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§ 233 

Balans i socialnämndens budget 
Dnr 2016/229 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen från socialnämnden. 

2. Socialnämnden medges att redovisa ett underskott i 2016 års 
bokslut. 

3. Eventuellt underskott för socialnämnden ska, liksom för övriga 
nämnder, återställas inom de närmast följande två åren i enlighet 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 

4. Fullmäktige informeras om ärendet i nästkommande delårsrapport. 

Beskrivning av ärendet 

Den ekonomiska prognosen för socialnämndens verksamhet visade i mars 
månad ett underskott mot budgeten på ca -4,3 mkr. Prognosen har sedan 
dess legat kvar på ungefär samma nivå. Enligt fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning ska nämnden vid underskottsprognos senast vid det 
andra sammanträdet efter det att prognosen presenterats fatta beslut om 
åtgärder för att undvika underskott vid årets slut. Beslut om åtgärder har 
ännu inte fattats i det aktuella ärendet. 

Ytterligare information finns i ekonomichefens tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till tillämpningen av fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-09-02 
Socialnämnden§ 352, 2016-08-22 
Skrivelse från socialchef Katarina Carlzon, 2016-07-21 
Skrivelse från socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, 2016-07-21 
Socialnämnden§ 249, 2016-05-24 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 178, 2016-06-13 
Kommunfullmäktige§ 165, 2016-10-26, Riktlinjer för budget och 
redovisning 

4



'j, ~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) 

BILAGA 1 

2016-08-22 

§ 352 

Skrivning angående budget i balans 
Dm 2016/123 SN 042 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämn.den ställer sig bakom socialchefens skrivelse angående 
budget i balans för socialnämn.den 2016 men inte de föreslagna 
åtgärderna. 

2. Socialnämn.den beslutar att inte genomröra någon standardsänkning 
avseende seniorcafäerna. 

3. Socialnämnden beslutar att inte föreslå någon höjning av takbeloppet 
i högkostnadsskyddet. 

4. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till 
septembernämn.den då delårsrapport 2 även behandlas ta fram ett 
förslag på omfördeJning av resurser inom socialnämnden för att 
stärka budgeten får barn- och ungdomsvård. 

Beskrivning a-v ärendet 

Socialnämnden yttrade sig 2016-05-24 (§ 249) avseende budget i balans. 
2016-06-13 återremitterade Kommunstyrelsens arbetsutskott ärendet till 
socialnämnden(§ 178) med hänvisning till fullmäktiges antagna Riktlinjer 
för budget ochredovisning (KF § 165, 2015-10-26). 

Föreligger skrivelsen angående budget i balans för socialnämn.den 2016 från 
socialchef Katarina Carlzon. 
Förvaltningen föreslår socialnämn.den att besluta enligt följande: 

1. Socialnämnden beslutar att genomföra en besparing och 
standardsänkning avseende seniorcafäerna motsvarande 100 tkr för 
2016. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmälctige en höjning av 
takbeloppet i högkostnadsskyddet i enlighet med lagändringen 2016-
07-01 i 8 kap 5 § Socialtjänstlagen och uppdrar till socialchefen att 
tillskriva kommunfullmäktige i ärendet. 
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i ~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(24) 

BILAGA 1 

2016-08-22 

Forts.§ 352 Dm 2016/123 SN 042 

3. Socialnämnden rapporterar till kommunstyrelsen att med de 
beslutade och föreslagna åtgärderna berälmas budgetunderskottet till 
ca-3,5 mkr för 2016 samt att nämnden, efter genomförd 
genomlysning, anser att det i övrigt inte finns förutsättningar nog att 
vidta ytterligare åtgärder för nå budget i balans 2016. 

Föreligger skrivelse angående budget i balans för socialnämnden 2016 från 
socialnämndens ordförande Magnus Carlberg med förslag till beslut: 

1. Socialnämnden ställer sig bakom socialchefens skrivelse angående 
budget i balans för socialnämnden 2016 men inte de föreslagna 
åtgärderna. 

2. Socialnämnden beslutar att inte genomföra någon standardsänkning 
avseende seniorcafeerna. 

3. Socialnämnden beslutar att inte föreslå någon höjning av takbeloppet 
i högkostnadsskyddet. 

4. Socia1nätrmden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till 
septembernämnden då delårsrapport 2 även behandlas ta fram ett 
förslag på omfördelning av resurser inom socialnämn.den för att 
stärka budgeten för barn- och ungdomsvård. 

