söka nye, möjlie;hete:r- till fö:rbt=!.t·bringar~ 

Vä,gnt:winden skåll vidare tillse att alla. väge.r sor.1 är berättigaa.e Ull 
s.te.tsbic1rag bli:!.• f'öremS.1 :föl'.' vä.gfö,rvaH11ingens pz-tsv!1i11g~ 

:Den er:I.:'are).'IJi.e°t· som nu ä:r. la.grad i de :frie, m~ga.nisa·bione:r som 1.tndel' många 
å,:, utveåklat den enskilda vii.ihå.llni11gen bör ·l;ill 'V'are:l;agas ~ 

IConnni'G·l;~n föreslår dö.:rför 
att vHgr•åd :i.nri:i:!;tas i delkoll!l,It.merne, fö:r underhållsföreningarna 
den 1~1.,1971f 

e,tt vö.gr&den slrn.'.ll bestå av ;, ledamöter och 3 supplean-her och 
-vitljas ;i. a.eoember för e11 titl a:1r tre år. 

.J 
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Vägr.åden skall inom s:i.g utse o:rdfö:l'.'ande, sekJ?ei;erare ooh verk
stä.llande ledamot. De skall biträda vägnämnden ooh tekniska 
avdelningen och genom sin erfarenhet befrämja väghållningen inom 
sina områden. 

Vägråaen skall vidare efter samråd med vägnämna.en varje år i 
augusti kalla o:i:,df. i vä,gsamfälligheterna ooh övr.iga intresserade 
till vä,gkonforer,.a. Då slca.11 :i.nf'o:rma:tion l.ä.nmas om väghållningen 
ooh bttr man tänkeJ: planläggningen för nästa å:r. De närva,:rana.e 
skall ges tillfälle att frarnföra·kritik ooh önskemål, Vi tror . 
att dessa konferenser skall ge värdefulla. upplysningar om hur 
a..llmä.nheten up-pfa~tar. kommunens väghållning, samt ge en känsla, 
av medbestämmande som kan vara mycket värdefäll. 

13, Omedelbara åtgärder 

VägkommitMn behöver ha delegerades uppdrag att omede:Lba:r.t kalla 
vägnämnd.ernas ordförande samt ordförandena i underhållc{föreningarna. 
i Ryd och Tillgs:izyd till överläggninga:c om -v-interväg11ållningen 
1970 - 1971. 

Eftersom det är viktigt att 11kommunska:rvcm 11 inte mä:dcs i samband med 
vinterväghållning•en föreslås at·t; vägkommitten bemyndigas uppdraga åt 
ovannämnda, organ att upprä,tta avtal om v:lnterväghållniugen för 
hela nästa vinter. 

:Beslutar delege1~ade in:r.ätta vägr.åden överta.ger dessa den 1 , 1 .1971 
ansvaret ooh sköter v:i.ntexväghållningen me<l mwarande organi,sation 
första halvåret 1971. 

Antager delegerade kommittens fö:r.slag till b:i.d:rag åt privata ut
fartsvägar innebär detta i många fäll en utö!cad snöröjn:lng, 

Vi föreslål'.' i dessa fäll att de nuvarande ve.gnllmnd.e"l:'na ooh styxelserna 
får i uppdrag att till sina, kommuner göra frainst!Lllning om att man 
utökar. v:i.nterväghållningen redan frän början samt anpassar oxganisa
tionen ooh kö:pel:' de snöplogar sotn oundgängligen kan behövas. 

14, Vägr~de.n 

Väg.råden som den 1 .1 , 1971 f,'fäeslås övertaga de nuvarande vägnämndernas 
ooh styrelsernas uppgifter bör ha ersättning för ~esor ooh arvode för 
sammanträde enligt de grunder kommunen beslutar för övtiga nämnder. 

Arvode till verkställande ledamoten för åroets.ledning m.m. bör bev:1.ljas 
med samma belopp som den nuva,rande kommunen botalat för motsvarande 
uppgifter under första halvåret 1970. 

15, Förslag ti~l beslut 

Med hån~ianirlg till ovanstående hemställer vägkommitten att 
delegera,de måtte besluta 

att' Tings:cycls kommun från den 1.1.1971 övertager väghållnings .. 
ansvaret och ansvaret för belysning inom planlagda områden 
enligt avd, 3 ooh 4 
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6 

at"I.; kommunen be·l;alar bidrag till nuvar1mcle bygdebelysning och 
utreder denna fråga enligt i'ö:I..'slag avd. 5 

att kommunen övel~tager väghållningsansvaret för ensk:i.lda vägar 
som har statligt 1mderhållsbid:cag enligt avd. 6 

att kommunen lämnar bidrag till privata utf'artsväg~r enligt 
avd. 7 

att det fortsatta utredningsa.rbetet bedrives så som konunitten 
för0slagi t :i. a.vd. 9 ooh 1 O 

att budgetering· och redovisning ,':llce:r. enligt förs lag a,vd, 11 

att förtroendeme,m1.aorganiaa tionen fastställes så som föres lagi te 
i avd, 1"2 

att vägkommi tten i.'å"t' bemyndigande att ordna vin te:r.väghållningen 
så som föres J.agi ts i avd. 1 3 

att vägråden får er.sättning enligt avd, 14, 

1 vi?.gkoru11:l:J;·t4ns YU~~w.:r 

(~~~--( 
R.un0 .:\.nt1o;c,seon 
orclf, 

'l 
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. B_esk~i_yning 
2011-03-09 

. Arenpenummer 
G09112 ,. :F . 

Sida 1 (1) 
Aktbilaga BEl 

Akt0763-ll/10 

Förrättning;·1~intmätare 
Björn Bodin 

Ärende Anläggningsåtgärd innebärande upphävande av vägföreningar i 
Urshult, Väckelsång, Kvarnamåla, Fridafors och Linneryds samhälle 

Kommun: Tingsryd Län: Kronoberg 

Upphävande av Utlåtande 1957-05-08, akt 07-URS-1037, rörande vägförening i Urshult 
gemensamhetsanlä upphävs. 
ggning 

Utlåtande 1961-05-02, akt 07-VÄC-535, rörande vägförening i 
Väckelsång upphävs. 

Utlåtande 1969-10-06, akt 07-VÄC-611, rörande vägförening i 
Kvarnamåla, upphävs. 

Utlåtande 1962-10-12, akt 07-EYD-55, rörande vägförening i Fridafors 
upphävs. 

Utlåtande 1965-12-30, akt 07-LIN-740, rörande vägförening i Linneryd 
upphävs. 

Lantmäteriet förordnar samtidigt att samfällighetsföreningarna får 
upphävas, vilket föreningen ansvarar för. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Björn Bodin a 

:! 
.:i 

: ,1 

: 1, 

I 
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Protokoll 
. 2.011-03-09 

Ärendenummer 

. G~9i112 

LANTMÄTERIET 
1 .. ,_,,,~c•· J Lc,cM•,>'~=,J 1.-,-•o,_,,,•c,.,J 

Sida 1 (4) 

Aktbilaga PRl 

Förrättnings·l~ntmätare 
Björn Bocifu, ' · · ·, 

Ärende · 

Sammanfattning 

Handläggning 

Sökande och 
sakägare 

Anläggningsåtgärd innebärande upphävande av vägföreningar i 
Urshult, Väckelsång, Kvarnamåla, Fridafors och Linneryds samhälle 

Korrunun: Tingsryd Län: Kronoberg 

I detta protokoll redovisas beslut om: 

+ Upphävande av utlåtande enligt lagen om enskilda vägar. 

·Med sarrunanträde på Tingsryd korrununs kontor. 

Tingsryds Korrunun Sökande 

Kallelse, delgivning Kallelse, aktbilaga 1. Kungörelse i smålandsposten och i 

Närvarande 

Hänvisning till för
fattningar m.m. 

Yrkanden 

Redogörelse. 

Kronobergaren, aktbilaga 2 och 3. 

Annika Säw, Tingsryds korrunun 
Kenneth Brorsson, Tingsryds korrunun 
Ola Karlsson, Tingsryds kommun 

AL 
FBL 

Anläggningslagen (1973:1149) 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

Se ansökan, aktbilaga Al och A2. 

Förrättningslantmätaren Björn Bodin hälsar alla välkomna och öppnar 
dagens sammanträde. Bakgrund till ansökan är att Tingsryds 
kommun i praktiken redan sköter alla vägar i Urshult, Linneryd, 
Väckelsång, K varnamåla och Fridafors samhällen. Därmed finns ingen 
anledning att ha kvar befintliga vägföreningar. 

Kenneth Brorsson och Ola Karlsson redogör ytterligare för ansökan. I 
praktiken så.upphörde vägföreningarna att gälla redan vid 
kommunsammanslagningarna vid början på 70-talet. Några bidrag till 
vägföreningar har inte betalats ut sedan dess. Tingsryds kommun har 
mottagit bidragspengarna och skött vägarna. För ca två år sedan så 
upphörde bidragspengar att betalas ut. Annika Säw förklarar att vid 
planändringen som gjorts så var det svårt att hitta några i liv som var 
aktiva på 70-talet i vägföreningarna. I praktiken är det mycket få som 
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vet om att vägföreningarna finns. 