Socialnämnden ~täJ.ler sig bakom tjänsteskrivelsen av socialchefen. 
Skrivelsen innehåller en omfattande redovisning av prövade möjliga 
omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och ökade intäkter. Även 
åtgärder som är på gång och som kan få långsiktigt positiv effekt både 
kvalitetsmässigt men även ekonomiskt lyfts i slaivelsen. 

Socialnämnden står fast vid tidigare ställningstagande att någon 
standardsänkning av seniorcaföerna inte skall göras. Socialnämnden är 
medveten om att detta inte är någon lagstadgad verksam.het men ser att det 
är en viktig och uppskattad verksamhet hos våra äJ.dre kommuninvånare. 
Seniorcafäema medverkar till möjlighet till social samvaro vilket är i linje 
med socialtjänstlagen. Verksamheten kan även bedömas i viss mån som 
uppsökande då omsorgspersonal även kommer i kontakt med 
kommuninvånare som inte i dagsläget har insatser. Socialnämnden bedömer 
att vid standardsänkning av seniorträffarna så riskerar antalet timmar i 
hemtjänsten öka. 

Utdragsbestyrkande 
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} ~ Tingsryds 
~kommun 

Socialnämnden 

S.Alv1rvlANTRÄDESPROTOKOLL 16(24) 

BILAGA 1 

2016-08-22 

Forts.§ 352 Dnr 2016/123 SN 042 

Äldre är ingen homogen grupp men många äldre har en ansträngd · 
privatekonomi. Takbeloppet i högkostnadsskyddet skall skydda människors, 
ofta äldres ekonomiska situation emot höga kostnader i samband med behov 
av omsorgs- och vårdsinsatser. Egenavgifter är en del i finansiering av 
insatser som tillhandahålls av socialnämnden men större delen finansierar vi 
solidariskt genom skatt. Egenavgifter ses regelbundet över och justerats men 
socialnämnden anser inte att Tingsryds kommun skall höja takbeloppet i 
hö gkostnadssk:yddet. Utan att den ska vara oförändrat trots lagändringen 
som möjliggör höjning. 

Mot bakgrund av den positiva ekonomiska utvecklingen som vi kan se i den 
ekonomiskamånadsrapporten för socialnämnden för juli 2016 vill 
socialnämnden invänta delårsrapport 2 och ny prognos innan beslut om 
eventuella omfördelningar av resurser eller övervägande om andra åtgärder 
görs. Socialnämndens bedömning är att socialförvaltningen bedriver en 
ändamålsenlig verksamhet av god kvalitet till en låg kostnad framförallt med 
hänsyn till Tingsryds kommuns åldersstruktur och geografi. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från socialnämndens ordförande Magnus Carlberg, Skrivelse 
angående budget i balans för socialnämnden 2016 (bilaga 1) 
Tjänsteskrivelse från socialchef Katarina Carlzon, Skrivning angående 
budget i balans för socialnämn.den 2016 (bilaga 2) 
Ekonomisk månadsrapport socialnämnden juli 2016 (bilaga 3) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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1 T~ryds 
kommun 

Socialförvaltningen 

Magnus Carlberg (S) 
Ordförande Socialnämnden 

073-506 44 95 
Magnus.Carlberg@tingsryd.se 

Datum 2016-08-12 

Till Socia[nämnden 

Skrivelse angående budget i balans för socialnämnden 2016 

Förslag till beslut 
Socialnämn.den ställer sig bakom socialchefens skrivelse angående budget i balans för 
socialnämnden 2016 men inte de föreslagna åtgärderna. 

Socialnämnden beslutar att _inte genomföra någon standardsänkning avseende senior
cafäerna. 

· Socialnämnden beslutar attmte föreslå-någon-höjning-av tak:beloppet i högkostnads-- -
skyddet. 

Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till septembernämnden då 
delårsrapport 2 även behandlas ta fram ett förslag på omfördelning av resurser :inom 
socialnämnden för att stärka budgeten för barn- och ungdomsvård. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen av socialchefen. Skrivelsen innehål
ler en omfattande redovisning av prövade möjliga omprioriteringar, besparingar, statJ:., 
dardsä:nkn:ingar och ökade :intäkter. Även åtgärder som är på gång o.ch som kan få lång
siktigt _positiv effekt både kvalitetsmässigt men även ekonomiskt lyfts i skrivelsen. 