Sida 2 
Aktbilaga PRl 

Några årsmöten av vägföreningarna har inte gjorts sedan 70 talet. Ola 
Karlsson förklarar att ingen aktivitet finns i vägföreningarna. Att 
föreningarna fortfarande efter 40 år skulle ha någon kassa är 
osannolikt. 

Förrättningslantmätaren Björn förklarar att vägföreningarna är att 
betrakta som sovande vägföreningar. Lagstiftningen ändrades 1998-
01-01 så att enskilda väglagens 3 kap angående vägföreningar togs 
bort och ersattes av anläggningslagen och lagen om förvaltning av 
samfälligheter. Ändringen av lagstiftningen innebar att en 
omprövningsförrättning skulle ha gjorts senast till år 2005 för att 
erhålla nya andelstal. Gjordes inte detta så kunde inte vägföreningen 
fungera längre. Nu var inte detta aktuellt eftersom Tingsryd~ 
kommun redan i praktiken skött vägarna. Vägföreningarna finns dock 
fortfarande rent juridiskt och är i många fall att betrakta som sakägare. 
Detta medför problem för Tingsryds kommun eftersom några aktiva 
styrelser inte finns. För att kunna ta bort vägföreningarna så behövdes 
befintliga byggnadsplaner ändras så att huvudmannaskapet istället 
blev kommunalt. Detta fullföljdes av Tingsryds kommun 2010-09-28. 

Syftet med dagens sammanträde är att ta beslut om upphävande av 
vägföreningarna (är att betrakta som gemensamhetsanläggning enligt 
nya lagstiftningen). 

Annika Säw ställer frågan om hur man gör med områden som kan 
ligga inom vägföreningens område men utanför detaljplan. Ett sådant 
område har hittats i Urshults samhälle. Förrättningslantmätaren 
förklarar att det enda område som hittats är olTl!ådet i Urshults 
samhälle. Blir det oklarheter om ansvarsfrågan i framtiden får detta 
lösas genom att lägga detaljplan eller inrätta en ny 
gemensamhetsanläggning för berört område. Enligt Kenneth och Ola 
så har i praktiken redan Tingsryds kommun skött området. Annika 
berättar att en översyn av planerna ska komma att göras. Vid arbetet 
så ska området beaktas och eventuellt tas med i planen. 

Anläggningsbeslut Skäl: 
Länsstyrelsen har yttrat sig muntligen och h~r ing~t ·att erimi,i ·om 
ärendet. · · 1: : 

Tingsryds kommun har nu genom planänd:i;ingar till ·fullo blivit
huvudman för allmän platsmark i följande orter: Urshult, Väckelsång, 
K varnamåla, Fridafors och Linneryd. Därmed finns inte längre någon 
anledning att ha kvar berörda v~gföreningar. 

l 
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. · 1 ,. ·r 

2011-03-09 

Beslut: 

Sida 3 
Aktbilaga PRl 

Utlåtande 1957-05-08, akt 07-URS-1037, rörande vägförening i Urshult, 
~ka upphävas, se beskrivning, aktbilaga BEl._ 

Utlåtande 1961-05-02, akt 07-VÄC-535, rörande vägförening i 
· · Väckelsång, ska upphävas, se beskrivning, aktbilaga BEl. 

Utlåtande 1969-10-06, akt 07-VÄC-611, rörande vägförening i 
Kvarnamåla, ska upphävas, se beskrivning, aktbilaga BEl. 

Utlåtande 1962-10-12, akt 07-RYD-55, rörande vägförening i Fridafors, 
ska upphävas, se beskrivning, aktbilaga BEl. 

Utlå~ande 1965-12-30, akt 07-LIN-740, rörande vägförening i Linneryd, 
ska upphävas, se beskrivning, aktbilaga BEL 

Lantmäteriet förordnar härmed att berörda samfällighetsföreningar 
ska upplösas. 

Ersättningsbeslut Skäl: 

Beslut om fördel-

Yrkande om ersättning har inte framställts. Något skäl för ersättning 
med anledning av upphävande av vägföreningarna föreligger inte. 
Tingsryds kommun har till fullo övertagit ansvaret för allmän 
platsmark inkl väghållningen. 

Beslut: 
Ingen ersättning ska lämnas. 

ning av förrätt- Beslut: 
ningskostnader Förrättningskostnaderna ska betalas av Tingsryds kommun 

Aktmottagare Tingsryds Kommun 

Avslutningsbeslut Beslut: 

Överklagande 

Förrättningen avslutas. 

Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller 
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse länmas eller 
skickas till:. 

Lantmäterimyndigheten 
N orrgatan 12 
35105 Växjö 

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet. 

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra 
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Sida 4 

Aktbilaga PRl 

veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 6 april 2011. Kommer 
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas. 

Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni 
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer G09112 och 
redogör för vad Ni anser ska ändras och varför. 

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Björn Bodin 

: ... 

I 
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Bilaga 4 
Statsbidrag historik 

Statsbidrag till enskild väghållning har lämnats sedan lång tid tillbaka. 1918 beslutade 
riksdagen om statsbidrag till byggande av utfartsvägar i de nordligaste länen och från början 
av 1930-talet utökades detta till att gälla hela landet. Bidraget till drift och underhåll började 
lämnas 1939. I samband med förstatligandet av de allmänna vägarna kom detta bidrag att ses 
som en ersättning för "allmän trafik" på de ensldlda vägarna. Denna grundsyn kan sägas ha 
fortlevt allt sedan dess. Genom åren har bidragsreglerna ändrats och setts över. Bland annat 
infördes 1985 differentierade bidrag som bygger på vägarnas funktion. Ett viktigt krav för att 
statsbidraget ska betalas ut har varit att vägen är öppen för allmän traftlc Målen för 

· bidrags givningen har moderniserats och anpassats till den grund som uttalats av riksdag och 
regering i form av traftlc- och transportpolitiska mål. Vägverket och numera Trafikverket har i 
sin tur tollcat dessa mål i mer operativa mål. I Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-
2007 har Vägverket angivit följande mål för bidragsgivningen till ensldld väghållning: 
- Boende i glesbygd skall underlättas 
- Vägtransporter skall underlättas i områden där kostnader för dessa transporter hämmar 
utvecldingen av näringslivet 
- Allmänheten skall ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter 
- Det vägkapital som finns nedlagt i det ensldlda statsbidragsberättigade vägnätet skall säkras 
- Trafiksäkerhet och miljöintressen skall bealctas och tas till vara 
Skötsel av privata utfarter och ensldlda vägar är ingen kommunal ved(Samhet. Möjligheten för 
vägsamf'ålligheter att sköta ensldlda vägar är lika god. 

Statsbidrag till enskilda vägar 

Statens syfte för Trafikverkets bidragsgivning till det ensldlda vägnätet är att stödja de 
transportpolitiska målen. Målet med bidraget till de ensldlda vägarna ska vara att: 
* skapa ett transportsystem som tillgodoser medborgamas och näringslivets behov 
* skapa förutsättningar för att utforma ett transportsystem med hög transportkvalitet 
* skapa förutsättningar för att utforma transp01isystemet med krav på god och hälsosam 
livsmiljö för alla 
* skapa ett transportsystem som är utformat för att undvika att någon dödas eller skadas 
allvarligt 
* ska underlätta tillgängligheten till transpmisystemet 

Syftet och målen ger följande förutsättningar för att ge statsbidrag till de ensldlda vägarna: 
* De ska underlätta boende i glesbygd 
* De ska underlätta vägtranspmter i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar 
utvecldingen av näringslivet 
* Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter 
* De ska säkra det vägkapital som är nedlagt i det ensldlda statsbidragsvägnätet 
* De ska bealcta och ta tillvara trafiksäkerhet och miljöintressen 
* De ska ta hänsyn till barn och funktionshindrade 
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Statsbi&·agen utgör också en ersättning för att väghållaren skall kunna hålla den högre 
standard som hävs när vägen är öppen för allmän trafik. Statsbidraget har en viktig 
regionalpolitisk effekt genom att det ger en ökad tillgänglighet i landsbygd/glesbygd. 
Statsbi&·agen underlättar även vid ärenden där allmän väg dras in och blir enskild. 

Kraven för att erhålla statsbidrag är följande: 
-Minst ett pe1manentboende. 
-Avstånd från allmän väg, minst 1 km eller avstånd från annan enskild väg minst 500 m 
-En vägsamfällighet med en styrelse och en ordförande. 