Socialnämnden står fast vid tidigare ställningstagande att någon standardsänkning av 
seniorcafäerna inte skall göras. Socialnämn.den ät medveten om att detta inte är någon 
lagstadgad verksamhet men ser att det är en viktig och uppskattad verksamhet hos våra 
äldre kommuninvånare. Seniorcafeerna medverkar till möjlighet till social samvaro vil
ket är i linje med socialtjänstlagen. Verksamheten kan även bedömas i viss mån som 
uppsökande då omsorgspersonal även kommer i kontakt med kommuninvånare som inte 
i dagsläget har insatser. Socialnämnden bedömer att vid standardsänkning av seniorträf
farna så riskerar antalet timmar i hemtjänsten öka 

Äldre är ingen homogen grupp men många äldre har en ansirängd privatekonomi. Tak
beloppet i högkostnadsskyddet skall skydda människors, ofta äldres ekonomiska situat
ion emot höga kosinader i samband med behov av omsorgs- och vårdsinsatser. Egenav
gifter ät en del i finansiering av insatser som tillhandahålls av socialnämnden men större 
delen finansierar vi solidariskt genom skatt. Egenavgifter ses regelbundet över och ju
sterats men socialnämnden anser :inte att Tingsryds kommun skall höja takbeloppet i 
-högkostnadsskyddet Utan att den ska vara oförändrat trots lagändringen som möjliggör 
höjning. 

Mot bakgrund av den positiva ekonomiska utveoklingen som vi kan se i den ekono
miska månadsrapporten för socialnämnden för juli 2016 vill socialnämnden invänta 
delårsrapport 2 och ny prognos :innan beslut om eventuella omfördelningar av resurser 

/IP l1f 8



i 

/tZ/ 

2016-08-15 2(2) 
BILAGA 1 

eller övervägande om andra åtgärder görs. Socialnämndens bedömning är att socialfdr
valtningen bedriver en ändamålsenlig verksamhet av god kvalitet till en låg kostnad 
framförallt med hänsyn till T:ingsryds kommuns åldersstruktur och geografi. 

Beslutsunderlag 
Socialchef Katarina Carlzons tjänsteskrivelse angående budget i balans för socialnämn
den 2016. 
Ekonomiskmånadsrapport socialnämnden juli 2016. 

Nämndem beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Magnus Carlberg (S) 
Ordförande Socialnämnden 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 Tingsryd 

/1F 

besöksadress 
S. Storgatan 92 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 44'1 oo (vx) 0477 '194 02 

e-post/hemsida 
socia1tjansten@t1ngsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Socialförvaltningen 

Katarina Carlzon 
0477 443 10 

katarina.carlzon@tingsryd.se 

Datum 2016-07-21 

Till Socialnämnden 

Skrivning angående budget i ~alans för socialnämnden 2016 

Förslag till beslut 
SociaJnämnden beslutar att genomföra en besparing_ och standardsänkning avseende 
seniorcafeemamotsvarande 100 tkr för 2016. 

SociaJnämnden föreslår kommun:fullroäk:tige en höjning av takbeloppet i högkosinads
skyddet i enlighet med lagändringen 2016-07-01 i 8 kap 5 § Socialtjänstlagen och upp
drar till social.chefen att tillskriva kommunfullmäktige i ärendet. 

S ociaJnämnden rapporterar till kommunstyrelsen att med de beslutade och föreslagna 
åtgärderna beräknas budgetunderskottet till ca -3 ,5 rokr för 2016 sarot att nämnden, efter 
genomförd genomlysning, anser att det i övrigt inte finns förutsättningar nog att vidta 
ytterligme åtgärder för nå budget i balans 2016. 

Sammanfattning 
Socia1nämnden prognostiserar ett underskott på 4,3 miljoner för budgetåret 2016. Om 
ett överskridande prognostiseras skall åtgärder vidtas, dock inte under roiniroistandard 
eller så att verksamhetens inte kan bedrivas utifrån de lagar och föreskrifter som gäller. 

' 
Mot bakgrund av den underbudgetering som funnits under flera år samt med redan ge-
nomförda effektiviseringar ser inte nämnden att det finns förutsättningar nog att vidta 
tillräckliga åtgärder för att nå budget i balans för 2016. 

En pågående åtgärd som reducerar underskottet är minskning av platser i särskilt bo
ende. Lindegården avvecklas den första oktober 2016 och beräknas ge en nettobespa
ringen för socia1näronden på ca 600-700 tkr för 2016. 

En standardsänkning bedöms kunna genomföras gällande seniorcafeerna som innebär 
färre utförda cafeer eller cafäer på färre orter. Besparing beräknas till ca 100 000 kr för 
2016 om beslutet genomförs från och med september 2016 

En höjning av hö gk:osinadsskyddet är en möjlig åtgärd för att reducera det prognostise
rade underskottet för 2016. Avgjftsförändringen skulle ge en ökad intäkt på ca 90 000 kr 
för 2016 om det :infö~s from 1 ok:to ber 2016. Lagändringen regleras av staten genom 

. minskning av de generella statsbidragen till koromunendärmed bidrar en ökad intäkt 
endast till en reducering om socia1nämndens budgetraro inte förändras med anledning 
av detta. 

Sammanfattningsvis innebär de föreslagna möjliga åtgärderna att det prognostiserade 
underskottet för 2016 kan reduceras från 4,3 mkr till ca 3,5 miljoner kronor. 

Tingsryds kommun 
Box8B 
362 22 Tingsryd 

f!F 

besöksadress 
Dackegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 442 88 

e-post/hernsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 10
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Bakgrund 
Nämnden redovisade 2015 ett underskott på 13 ,5 :tn.ilj oner lcronor och anslaget till soci
altiärnnden höjdes väsentligt för 2016. Satsningar gjordes inom samtliga avdelningar 
(äldreomsorg, funktionsbinderomsorg, hälso-och sjukvård samt individ och fa:tn.ilje
omsorg) 

Äldreomsorgen i Tingsryd bedriver sin verksamhet betydligt billigare än vad som är 
motiverat om man tar hänsyn till faktorer såsom åldersstruktur och förekomst av lands
bygd/stad. Med anledning av detta gjordes den största satsningen inom äldreomsorgen 

Socialnämndens mål för 2016 inom perspektivet ekonomi är en budget i balans och att 
70 % av budgetansvariga chefer skaJlklara budget. Detillfördaresursemaför 2016 gav 
budgetansvariga inom avdelningarna äldre- och :funkti.onshinderomsorg och hälso- och 
sjukvård möjlighet att arbeta med en realistisk budget. I verksamhetsuppföljningarna 
har fokus legat på ekonomi, kvalitet och bemanning vilket resulterat i en prognos som 
visar budget i balans för avdelningarna äldre- och furik:tionshinderomsorg och hälso
och sjukvård för 2016. Under förutsättning att inget oväntat inträffar bedöms 'äldre-
. omsorgen inte förbruka alla medel som är avsatta för volymökningar. 

Individ- och familjeomsorgen tillfördes medel för 2016 för personalkostnader motsva
rande 2 årsarbetare/ två ij änster. Båda -tj änstema skall i olika former arbeta mot en lång
siktigt hållbar situation vad gäller arbetsmiljö och förebyggande/tidiga insatser. Inga 
medel har dock tillförts budgeten inom individ- och familjeomsorgen för 2016 gällande 
kostnader för köpta platser eller till kostnader för extern intensiv öppenvård som utförs 
av specialister. Nuvarande budget för 2016 täcker inte de beslutade insatser som redan 
finns och dätmed inte heller uppkomsten av behov av nya insatser av nämnda former. 

Vid sammanträde i mars 2016 fick socialnämnden rapport om ekonomi och verksamhet. 
Rapporten visade ett prognostiserat underskott på 4,3 miljoner Jcronor för 2016. Under
skottet beror på kostnader inom individ- och familjeomsorgen och då framförallt köpta 
platser och köp av intensiv extern öppenvård som utfcirs av specialister. Socialförvalt
ningen :fick i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för att få budget i balans per 
2016-12-31 att redovisas på nämnden i maj 2016. 