De statliga bidragen som kan ges till enskilda vägar delas upp i tre kategorier: 
- Årligt driftbidrag - ges årligen med automatik till väg som är intagen som statsbi&·agsväg. 
Nytt beslut om bidragsrätt fattas varje år. Vägen synas av Trafikverket vait 5:e år. 
- Särskilt driftbidrag - till mindre förbättringar/investeringar på vägen. Detta kan vai·a t ex 
trumbyte, uppsättning av räcke, höjandet av bärighet etc. Ansöks för varje åtgärd av 
väghållaren. Trafikverket håller på att bygga upp en objektbank med kommande objekt för att 
kunna visa upp behovet som finns. 
- Investeringsbidrag- stö1Te investeringar på vägar som tjänat· en stöne allmän nytta. 
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Bilaga 5 
Utbetalade statsbidrag till enskilda vägar i Kronobergs län 2015 
- I Kronobergs län betalades 2015 cirka 36 miljoner kronor i årligt driftbidrag. 
- För särskild drift fanns cirka 10 miljoner kronor i länet 2015. 
- 1,7 miljoner kronor fanns som investeringsbidrag till enskilda vägar i länet 2015. Kan sökas 
av ansvarig väghållare. 

Det enskilda vägnätet i Kronobergs län 
- I Kronobergs län finns cirka 400 mil enskild väg med statsbidrag. 
- Cirka 100 mil är belagda vägar, resten är grusvägar. 
- I länet finns cirka 1070 enskilda väghållare. 
- Vägruna delas in i 3 trafikklasser: Låg-, mellan- och högtrafikerad. 
- Vägarna har också olika kategorier: A, B, C, D, E och F. 
(A=fastboende, B=bostadsgata, C=genomfa1t, D=:friluftsliv, E=fritidshus-samlingsväg och 
F=näringslivsväg). 

Storleken på de årliga driftbidragen 
- För vägkategori A och F betalas 60 % av beräknad kostnad. 
- För C-vägar betalas 80 % av beräknad kostnad. 
- För vägkategori D och E betalas 40 % av berälmad kostnad. 

Den beräknade kostnaden för årlig drift berälmas i en förenklad modell som Trafikverket 
började använda för statsbidragen 2014: 
- Landet är indelat i 3 klimatzoner. 
- Klimatzonen, trafikklassen, väglängden och vilket slitlager vägen har påverkar statsbidragets 
storlek. 

Det enskilda statsbidragsvägnätet i Tingsryds kommun 
I Tingsryds kommun finns totalt ca 53 mil enskild väg som har rätt till statsbidrag. Antalet 
enskilda vägar är totalt 168. Tingsryds kommun ansvarar för drift och underhåll av 167 av 
dessa vägar. Samtliga ensldlda vägar med statlig driftbidrag i Tingsryds kommun :framgår av 
Trafikverkets redovisning (bilaga 3). 
Varje enskild väg har eget vägnummer. En enskild väg kan delas upp i olika vägdelar 
beroende på bl. a. på trafildntensitet och vägstandard. 

Vägkategori A finns på 149 vägar och längden är 48 mil. 
Vägkategori B finns inte. 
Vägkategori C finns på 17 vägar och längden är 5 mil. 
Vägkategori D finns på 1 väg och längden är 0,2 mil. 
Vägkategori E finns inte. 
Vägkategori F finns på 1 väg och längden är 0,8 mil. 
Trafikldass Låg finns på 68 vägar och längden är 16 mil. 
Trafikldass Mellan finns på 95 vägar och längden är 36 mil. 
Trafikklass Hög finns på 4 vägar och längden är 1 mil. 

Den ensldlda vägen 18090 till Boamåla är den enda enskilda vägen i Tingsryds kommun som 
sköts av ensldld vägsamfällighet och där statsbidraget utbetalas direkt till vägsamfälligheten. 
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Bilaga 6 

Hanteringen av enskilda vägar hos kommunerna i Kronobergs län 

Kommunernas hantering av enskilda vägar i Kronobergs län skiljer sig åt. Nedan redovisas 
hur det ser ut i de olika kommunerna. 

Tingsryds kommun 
Kommunen ansvarar för all drift och underhåll och investeringar av samtliga ( ett undantag) 
enskilda vägar i kommunen. Vägföreningarna/vägsamfälligheterna är ej aktiva. Kommunen är 
mottagare av all kommunikation. 

Alvesta kommun 
Kommunen är indelad i 5 olika områden. V atje område hanteras av en fogde/vägmästare som 
sköter om alla vägarna inom området. Fogden handhat· en kassa gemensam för alla enslålda 
vägarna inom området. Kommunen betalar en liten ersättning cirka 18 % i årligt driftbidrag. 
Vägbidrag 1 kr/m för vägar längre än 400 m (från första metern). Vid särslåld drift betalar 
kommunen inte ut någon ersättning. All kommunikation sker med fogden. 

Lessebo kommun 
V atje vägsamfällighet sköter sin egen väg. Kommunen betalar bidrag för särskild drift upp till 
95 % av Trafikverkets beräknade kostnad. Kommunen betalar inget bidrag för årlig drift. 

Ljungby kommun 
Varje vägsamfällighet sköter sig själv. Kommunen betalat· upp till 80 % i årlig drift. För 
särskild drift betalat· kommunen upp till 85 % av Trafikverkets beräknade kostnad. 

Markaryds kommun 
Varje vägsamfällighet sköter sig själv. Kommunen betalat· 30 % till årlig ddft. Om möjligt 
betalar kommunen något till särskild drift om ansökan inkommer året före så att beloppet 
finns med i budgeten. Storleken på bidraget varierar beroende på åtgärd och vägföreningens 
egen ekonomi. 

Uppvidinge kommun 
Va1je vägförening sköter sig själv. Kommunen stödjer årlig drift genom att sköta all 
vinterväghållning på de enslålda vägarna med snöröjning till tomtgräns på vägar över 100 m. 
Kommunen betalar också 30 % i särskilt driftbidrag beräknat på Trafikverkets bidragssumma 
exk:1. moms. 

Växjö kommun 
Kommunen är indelad i 7 områden. Va1je område hanteras av en fogde/vägmästare. 
Kommunen betalar resterande kostnad på både årlig drift och särslåld drift. 
Vägsamfålligheterna lever och är aktiva. Kommunikationen sker med va1je vägförening. 

Älmhults kommun 
De enskilda vägatna hanteras av kommunen både i årlig drift och särskild drift. 
Vägföreningat·na är dock aktiva och levande och de tar emot alla dokument etc. som är 
kopplade till de enskilda vägarna. Vägbidrag 3 kr/m för vägar längre än 100 m (bidrag från 
101:ametern). 
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Statligt driftsbidrag enskilda vägar för bidragsåret 2015 inkl. index 
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87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17554 2 ÖSTAD-HÖ A 1 550 Grus AGL 3878 60 6464 N 6464 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17554 3 ÖSTAD-HÖ A 1 500 Belagd ABL 3526 60 5877 N 5877 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17555 1 SÖFTESMÅ A 2 3672 Grus AGM 31992 60 53319 N 53319 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17556 1 SÖFTESMÅ A 2 900 Grus AGM 7840 60 13067 N 13067 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17561 1 SÖFTESTOI A 2 3710 58 Grus AGM 34226 60 57044 N 57044 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17579 1 RANDÖ-SN A 2 6920 Grus AGM 62444 60 104073 N 104073 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17579 2 RANDÖ-SN A 2 2510 Grus AGM 22650 60 37749 N 37749 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17579 3 RANDÖ-SN A 1 2230 Grus AGL 15572 60 25953 N 25953 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17580 1 FRYGGESTI A 3 3180 Belagd ABM 31255 60 52091 N 52091 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17580 2 FRYGGE5TI A 1 3290 Grus AGL 23139 60 38566 N 38566 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17581 1 ULFSRYD A 3 4330 Grus AGM 42766 60 71276 N 71276 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17581 2 ULFSRYD A 3 2800 Belagd ABM 27426 60 45710 N 45710 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17581 3 ULFSRYD A 3 1710 Grus AGM 16606 60 27676 N 27676 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17581 4 ULFSRYD A 2 1270 Grus AGM 11524 60 19207 N 19207 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17582 1 FRÖSJÖHU A 3 2420 Belagd ABM 23815 60 39691 N 39691 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17582 2 FRÖSJÖHU A 2 4220 Grus AGM 39550 60 65917 N 65917 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17582 3 FRÖSJÖHU A 1 700 Grus AGL 4921 60 8202 N 8202 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17616 1 DERALYCKE A 2 4530 Grus AGM 40335 60 67224 N 67224 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17617 1 BJÖRNALY< A 2 2250 Grus AGM 20036 60 33394 N 33394 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17617 2 BJÖRNALYC A 2 1270 Grus AGM 11307 60 18845 N 18845 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17623 1 VERAMÅU! C 4 2650 Belagd ABH 29981 80 37477 N 37477 

87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17623 2 VERAMÅU! C 4 700 Grus AGH 11200 80 14000 N 14000 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17623 3 VERAMÅU! A 2 2650 Grus AGM 24269 60 40448 N 40448 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17623 4 VERAMÅU! A 2 3430 Grus AGM 31420 60 52366 N 52366 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17623 5 VERAMÅU! A 2 4280 Grus AGM 39206 60 65343 N 65343 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17623 6 VERAMÅU! A 1 2630 Grus AGL 18626 60 31043 N 31043 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17623 7 VERAMÅU! A 1 1130 Grus AGL 8003 60 13338 N 13338 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17624 1 VEMBOÖ A 4 1300 Belagd ABH 11387 60 18979 N 18979 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17629 1 FISKESTAD· A 2 3470 Belagd ABM 31696 60 52826 N 52826 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17629 2 FISKESTAD· A 2 560 Belagd ABM 5111 60 8518 N 8518 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17650 1 ROLSMO A 3 1920 Belagd ABM 18716 60 31193 N 31193 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 17650 2 ROLSMO A 2 1220 Grus AGM 10708 60 17847 N 17847 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17660 1 SJÖARYD A 2 720 Grus AGM 6319 60 10531 N 10531 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17660 2 SJÖARYD A 2 1500 Grus AGM 13166 60 21944 N 21944 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17661 1 TÅGET A 3 1400 Belagd ABM 13678 60 22796 N 22796 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17661 2 TÅGET A 3 2662 Grus AGM 26007 60 43346 N 43346 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17662 1 TÖRNABYE A 2 1084 Grus AGM 9514 60 15857 N 15857 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17663 1 BREDASLÄ" A 2 2291 Grus AGM 20362 60 33937 N 33937 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17676 1 SKOGSRYD A 1 980 Grus AGL 6652 60 11086 N 11086 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17677 1 SANDVIK A 3 8300 Belagd ABM 80758 60 134597 N 134597 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17684 1 KNAPANÄS A 1 6425 Grus AGL 43524 60 72539 N 72539 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17684 2 KNAPANÄS A 1 1917 Grus AGL 12860 60 21433 N 21433 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17685 1 GENESMÅl A 1 1200 Grus AGL 8332 60 13887 N 13887 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17686 1 DÅNGEBO C 3 1763 Belagd ABM 22398 80 27997 N 27997 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17687 1 BÖKET A 2 1200 92 Belagd ABM 12145 60 20241 N 20241 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17687 2 BÖKET A 2 3455 Grus AGM 30327 60 50545 N 50545 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17687 3 BÖKET A 2 1000 Grus AGM 8777 60 14628 N 14628 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17688 1 TORLANDS A 2 4767 Grus AGM 41844 60 69740 N 69740 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17689 1 GERMUND C 2 2924 Grus AGM 33865 80 42331 N 42331 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17690 1 ILLAREBOC C 3 3118 Belagd ABM 38565 80 48206 N 48206 
87 Region Syd 7 Kronoberg. 763 Tingsryd 17690 2 ILLAREBOC A 1 645 Grus AGL 4369 60 7281 N 7281 
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87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17737 1 BARKABOC A 2 5510 Belagd ABM 49255 60 82092 N 82092 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17738 1 lÅNGSJÖIV A 2 2990 Grus AGM 26393 60 43988 N 43988 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17739 1 HYUESBOL A 3 2840 Belagd ABM 27095 60 45159 N 45159 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17739 2 HYLLESBOL A 2 900 Belagd ABM 8047 60 13412 N 13412 