Vid nämndens sammanträde i maj 2016 gjordes bedömningen att det inte fanns tillräck
liga åtgärder att vidta för att nå budget i balans, men förslag kring höjning av avgifter 
föreslogs från ijänstemännenför att reducera underskottet. Socialnämnden tog då beslut 
om att det inte fanns tilliäckliga åtgärder att vidta för att nå budget i balans för 2016 
samt att tillskriva fullmäktige om ökade medel till budget 2016 motsvarande prognosti
serat underskott på 3, 7 miljoner kronor. Socialnämnden valde att avslå förslaget om 
ökade intäkter. Beslutet skickades vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för be
handling 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2016 återremitterades socialnämndens beslut 
:från maj 2016. Återremitteringens skedde med hänvisning till kommunfullmäktiges 
rik:tlinj er för budget och redovisning. 

I denna skrivelse redovisas därför mer utförligt de noggrant prövade möjligheter till 
omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar och/eller ökade intäkter för budgetå
ret 2016 som genomfö1ts. 

Tingsryds kommun 
Boxas 
362 22 Tingsryd 

/1f 

besöksadress 
Da.ckegatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 oo (vx) 

fax 
0477 442 88 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.t1ngsryd.se 
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BILAGA 1 

Alla verksamheter bedöms vara genom.lysta så att krav enligt lagar eller avtal uppfylls. 
I de fäll icke lagstadgad verksamheten föreslås vara kvar i någon form görs bedömning
en att en avveckling eller neddragning skulle innebära ökade kosinader i andra delar av 
social.tjänsten. 

De åtgärder som är föreslagna gällande seniorcafäer och höjda avgifter är förslag som 
sedan tidigare avslagit av socialnämnd eller fullmäktige. Mot bakgrund av redan ge
nomförda effektiviseringar inom socialnämndens område ses dock inga andra åtgärder 
kanna genomföras som ger effekt2016 om verksamheten skall bedrivas utifrån de lagar. 
och föreskrifter som gäller och minimistandard skall kunna upprätthållas 

Dock pågår ett stort antal arbeten som kan förväntas få effekt på lång sikt. Där kan 
bland annat nämnas ett kommande förslag på översyn och åtgärder inom poolorganisat
ionen, förändring av riktlinjer och avgifter inom hälso- och sjukvården, läns gemensamt 
hjälpmedelsförråd, projekt för att motverka hemlöshet, uppstart av en länsgemensam 
mottagning får missbruks och beroendevård samt ett länsgemensamt arbete för att mot
verka ohälsa och placeringar av barn och deras familjer. 

Budget i Balans - möjliga åtgärder 
Enligt ko:tnmunfullmaktiges rlktlinj er för budget och redovisning skall alla kända kost
nader budgeteras och finansieras i budgeten och marginaler för oförutsedda kosinader 
skall eftersträvas. Nämnden får inte överskrida sin totala driftbudget, utan att dessförin
nan noggrant prövat möjligheter till omprioriteringar, besparingar, standardsänkningar 
ocb/ eller ökade intäkter. Om ett överskridande prognostiseras skall åtgärder vidtas, 
dock inte under minimistandard eller så att verksamhetens inte kan bedrivas utifrån de 
lagar och föreskrifter som gäller. 

Socialnämnden har inom all myndighetsutöviring beslutat om.riktlinjer för handlägg
ning samt en delegationsordning för tjänstemän. Rild:linjerna är fastställda utifrån lagens 
intentioner och nämndens syn på lägsta standard vad gäller skäliga alternativt goda lev~ 
nadsvillkor. Den enskilde handläggaren har delegation att fatta beslut enligt riktlinjerna 
och därutöver är det budgetansvarig chef eller nämndens individutskott som. tar beslut. 

Redovisning av prövade möjliga omprioriteringar, besparingar, stan~ 
dardsänkningar och ökade intäkter 

Nedan redovisas de noggrant prövade möjligheter till omprioriteringar, besparingar, 
standardsänkningar och/eller ökade intäkter för budgetåret 2016. 
Sammanfattningsvis :innebär de föreslagna möjliga åtgärderna att det prognostiserade 
underskottet för 2016 kan reduceras från 4,3 mkr till ca 3,5 miljoner kronor. 

Äldreomsorg 

Senior cafeer 
Seniorcafäer är en icke lagstadgad verksamhet som kan upphöra och som. skalle :inne
bära en standardsänkning för medborgaren. Idag utförs totalt ca 300 träffar per år förde
lat på ko:mmunens sju största orter (1 gång/vecka på sju orter). Total årskostnad för se
niorcafäerna är ca450 000 kronor. 

Tingsryds kommun 
Box88 

besöksadress telefon fax 
Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 

/# / 362 22 Tingsiyd 

/tV f!F 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
socialtjansten@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

y 
-?' 

12



'i 

//? 

4(12) 
BILAGA 1 

Ett upphörande av serriorcafäerna bedöms inte innebära en besparing. De politiska rilct-
linj erna utifrån socialtjänstlagen och skälig levnadsrrivå ger möjlighet till social samvaro 
och utevistelse om behov finns och om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Konse-
kvens av en nedläggning torde då bli en ökning av antalet timmar i hemtjänst vilket be
döms som dyrare kostnad än att fortsätta driva semorcafäerna. 

Dock kan standarden sänkas till ett mindre antal cafeer som skall utföras. Antingen kan 
de utföras mer sällan på sju orter eller med samma frekvens på färre orter. Under förut
sättning att beslut om mindre antal cafeer börjar gälla from september så berälmas be
sparingen bli max 100 000 kronor för 2016. 

Anhörigsamordnare äldreomsorg 
Socialnämnden ska enligt 5 kap. 10 § socialijänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för 
personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en :funktions
nedsättning. 

I ansvaret :ingår att upprätta planer för hur anhörigstödet ska tillämpas i socialtjänsten, 
att inforrnera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vårdar en närstå
ende, att avsätta pengar för anhöligstöd samt att följa upp arbetet. 

Tingsryds kommun erbjuder avgiftsfri avlastning hemmet, enskilda samtal, samtal i 
grupp, utbildning samt växelvård/ korttidsplats och :bjälpmedel mot avgift 

I äldreomsorgen finns en anhörigsamordnare på 20 procent (kostnad ca 100 000 la/ år). 
Till sin hjälp har hon ett antal anhörigombud ute i verksa:tnheterna vars uppdrag är att ha 
speciellt fokus på anhörigas behov. Anhörigsamordnaren och anhörigombuden arbete 
hjälper många anhöriga att Jdara vården av sin närstående i hemmet. Detta i sin tur gör 
att insatser från t. ex. hemtjänst eller flytt till särskilt boende kan förskjutas ytterligare i 
tiden . 

. Tj än.sten anhörigsamordnare är dock inte lagstadgat och kan avvecJdas. Konsekvensen 
av neddragningen blir att nämndens ansvar enligt socialtjänstlagen blir väldigt svårt att 
klara av. Det :finns stor risk att fler anhöriga inte orkar vårda s:ina närstående. Det skulle 
i s:in tur innebära att hemtjänst eller behov av särskilt boende ökar. Därför föreslås inte 
en avveckl:ing av anhörigsamordnare inom äldreomsorgen 

Minskat antal platser särskilt boende 
En pågående besparingsåtgärd är avvecklingen av platser i särskilt boende. Lindegården 
avvecklas den första oktober 2016 samtidigt som Örnens sista tio platser öppnas upp. 
Fler särskilt boende platser bedöms inte kunna avvecklas under 2016. Den bedömda 
nettoeffekten av avvecklingen beräknas uppgå till ca 600-700 tkr för 2016 

Minskad bemanning särskilt boende dagtid 
De som bor på särskilt boende har fått ett beslut om bistånd i form av särskilt boende 
enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. Itman beslut om särskilt boende genomförs en utred
ning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. De politiskt beslutade riktlinjerna är skrivna 
utifrån lagens krav och säger att de personer som beviljas särskilt boende skall ha om
fattande behov avhjälp och skall ges möjlighet till en skälig levnadsnivå under ttygga 
förhållande. 