87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17743 1 LÖNSBYGD A 1 3060 168 Grus AGL 24289 60 40482 N 40482 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17744 1 BJÖRSAMP A 1 2004 Grus AGL 13900 60 23167 N 23167 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17745 1 RYD-Bl ELLE A 3 6000 Grus AGM 58224 60 97040 N 97040 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17746 1 SÅNGARE!\ A 2 4434 Grus AGM 39806 60 66344 N 66344 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17747 1 ARAMO-SK C 2 3836 Grus AGM 44607 80 55759 N 55759 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17748 1 UNNERSM. A 2 3860 Grus AGM 34456 60 57426 N 57426 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17748 2 UNNERSM. A 2 4477 Grus AGM 39964 60 66606 N 66606 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17794 1 BLIDINGSH A 2 3520 Grus AGM 31135 60 51891 N 51891 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17795 1 VÄSTERBO" A 2 2530 Grus AGM 22334 60 37223 N 37223 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17796 1 BOSSGÅRC A 2 1880 Belagd ABM 16596 60 27659 N 27659 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17797 1 HULTALYCI A 1 3860 Grus AGL 27099 60 45165 N 45165 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17797 2 HULTALYCI A 1 2560 Grus AGL 17972 60 29953 N 29953 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17799 1 EKERYD-M1 C 3 1610 Belagd ABM 20464 80 25580 N 25580 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 17800 1 SANDVIK-V C 2 3400 Grus AGM 39166 80 48958 N 48958 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 17801 1 ÖUEMÅLA· A 2 2140 Grus AGM 18912 60 31520 N 31520 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17801 2 ÖUEMÅLA· A 1 910 16 Grus AGL 6633 60 11055 N 11055 
87 Region Syd 7 ·Kronoberg: 763 Tingsryd 17806 1 FROARYD A 2 2000 Grus AGM 17690 60 29484 N 29484 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17859 1 FLYGEBOD, A 2 2400 Grus AGM 21570 60 35950 N 35950 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17860 1 RIMSHULT· A 3 2100 Belagd ABM 20570 60 34283 N 34283 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17860 2 RIMSHULT· A 1 3410 Grus AGL 23975 60 39959 N 39959 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17861 1 ESKEKULL.A A 1 1900 Grus AGL 13598 60 22663 N 22663 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17863 1 BAMSAN-S A 3 3470 Belagd ABM 34147 60 56911 N 56911 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 17864 1 DEGERHAE C 3 2170 Belagd ABM 27873 80 34841 N 34841 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17864 2 DEGERHAE A 3 1430 Belagd ABM 14178 60 23630 N 23630 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17864 3 DEGERHAE A 3 1740 Belagd ABM 17251 60 28752 N 28752 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17864 4 DEGERHAE A 1 790 Grus AGL 5632 60 9387 N 9387 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17864 5 DEGERHAE A 1 980 Grus AGL 6987 60 11645 N 11645 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17865 1 KINNANÄS A 1 2680 Grus AGL 19123 60 31871 N 31871 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17866 1 LINDHOLM A 2 1400 22 Grus AGM 13009 60 21682 N 21682 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17892 1 GRANSÅS A 2 3130 Grus AGM 28586 60 47643 N 47643 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17892 2 GRANSÅS A 2 850 Grus AGM 7569 60 12615 N 12615 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17893 1 GUMMEBC C 2 1570 Grus AGM 18108 80 22635 N 22635 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17915 1 FOLABODP A 2 650 Belagd ABM 5788 60 9646 N 9646 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17915 2 FOLABODP A 2 2660 Grus AGM 23683 60 39472 N 39472 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17916 1 OLOFSLYO A 1 1530 Grus AGL 10788 60 17981 N 17981 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17917 1 VÄCKELSÅr A 2 4220 Grus AGM 38063 60 63438 N 63438 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17918 1 RAMSBERE A 2 4230 Belagd ABM 38634 60 64390 N 64390 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17919 1 JÄRNEMÅL A 1 2100 Grus AGL 14575 60 24291 N 24291 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17920 1 SPÅRAMÅL A 2 2180 Grus AGM 19407 60 32346 N 32346 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17924 1 BÄNKEBOC A 2 1000 Grus AGM 8905 60 14842 N 14842 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17956 1 SPÅRAMÅL A 1 1376 Grus AGL 9320 60 15534 N 15534 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17957 1 ÅSKEFÄLLA A 2 4372 Grus AGM 38090 60 63483 N 63483 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17958 1 BRUNSMÅI A 1 4610 Grus AGL 31228 60 52047 N 52047 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17958 2 BRUNSMÅI A 2 2520 Grus AGM 22119 60 36865 N 36865 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17959 1 NÖBBELE-E A 2 1098 Belagd ABM 9730 60 16217 N 16217 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 17999 1 KÅLLEBO A 1 1458 Grus AGL 10133 60 16888 N 16888 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18001 l UNNERYDE A l 1070 Grus AGL 7548 60 12580 N 12580 
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87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18019 1 SKALLERUC A 3 1822 Belagd ABM 17392 60 28987 N 28987 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18020 1 BOSMÅLA A 2 2750 Grus AGM 24295 60 40492 N 40492 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18021 1 ULFSMÅLA A 1 2200 Grus AGL 15091 60 25152 N 25152 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18022 1 DJURAMÅl A 1 1425 Belagd ABL 9739 60 16231 N 16231 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18030 1 SÅNNAHUI A 2 1900 Grus AGM 16746 60 27911 N 27911 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18039 1 GULEB0Dfl A 1 1200 Grus AGL 8257 60 13762 N 13762 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18039 2 GULEB0Dfl A 1 1740 Grus AGL 11974 60 19956 N 19956 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18052 1 ELMEHULT A 2 2620 Grus AGM 23427 60 39045 N 39045 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18053 1 GÖRGESHL A 1 2760 Grus AGL 19308 60 32180 N 32180 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18054 1 EBBALYCKE A 2 2250 Grus AGM 20158 60 33596 N 33596 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18056 1 HORNANÄ! A 1 1260 Grus AGL 8671 60 14451 N 14451 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18057 l KORPEMÅl A 1 1120 Grus AGL 7679 60 12798 N 12798 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18063 1 GUMMAGC A 1 1230 Grus AGL 8769 60 14615 N 14615 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18071 1 ÄLLENÄS A 1 1200 Grus AGL 8483 60 14139 N 14139 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18072 1 HUNNAMP A 1 1840 Grus AGL 12915 60 21524 N 21524 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18090 1 BOAMÅLA A 1 1420 Grus AGL 12100 60 20167 J 16133 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18102 1 HÖGAGÄRI A 1 950 Grus AGL 6750 60 11251 N 11251 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18102 2 HÖGAGÄRI A 1 960 Grus AGL 6821 60 11369 N 11369 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18115 1 KÄMPAMÅ A 1 960 Grus AGL 6607 60 11011 N 11011 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18116 1 BUSKABOC C 3 3740 Belagd ABM 41935 80 52419 N 52419 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18117 1 GÄNGESKL A 1 720 Grus AGL 5040 60 8400 N 8400 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18117 2 GÄNGESKL A 1 900 Grus AGL 6308 60 10513 N 10513 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18125 1 BJÖRNAKU A 1 3470 Grus AGL 24124 60 40207 N 40207 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18126 1 LÅNGELYCI A 1 990 Grus AGL 6866 60 11443 N 11443 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18127 1 SVENSHUt: A 1 1300 Grus AGL 9022 60 15037 N 15037 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18132 1 HUNNAMP A 1 830 Grus AGL 5758 60 9597 N 9597 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18133 1 LÅNGASJÖ A 1 1300 Grus AGL 9111 60 15185 N 15185 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18138 1 LÖNEMÅLJ A 1 2840 Grus AGL 19706 60 32843 N 32843 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18145 1 DUNSHULl A 2 1000 Belagd ABM 8777 60 14629 N 14629 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18162 1 HOLMAHU A 2 2590 Grus AGM 22734 60 37891 N 37891 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18162 2 HOLMAHU A 2 650 Belagd ABM 5705 60 9509 N 9509 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18165 1 STENSJÖM A 2 3500 Grus AGM 30723 60 51204 N 51204 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18170 1 FRIDAFOR, A 2 3050 Grus AGM 26772 60 44621 N 44621 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18171 1 KORNALYC A 1 1720 Grus AGL 11741 60 19568 N 19568 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18183 1 BORGÖN A 2 2764 Grus AGM 24875 60 41459 N 41459 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18194 1 KONÄS A 1 1260 Belagd ABL 8905 60 14841 N 14841 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18199 1 SALATORPI A 1 1280 Grus AGL 8780 60 14633 N 14633 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18205 l ARAMO A 2 2100 Grus AGM 18813 60 31355 N 31355 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18223 1 HÄmBOD A 2 2340 Grus AGM 20924 60 34874 N 34874 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18226 1 MIDINGST< A 2 1300 37 Grus AGM 12841 60 21402 N 21402 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18240 l STÄNKELSI A 1 1060 Grus AGL 7235 60 12058 N 12058 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18242 1 VRÅNGEBC A 2 1180 Grus AGM 10357 60 17262 N 17262 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18246 1 NORRA DJl A l 1298 Grus AGL 8860 60 14767 N 14767 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18268 1 KUPPERSM C 4 1190 Belagd ABH 10256 80 12820 N 12820 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18268 2 KUPPERSM A 1 1500 Grus AGL 10577 60 17629 N 17629 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18271 l GREVAMÅI A 1 1940 Grus AGL 13493 60 22488 N 22488 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18272 l TORALYCKI A 1 1540 Grus AGL 10330 60 17217 N 17217 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18283 l FRIDAFOR, A 1 500 Grus AGL 3526 60 5877 N 5877 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18299 l EKELUND A 2 2260 Grus AGM 20285 60 33808 N 33808 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18304 l GETNÖ A 3 7390 79 Belagd ABM 73019 60 121699 N 121699 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18304 2 GETNÖ D l 1720 Grus AGL 11837 60 19729 N 19729 
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87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18314 1 FREORIKA A 1 2250 Grus AGL 15418 60 25697 N 25697 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18320 1 GÄSSEMÅL A 1 2210 Grus AGL 15454 60 25757 N 25757 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18324 1 ÅLSHULT C 3 2200 47 Belagd ABM 25760 80 32200 N 32200 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18326 1 SANDÅSEN A 1 2200 Grus AGL 15140 60 25233 N 25233 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18327 1 STOMSJÖI\ A 1 1600 Grus AGL 11010 60 18350 N 18350 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18337 1 RULLSAGÅI A 1 1000 Grus AGL 7000 60 11666 N 11666 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18349 1 SIGGAHUL" A 2 1700 Grus AGM 15480 60 25800 N 25800 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18356 1 SKÄRSJÖHl A l 1100 Grus AGL 1n5 60 12959 N 12959 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18359 1 HULT-1 A 2 1950 Grus AGM 17406 60 29010 N 29010 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18374 1 KARSAHUL: A 1 960 Grus AGL 6712 60 11187 N 11187 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18375 1 NORRALU~ A 1 740 Grus AGL 5012 60 8354 N 8354 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18396 1 SKÄRSJÖLL A 1 960 Grus AGL 6659 60 11099 N 11099 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18397 1 NGRANÖ F 3 540 Belagd ABM 4511 60 7519 N 7519 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18405 1 UTNÄS-UR: A 1 530 Grus AGL 3621 60 6036 N 6036 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18406 1 FISKESTAD· A 1 1015 Grus AGL 6936 60 11560 N 11560 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18409 1 BERG A 2 1410 Belagd ABM 12409 60 20682 N 20682 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18418 1 HULTALYCI A 1 520 Grus AGL 3701 60 6168 N 6168 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18427 1 KRÄMMEIV A 1 570 Grus AGL 3949 60 6582 N 6582 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18428 1 FRANKAN.li A 1 2620 Grus AGL 18142 60 30237 N 30237 
87 Region Syd 7 Kronoberg, 763 Tingsryd 18429 1 GÄDDEVIK! A 1 1710 Grus AGL 11841 60 19736 N 19736 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18440 1 STIGAMO A 1 1440 Grus AGL 9904 60 16507 N 16507 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18445 1 KLEMENSD A 1 910 Grus AGL 6218 60 10363 N 10363 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18458 1 TATTAMÅL A 1 2800 Grus AGL 19424 60 32373 N 32373 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 18462 1 KARLSBER( A 1 1210 Grus AGL 8394 60 13990 N 13990 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18465 1 SKOGSNÄS A 2 2460 Belagd ABM 23778 60 39629 N 39629 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18475 1 LÖVINGSHI C 2 2005 Grus AGM 22948 80 28685 N 28685 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18478 1 KROKSJÖM A 2 1350 Belagd ABM 11899 60 19831 N 19831 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 18508 1 KALVSNÄS A 1 1800 Grus AGL 12347 60 20579 N 20579 
87 Region Syd 7 Kronoberg: 763 Tingsryd 33704 1 KLASAMÅL A 1 1180 Grus AGL 8010 60 13350 N 13350 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 34454 1 BJÄLLERMi A 1 1250 Grus AGL 8834 60 14723 N 14723 
87 Region Syd 7 Kronoberg 763 Tingsryd 34643 1 MÅRSLYCK A 1 1000 Grus AGL 7129 60 11882 N 11882 

4614893 
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Bilaga 8 
Storleken på särskilt driftbidrag och investeringsbidrag 

- Reglerna kring särskilt driftbidrag och investeringsbidragen är de samma. 
- Trafikverket bidrar generellt med 70 % av kostnaden dock ligger inte alltid hela kostnaden 
till grund för statsbidraget. 
Exempel på när hela kostnaden inte är bidragsgrundande: För åtgärd av dålig beläggning på 
vägar med trafikklass låg eller mellan ligger en schablonkostnad på 30 kronor per m2 till 
grund för bidraget. 

Trafikverkets fördelning av årligt driftbidrag 2015 till Tingsryds kommun 

Trafikverkets Kommunlista Årligt driftbidrag till enskilda vägar i Tingsryds kommun 
framgår av bilaga 3. Av redovisningen framgår statsbidraget fördelat på barmarksunderhåll, 
vinterväghållning och totalt för respektive enskild väg. 

Förbättringsarbeten inom ramen för särskild drift och investeringar i kommunen 

-Asfaltering; Huvudsakligen toppning av befintliga beläggningar via asfaltsentreprenör 
(PEAB Asfalt) Exempel på vägar som belagts nyligen: Getnö, Blötan-Grönviksomr., 
Mossbrohult- Vrångaböke, Berg-Vemboö, Dunshult, Brevik, Hensmåla-Nygård och 
Djuramåla. 
-Bärighetsförstärlmingar i egen regi med några inlejda maskiner. Exempel: Brändeborg, 
Dunshult, Ulfsryd, Degerhaga. En förutsättning för att senare kunna belägga vägen. 
-Brorenoveringar (Upphandlas). I begreppet broar ingår rörbroar, sten- och betongbroar samt 
träbroar. Exempel: Träbroar i Alshult och Stenfors, rörbroar i Toftåsa och Alshult samt sten
och betongbro i Knällsberg. 

Tingsryds kommun genomför årligen åtgärder på det enskilda vägnätet för vilka kommunen 
erhåller särskilt driftbidrag från staten. 

Enskilda vägar i Tingsryds kommun som har erhållit/planeras erhålla statligt 
investeringsbidrag 

Statligt investeringsbidrag till enskilda vägar planeras, fördelas och beslutas årligen inom 
ramen för Länstransportplanen for Kronobergs län. Staten lämnar investeringsbidrag till stöITe 
investeringar på vägar som tjänar en stö1Te allmän nytta. Följande enskilda vägar i Tingsryds 
kommun har under de 5 senaste åren erhållit investeringsbidrag som har utbetalats till 
Tingsryds kommun: 
Väg 17505 Flålycke 
Väg 17511 Öjasjömåla 
Väg 17623 Veramåla 
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Bilaga 9 
Organisationen i Tingsryd för drift och underhåll: 

Totalt 7 man på verksamhetsområde "Enskilda vägar" bestående av gatuchef, 2 hyvelförare, 
2 maskinförare samt 2 reparatörer. 

- 2 väghyvlar (Vammas och Volvo) 
- 1 traktor (John Deere) 
- 1 hjullastare (JCB) 
- 1 kranbil (Volvo FM 9) 
- Diverse utrustning som plogar, sandspridare, slaghackar, högröjningsaggregat, sikt, 

traktorvagnar, vattentunna, m.m. 

Barmarksunderhåll: 

-Underhållshyvling av grusvägar. 
-Grnsning 3 år av 4. 
-Dammbindning (saltning) i maj-juni 
-Röjning av vägslänter med slaghack. 
-Kantskärning med hyvel i september-oktober, vait fjärde år. 
-Manuell röjning med röjsåg va1t fjärde år. 
-Högröjning vart fjärde år. 
-Vårsopning av belagda vägar, småskador lagas med oljegrus. 
-Mindre arbeten med grävmaskin: Stenslagning, dikning, vägtrummor, räcken m.m. 

Vinterväghållning: 

-Snöröjning: Totalt ca 40 inlejda entreprenörer som är kontrakterade på fasta rundor. 
-Snöröjningen påbö1jas av entreprenörerna på eget initiativ, nmmalt vid ett snödjup på 8-10 
cm. Entreprenörerna 
erhåller en fast timersättning samt beredskapsersättning för perioden I nov-31 mai·s. 

-Sandning med saltblandad sand och 4/8-sten (3 inlejda entreprenörer) mest på belagda vägar. 
-Isrivning med väghyvel på grnsvägai-. Vid extrem halka sandas även dessa vägai· 
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!L.:ANKGD 1FOR6NifYP F0RENNAMl'iJ 
07 VÄGSAM A-RA~ M-O-V~Ä~.G_S_A_M-FA~ .. L- L-IG_H_E_T~ -

07 VÄGSAM ARAMO-FRÖSEHULT VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM BAMSAN-SLÄTIAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BASTANÄSMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BERGETS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BJÄLLERHUL TS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BJÖRNALYCKE VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BLIDINGSHOLM-LINDEHULTS VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM BLÖTANS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BORGÖNS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BOSMÅLA VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM BREDASLÅTI-HALLASLÄTIVÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÅGSAM BROARYDS VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BRUNSMÅLA-HEMMINGSMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BUSKABODA VÅGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM BUSKAHULT-RAFTAMÅLA-HAGSJÖRYDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM BÖKETS VÅGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM DEGERHAGA VÄGSAMFÅLLIGHET 1 
07 VÄGSAM DERALYCKE-RUVEBODA VÄGSAMFALLIGHET 
07 VÄGSAM DUNSHULTS VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM DÅNGEBO VÄGSAMFALLIGHET 
07 VÅGSAM EKERYD-TINGSMÅLA VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÅGSAM ELSEMÅLA-STENFORS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM FISKESTAD BJÖRKLUNDA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM FLISHUL T-YXANÄS VÄGSAMFALLIGHET 
07 VÄGSAM FLYGEBODA-VRÅNGEBODA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM FRYGGESTORPS VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÅGSAM FRÖSEHULT-HÅTIEBODA VÅGSAMFÅLLIGHET 
07 VÅGSAM FÅLABODA-SEGERNÄS VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÅGSAM GEORGSHUL TS VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM GERMUNDEMÅLA VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM GLASTORPETS VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM GRANSÅS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM GRÖNALUNDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM GRÖNTEBODA-KROKSHUL T-RIMSHULTS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM GRÖNVIKORTENS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM GULEBODA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM HOLMAHULTS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM HULTALYCKE-KUNNINGE VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM HUNNAMÅLA SÖDRA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM HUNNAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM HYLLESBOLS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM HÄTTEBODA-SKILLINGSMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM HÖGAGÄRDE VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM HÖKAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM ILLAREBODA VÄGSAMFÅLLIGHET 
07 VÄGSAM JÄRNEMÅLA MARKS VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM JÄRNEMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM KINNANÄS VÅGSAMFÄLLIGHET 
07 VÅGSAM KORNAL YCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 
07 VÄGSAM KORPALYCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 
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KVISINGSBO VÄGSAMFÅLLIGHET 
KÅLLEBO VÄSTERGARDS VÅGSAMFÄLLIGHET 
KÄMPAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
LINDHOLMENS VÄGSAMFÄLLIGHET 
LINNERSMÅLA-EKAMÅLA VÄGSAMFÅLLIGHET 
LÅNGASJÖMÅLA NORRA VÄGSAMFÄLLIGHET 
LÅNGASJÖMÅLA VÅGSAMFÄLLIGHET 
LÅNGASJÖMÅLA VÄSTRA VÄGSAMFÅLLIGHET 
LANGEL YCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 
LÖNEMALA-HÄGGESMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
LÖNSBYGDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
MIDINGSTORPS VÄGSAMFÄLLIGHET 
MÅRSSLÄTTS VÅGSAMFÄLLIGHET 
MÖCKLEHUL TS VÅGSAMFÅLLIGHET 2 
RAMSBERG-HÖLKEMÅLA VÄGSAMFÅLLIGHET 
RANDÖ-SNEDINGSMALA VÄGSAMFÅLLIGHET 
RIMSHULT-GRYNTEBODA VÄGSAMFÄLLIGHET 
ROLLSMO VÄGSAMFÅLLIGHET 
RULLSAGÅRDS VÄGSAMFÅLLIGHET 
RYSSADALS VÅGSAMFÄLLIGHET 
RÄVEMÅLA-ESTAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
SALATORPETS VÄGSAMFÄLLIGHET 
SIGGABODA-SIGGAMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
SKALLERLIDS VÄGSAMFÄLLIGHET . 
SKILLINGSMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
SKOGSRYD ÖSTERGÅRDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
SKÅRAMÅLA VÅGSAMFÅLLIGHET 
SPÅRAMALA-HYL TORNA VÄGSAMFÄLLIGHET 
STENSJÖMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
SVENSHUL TS VÄGSAMFÄLLIGHET 
SÅNNAHUL TS VÄGSAMFÄLLIGHET 
TORALYCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 
TORLANDSMÅLA VÅGSAMFÄLLIGHET 
ULVSMÅLA VÄGSAMFÅLLIGHET 
VEMBOÖ VÅGSAMFÄLLIGHET 
VIEBODA VÄGSAMFÄLLIGHET 
VÄCKELSÅNG-BOTAHULT VÄGSAMFÄLLIGHET 
VÄSTERBOTORP STOREGÅRDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÅLSHULTS VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÖJASJÖMÅLA VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÖLJEMÅLA-ÖLJEHOLMS VÄGSAMFÅLLIGHET 
ÖRNHULT-OLOFSL YCKE VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÖSTAD-FISKESTADS VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÖSTAD-HÖNSERYDS VÄGSAMFÄLLIGHET 
ÖSTERGÖLS VÄGSAMFÄLLIGHET 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
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Tingsryds 
kommun 

4.1 Vuxenutbildningen 

1. Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Budgetramen för vuxenutbildningen minskas med 0,2 mkr i budget 2017 avseende inköp av 
externa utbildningar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att regelbundet följa upp, analysera och redo
visa kostnaden per elev jämfö1i med riksgenomsnittet. Om kostnaden väsentligt och varaktigt 
överstiger riksgenomsnittet ska ny översyn göras och åtgärder vidtas. 