Bemanningen på de särskilda boendena är budgeterat till 0,55 årsarbetare per lägenhet 
beräknat under tiden 07 .00-21.00. Utöver detta ges möjlighet till extra ersättning från en 
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förvaltningspott vid vak och sjukresor som områdeschefen begär i efterhand utifrån för
utbestämda rutiner. Denna form av bemanning och extra ersättning fastställdes av 
nämnden efter en tjänstemannautredning :inför budgetåret 2016. Innan dess (2015) låg 
bemanningen på 0,52 årsarbetare respektive 0,60 årsarbetare per lägenhet beroende på 
hur det särskilda boendet var utformat med matsalar och kök. De ekonomiska uppfölj
nmgama under 2015 visade att :ingen enhet kunde klara s:in budget med 0,52 årsarbetare 
då detta :inte möjliggjorde att de boende fick hjälp enligt lagens krav. 

Bemanning på 0,55 årsarbetare per lägenhet möjliggör att skälig levnadsnivåkan upp
rätthållas på särskilt boende. Det innebär att de som bor på särskilt boende :far komma 
upp på morgonen i rimlig tid och likaså att sänggående på kvällstid inte blir alltför ti
digt. Det ger också möjlighet att alla boende :far hjälp med hygien och städ. 
Gruppalctiviteter genomförs 5 gånger per vecka på vaij e särskilt boende enligt politiska 
mål i styrkortet för 2016 till största del genomförs aktiviteterna med hjälp av de extra 
pengar för bemanning som regeringen delat ut för 2016. 

Att genomföra en besparing genom att sänka bemanningen på särsldlda boende bedöms 
innebära att skälig levnadsnivå :inte kan upprätthållas. Det innebär också risk för ökade 
sjuktal och än större svårigheter att både rekrytera utbildad personal och att få personer 
att vilja utbilda sig till yrket. 

Minskad bemanning särskilt boende nattetid 
På varje särskilt boende :finns en fast budget som gör det möjligt att bemanna med två 
personal 21.00-07.00. Bema:trningen nattetid är beslutad från och med 2015 efter en 
inspektion av NO (:inspektionen för vård och omsorg) på Lindegården. 

Nämnden kritiserades vid :inspektionen för att inte ha tillräcklig bemanning på särsldlt 
boende på natten för att ge hjälp i rimlig tid. Åtgärd krävdes av NO som ledde till att 
nämnden beslutade att ge alla särskilda boende budget för att bemanna med två personal 
21.00-07.00. 

Örnen kommer att budgeteras för att bemanna med tre personal from oktober 2016, 
detta för att säkerställa tillräcklig bemanning på alla våningar då Örnens sista tio platser 
öppnas upp. I nettoeffekten av nedläggnfugen av L:indegårdenhar hän.syn tagits till 
denna kostnad. 

Därmed bedöms det inte möjligt att göra en :tninskn:ing av personalen nattetid på särsldlt 
boende. 

Minskad ersättning för utförd hemtjänst 
De som har hemtjänst har fått ett beslut om bistånd i form av hemfj änst enligt social.. 
tjänstlagen 4 kap. 1 §. Innan beslutet görs en utredning enligt 11 kap. 1 § socialij änstla
gen. Det är biståndshandläggare som på delegation tar beslutet om hemtjänm::i:rumtser. 

De politiskt beslutade riktlinjerna är skrivna utifrån lagens krav och säger att de perso
ner som beviljas hemtjänst skall ges möjlighet till en skälig lev.nadsnivå och ett själv
ständigt liv under trygga förhållande. 

Hemtjänsten ersätts idag med en fastställd summa kronor per utförd hemtjänsttimme 
Summan är uträknad utifrån medellön hos våra anställda :inklusive ersättning för obe
kväm arbetstid. 
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I summan :ingår: 
Brukartid, som innebär den tid som personal verkställer direkt hos brukare utifrån hand
läggarens beslut om hemtjänst. Brukartiden skall vara 62 % enligt politiskt fastställt mål 
i styrkort för 2016. 
Kringtid, som är den tid som utförs som inte är direkt brukartid såsom körtid, skötsel av 
bilar, planering, dokumentation, rapportering, personalmöten, introduktion av ny perso
nal, vikarieanskaffuing, hämta och lämna varor, beställningar, kaffepaus m.m. 
Sjulefrånvaro som enligt politiskt fastställt mål i styrkort skall ligga på 6 %. Ersättning
en innefattar kostnader för sjuJdön ooh kostnad för ersättare utifrån en beräkning på i 
vilken omfattning man genomsnittligt skall ersätta vid frånvaro. 
Semester innefattar ersättning för semesterersättning och ersättare. Ersättningen är ge
nomsnittligt uträknat enligt avtal om semesterdagar för våra anställda samt en beräkning 
på i vilken omfattning man genomsnittligt ersätter vid frånvaro i form av semester. 
Kompetensutveckling. Enligt politiskt fastställt styrkort för 2016 skall medarbetare ha 
tre kompetensutvecklingsdagar varje år. En viss ersättning för lön till vikarie vid kom
petensutveckling ingår efter en beräkning på i vilken omfattning man genomsnittligt ska 
ersätta vid frånvaro i form av kompetensutveckling. 