2. Sammanfattning 
I slutrapporten för hållbar ekonomi redovisas att Tingsryds kommun har en förhållande
vis dyr vuxenutbildning jämfört med många andra kommuner, plats 256 i riket år 2013. 
Vuxenutbildningen är en komplex verksamhet med många olika utbildningar som riktar 
sig mot olika målgrupper. En viss del av verksamheten är lagstadgad. När det gäller den 
ordinarie verksamheten, att erbjuda olika utbildningar för begränsade målgrupper, är det 
ofrånkomligt att det blir en dyr verksamhet i en liten landsbygdskommun. Det blir små 
undervisningsgrupper som resulterar i höga personal- och lokalkostnader per studerande. 

Idag (december 2015) har vi en helt ny situation för vuxenutbildningen (för hela vår 
skolverksamhet), jämfört med situationen för två år sedan, på grund av kommunens stora 
flyktingmottagande. Detta medför helt förändrade förutsättningar och påverkar både per
sonal- och lokalsituationen. Ett resultat av detta är att storleken av både intäkter och kost
nader har förändrats. Idag utnyttjas lokalerna fullt ut och skolan är full av verksamhet. 
Bedömningen är att denna extraordinära situation kommer att pågå under minst tre år 
fram i tiden och att det därför är svårt att i dagsläget föreslå förändringar som minskar 
kostnaderna i en ordinär verksamhet. När det gäller vuxenutbildningens ordinarie budget 
finns det dock en möjlighet att minska denna med 200 tkr för externa utbildningar. Det 
finns numera möjlighet att finansiera dessa utbildningar med statsbidrag för yrkesutbild
ningar för vuxna. I denna rapport ges en redovisning av verksamheten vad gäller utbild
ningsutbud, elevunderlag, lokalsituation och förändringar i intäkter och kostnader baserat 
på det ökade flyktingmottagandet. 

3. Uppdragsbeskrivning 
Utredningsuppdrag till kommunchefen med inriktning att anpassa kostnaden till riksge
nomsnittet. Uppdraget bör planeras så att politiskt beslut kan fattas senast i samband med 
budget 2017. 

Uppdraget redovisas inom ramen för strategisk prioritering nr 4: Anpassa ambitionsnivå 
och/eller kostnader till riksgenomsnittet. 
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4. Arbetsmetod och tillvägagångssätt 
Skolchefen har genomfört analys av verksamheten och sammanställt rapporten baserat på 
underlag vad gäller elevunderlag och kostnader mm från ansvarig skolledning och från 
kamreren på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

5. Bakgrund och fakta 

5.1 Utbildningsutbud inom vuxenutbildningen 
Utbildningsutbudet inom Tingsryds kommuns vuxenutbildning omfattar kurser inom 
grund- och gymnasieskolan, särskild undervisning för vuxna, SFI och samhällsinformat
ion för nyanlända flyktingar och spontaninvandrare samt olika typer av uppdragsutbild
mngar. 

Tillgång till undervisning inom grundläggande vuxenutbildning är lagstyrt för dem som 
inte har gått igenom 9-årig grundskola. Gymnasieundervisning för vuxna omfattar olika 
ämneskurser som skall kunna ge behörighet till högskola och universitet. Det finns dessu
tom en gymnasial yrkesutbildning inom vården som skall möjliggöra anställning som un
dersköterska. Enligt nytt beslut kommer kommunerna att bli skyldiga att erbjuda behö
righetsgivande kurser för högskole-/universitetsstudier, se nedan. 

Kommunen är skyldig att erbjuda särskild undervisning för vuxna som en fortsättning på 
gymnasiesärskolan och här blev Tingsryds kommun kritiserade av Skolinspektionen vid 
den regelbundna tillsynen (2009) att vi hade ett alltför begränsat utbildningsutbud och 
gav de här studerandena för lite undervisningstid. Vi har efter detta kraftigt utvecklat och 
förändrat den här utbildningen och erbjuder nu ett rikt utbud av ämnen och kurser för den 
här målgruppen. 

SFI-undervisningen ges på uppdrag och gäller flyktingar och spontaninvandrare som har 
en kommunplacering eller har fått ett permanent uppehållstillstånd. Den här undervis
ningen har expanderat mycket kraftigt under innevarande år. Samhällorienteringen ges 
för nyanlända flyktingar som också läser SFI, till en fast kostnad per elev. 

Vad gäller övrig uppdragsutbildning så är det idag en liten och begränsad verksamhet. 

Utbildningsutbudet kan sammanfattas enligt följande: 
- Grundläggande vuxenutbildning 
- Gymnasieutbildning för vuxna, allmänna ämnen och yrkesutbildningar 
- Särskild undervisning för vuxna 
- SFI, svenska för invandrare 
- Samhällsorientering och hälsoinformation för nyanlända på hemspråk 
- Uppdragsutbildning 

5.2 Elevunderlag 
Här redovisas elevunderlaget för vuxenutbildningen som det ser ut under höstterminen 
2015, antal elever, årsstudieplatser (års-st-pl) och (där det är aktuellt) antal studiepoäng. 

Utbildning 
Grundläggande vuxenutbildning 
Gymnasieutbildning för vuxna 
Särskild undervisning för vuxna 
SFI, svenska för invandrare 

Antal elever 
55 

165 
25 

215 

Års-st-pi 
18,75 
77,5 

Studiepoäng 
15000 
62000 
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Samhällsinformation för nyanlända 
Uppdragsutbildning (HLR, Barnolycksfall) 

72 
100 (ca) 

5.3 Ny situation med mycket stort flyktingmottagande 

3(7) 

Vi upplever idag en extraordinär situation där vi i vårt land tar emot väldigt många flyk
tingar från olika internationella krisområden. Detta innebär att många nyanlända flykting
ar även kommer till oss i Tingsryds kommun. Det är ett stort arbete att ta emot alla dessa 
människor och att ordna boende, skola och SFI mm. När det gäller vuxna personer som 
kommer till vårt land så har de rätt till SFI efter att de har fått permanent uppehållstill
stånd och eftersom mottagandet har ökat kraftigt har även SFI-undervisningen ökat. An
talet SFI-grupper inom Lärcenter har under år 2015 ökat från 5 till 12, inklusive en 
kvällsgrupp och det planeras nu för ytterligare en grupp i januari 2016. Totalt har vi idag 
185 SFI-elever. Detta medför helt förändrade förutsättningar och påverkar både personal
och lokalsituationen på skolan. Ett resultat av detta är att storleken av både intäkter och 
kostnader har förändrats och att lokalerna idag utnyttjas fullt ut. Skolan är nu full av 
verksamhet! Bedömningen är att denna extraordinära situation kommer att pågå under 
överskådlig tid, minst tre år fram i tiden. Tabellen och diagrammet nedan redovisar ök
ningen av antalet undervisningstimmar inom SFI för flyktingar som ingår i etableringsre
formen från år 2011 fram till idag. 

Antalet undervisningstimmar SFI för flyktingar som ingår i etableringsreformen 
jan feb mar apr maj ~ jun sep akt nav dec totaltår 

E 
2011 . ., 12419 

2012 1537 3235 

2013 1765 3343 

2014 2494 5042 

2015 3486 6819 

5669 

4821 

8133 

10683 

,-

iä 
-~ 

7200 8946 10461 12387 

6331 7437 8663 10030 

10821 13752 16157 18686 

15387 20468 26087 31466 

Undervisningstimmar 

14293 16280 

11855 14487 

22770 27036 

39133 47537 

------

2011 2012 2013 2014 2015 
år 

18075 19432 

16862 18948 

30842 34080 

55517 62462 
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Som en följd av den ökade invandringen har även den grundläggande vuxenutbildningen 
ökat de senaste åren. Kommunen är skyldig att erbjuda medborgare som saknar kunskap
er motsvarande grundskolan, grundläggande vuxenutbildning och detta gäller flera av 
våra nyanlända flyktingar. Följden är att undervisningsgrupperna inom grundläggande 
vuxenutbildning nu är större än tidigare och att därför kostanden per elev idag är betyd
ligt lägre än 2013. 

Sammantaget har vi idag en helt förändrad situation där personal- och lokalkostnader slås 
ut på ett betydligt större elevantal vilket resulterar i att kostnaderna per elev minskar kraf
tigt för både grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning samt för 
SFI-undervisning. 

5.4 Lokalsituationen 
Från att tidigare ha haft en situation där vi, på grund av ett mindre elevantal, inte utnyttjat 
lokalerna i Wasaskolan fullt ut har vi idag en situation där skolan är full av verksamhet 
och där lokalerna knappt räcker till. Vi har också under senare år hyrt ut undervisningslo
kaler till AMB. Till största delen beror naturligtvis den ökade utnyttjandegraden, inom 
både vuxen- och gymnasieutbildningen, på det stora flyktingmottagandet. Dessutom har 
antalet övriga studerande på gymnasieskolan ökat under senare år. 

Inom skolan har olika åtgärder vidtagits för att rymma all undervisning. Både en miniaula 
och ett studierum har gjorts om till klassrum och vårdutbildningen för vuxna har lokali
serats till Dackeskolan. Dessutom har AMBs lokalutnyttjande sjunkit på grund av att de 
nu utnyttjar lokaler i Tings gården för undervisning. Sammantagit har de här förändring
arna resulterat i att lokalerna fortfarande räcker till för undervisningen. Men ytterligare 
ökning av antalet undervisningsgrupper blir svårt att hantera inom befintliga lokaler och 
frågan om sk moduler eller att förlägga del av utbildningen till andra lokaler diskuteras. 
En möjlighet kan eventuellt vara att förlägga undervisning till F-huset vid Trojaskolan i 
Ryd. 

En möjlighet att kunna hantera mer undervisning inom befintliga lokaler är att bygga ut 
kollektivtrafiken mot västra respektive östra kommundelen och därigenom möjliggöra sk 
"3-skift" på skolan, dvs ytterligare en undervisningsgrupp per dag i de olika klassrum
men. Genom att ha en förmiddagsgrupp, en tidig eftermiddagsgrupp och en sen eftermid
dagsgrupp/kvällsgrupp skulle betydligt fler elever kunna tas emot på skolan. 

Ekonomiskt innebär aktuell situation att lokalkostnaden per elev har sjunkit kraftigt. 

5.5 Nytt uppdrag från hösten 2017 - rätten till gymnasieutbildning 
I 2016 års budget aviserar regeringen att kommunerna, from 1 juli 2017, kommer att bli 
skyldiga att erbjuda alla möjligheten att komplettera sin utbildning för att få en högskole
behörighet. Om kommunen inte kan erbjuda detta kommer eleven att kunna söka utbild
ningen i annan kommun och Tingsryds kommun blir då skyldig att betala interkommunal 
ersättning till anordnarkommunen. 
Kommunerna kommer att få ett riktat statsbidrag för att genomföra den här förändringen. 
Detta kommer att innebära att volymen inom gymnasial vuxenutbildning kommer att öka. 

5.6 Vuxenutbildningen - en viktig resurs för kommunen 
Vuxenutbildningen utgör en viktig resurs för kompetensförsörjningen i kommunen och 
för att erbjuda kommuninvånarna möjligheten till ett livslångt lärande. Den här uppgiften 
har under senare år blivit mer omfattande på grund av vårt stora flyktingmottagande. 
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Idag finns bland annat en yrkesutbildning inom vård- och omsorgsområdet ansluten till 
Vård-och Omsorgs College med ca 80 elever. Detta är viktigt för att möta personalbeho
vet inom vård och omsorg i kommunen där det också finns flera privata vårdföretag. 

5.7 Ekonomi 
När det gäller ekonomin så har tidigare kostnaderna per elev inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildningen legat högt och år 2013 låg Tingsryds kommun på placering 
256 bland kommunerna i riket när det gäller kostnaderna för vuxenutbildningen. Som har 
redogjorts för ovan har vi emellertid nu en helt förändrad situation på grund av vårt 
mycket stora flyktingmottagande. Vi har nu mer välfyllda studiegrupper inom både 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som medför att kostnaden per studerande 
har sjunkit kraftigt. Även för SFI har kostnaden per elev sjunkit, men inte lika mycket 
som för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, trots att antalet SFI-elever har 
ökat mycket kraftigt. Detta beror på att undervisningsgrupperna inom SFI:n hela tiden har 
varit relativt välfyllda. Antalet undervisningsgrupper har dock här mer än fördubblats un
der innevarande år, från 5 till 12 grupper. 

I Tabellerna nedan redovisas dels antal verksamhetspoäng och dels kostnaden per elev för 
studeranden inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt för SFI och Sär
skild undervisning för vuxna för åren 2013, 2014 och 2015 (prognos). 
Tabellen bygger på underlag från ansvarig skolledning. 

Antal verksamhetspoäng och kostnader för grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning samt för SFI och Särskild undervisning för vuxna. 

Grundläggande vuxenutbildning 2013 2014 2015 

VT Verksamhetpoäng 4090 4010 6975 

HT Verksamhetpoäng 2810 6195 8025 

Totalt Verksamhetpoäng 6900 10205 15000 

Års platser 8,6 12,8 18,8 

Kostnad 963,5 1037,3 1007,9 

Kostnad per verksamhetspoäng (kr) 140 102 67 

Kostnad tkr/heltid 111,7 81,3 53,8 

Gymnasial vuxenutbildning 

VT Verksamhetpoäng 20390 31015 30751 

HT Verksamhetpoäng 18175 30675 31249 

Totalt Verksamhetpoäng 38565 61690 62000 

Års platser 48,2 77,1 77,5 

kostnad 4623 4058 3622,4 

Kostnad per verksamhetspoäng (kr) 120 66 58 

Kostnad tkr/heltid 95,9 52,6 46,7 

SFI, svenska för invandrare 

Års platser 100,0 151,0 215,0 

kostnad 2891,8 4395,7 5084,3 

tkr/heltid 28,9 29,1 23,6 
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Särskild undervisning för vuxna 

Studerande 16,0 21,0 25,0 

kostnad 387,4 496,9 657,5 

tkr/heltid 24,2 23,7 26,3 

Som vi ser i tabellerna ovan har kostnaden per elev inom både grundläggande och gymn
asial vuxenutbildning mer än halverats från år 2013 till 2015. Detta visar tydligt att vi nu 
har en helt annan situation på skolan med en mycket mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Det stora mottagandet av nyanlända flyktingar medför stora kostnader för kommunen, bl 
a för att erbjuda utbildning åt alla vuxna som har fått permanent uppehållstillstånd. Ut
bildningen omfattar, som har redovisats ovan, SFI men även kurser inom grundläggande 
och gymnasial utbildning. Inom grundläggande vuxenutbildning är ökningen störst i kur
ser i Svenska som andraspråk. Här läser de nyanlända som går vidare i sina studier efter 
att ha läst färdigt kurserna inom SFI. För att täcka kostnaderna erhåller vuxenutbildning
en medel från etableringsschablonen. Ersättningen motsvarar ett belopp per undervis
ningstimme och elev och utbetalas månadsvis. Ersättningen ligger för år 2015 på totalt ca 
4,5 miljoner kr och har dubblerats sedan år 2014 och tredubblats sedan år 2013. 

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning erhålls inga extra intäkter för fler ele
ver på grund av ett ökat flyktingmottagande. De här utbildningarna måste rymmas inom 
befintlig budget. Här innebär ökningen i elevantal att verksamheten nu bedrivs mer kost
nadseffektivt och att kostnaden per elev har minskat kraftigt som framgår av tabellerna 
ovan. 

När det gäller vuxenutbildningens ordinarie budget finns det en möjlighet att minska 
denna med 200 tkr för externa utbildningar. Dessa utbildningar kan finansieras med stats
bidrag för yrkesutbildningar för vuxna. 

6. Konsekvensanalys 
Som har beskrivits på andra ställen i den här rapporten har vi nu en extraordinär situation 
inom skolområdet i Tingsryds kommun på grund av ett stort flyktingmottagande. Detta 
ger konsekvenser inom våra olika perspektiv. Men förslaget till minskning av den ordina
rie budgetramen med 200 tkr ser vi inte ger märkbara konsekvenser, förutsatt att vi får 
statsbidrag. 

7. Överväganden och slutsats 
Idag ( december 2015) har vi en helt ny situation för vuxenutbildningen, jämfört med situ
ationen för två år sedan, på grund av kommunens stora flyktingmottagande. Detta medför 
helt förändrade förutsättningar och påverkar både personal- och lokalsituationen. Ett re
sultat av detta är att storleken av både intäkter och kostnader har förändrats. Idag utnyttjas 
lokalerna fullt ut och skolan är full av verksamhet. Bedömningen är att denna extraordi
nära situation kommer att pågå under minst tre år fram i tiden och att det därför är svårt 
att i dagsläget föreslå förändringar som minskar kostnaderna i en ordinär verksamhet. Det 
är därför bättre att nu avvakta tills när och om situationen återgår till att bli mer normal 
och då eventuellt besluta om en ny översyn av ekonomin inom vuxenutbildningen. 

Vi ser dock att det nu är möjligt att minska på anslaget för inköp av externa utbildningar 
med 0,2 mkr per år. 
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8. Förslag/beslutsalternativ 
Minska budgetramen för vuxenutbildningen med 0,2 mkr avseende inköp av externa ut
bildningar (kostnadsslag 46340 som ligger på verksamhet 662 gymnasial vuxenutbild
ning). Gör en ny översyn av vuxenutbildningen när och om situationen vad gäller motta
gandet av nyanlända flyktingar återgår till normala förhållanden. 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Uppdragsansvarig 
Yngve Rehnström 
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