Om brukarti.den 62 % och övriga kriterier för ersättningen hålls så skall varje hem
tjänstområde kunna hålla budget utifrån fastställd ersättning per hemtjänsttimme. Idag 
ligger alla hemlfänstområden på budget. 

Skall den fastställda summa kronor per utförd hemtjänsttimme sänkas måste också nå,. 
got bli mindre eller tas bort annars kommer enda resultatet av sänkningen bli att hem
tjänstområden redovisar ett negativt resultat. 

Brukattiden och kingtiden bedöms som svår att göra något åt. Brukartiden 62 % bedöms 
idag som svår att nå för att verkställa de beslut som är fattade enligt skälig levnadsnivå. 
Kringtiden bedöms behövas för att följa de föreskrifter som :finns för dokumentation 
samt för att på ett säkert sätt kunna genomf'dra brukarti.den d.v.s. planera, introducera, 
köra till och från m.m. 

Ersättning för vikarier vid frånvaro, om omfattning man ska ersätta vid frånvaro skulle 
minskas så medför det att vikm.ier än mindre än idag kan ersätta personal vid frånvaro. 
Den personal som jobbar får utföra fler uppgifter alternativt, arbeta mer extra pass 
och/eller att alla uppgifter inte kan utföras. Det innebär då att vi :inte följer de föreskrif
ter som gäller för utförande av :insatser enligt socialtjänstlagen, personal blir mer stres
sad, personal kan inte ta ut sin ledighet, årsarbetstidsaldot ökar och kompetensutveckl
ing kan inte genomföras. 

Semesterersättningen bedöms :inte kunna påverkas. 

Sjukfrånvaro, Socialnä:rondenhar idag höga sjuktal. För 2015 8,8% och för 2016 tom 
maj 8,6 % .En besparing på tex. vikm.ier enligt ovan torde :inte göra att sjuktalen sjun
ker. Arbete pågår inom socialnämndens område med genomlysn:ing och åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron på sikt. 

Minskat antal dagar med kompetensutveckling. Vården och omsorgen vi ger i hemmen 
blir mer omfattande och avancerad vilket kräver utbildning för att hantera. Krav :finns 
också på kompetens t.ex. vad gäller kost, BLR, hot och våld, :inkontinens, brand, IT
säkerhet, dokumentation m.m. För att klara de kraven krävs en kompetensutveckling. 
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Vi ser en möjlig bespru:ing i en annan hantering av bilar. Detta kräver dock ett mer lång
siktigt arbete från :El.era förvaltningar och en samordnande funktion som förebygger 
onödiga kostnader. Detta finns beskrivet och beslutat men ej genomfört i hållbar eko
nomi del 1. 

HälsoMoch sjukvård 
Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och be
handla sjukdomar och skador. 

Socialnämn.den ansvarar för hälso- och sjukvård som kan utföras av kompetens upp till 
sjuksköterskenivå (inte läkarinsatser och därutöver) enligt ett hemsjukvårdsavtal med 
Region Krono berg. I ansvaret ingår också rehabilitering och habilitering samt tillgång 
till hjälpmedel för vuxna. Inom verksamheten hälso- och sjukvård utförs ingen vård 
utöver lagens krav och hemsjukvårdsavtalets överenskommelse. Då mer avancerad vård 
kan genomföras i hemmen ökar ansvaret för hälso- och sjukvården i kommunen, dock 
medför inte detta mer ersättning. 

Bedömningen är att besparing inom hälso- och sjukvård skulle :innebära en stan
dardsänkning som hamnar under lagens krav och att vi inte kan uppfylla våra åtaganden 
i hemsjukvårdsavtalet. · 

Funktionshinderomsorgen 
De största delen av de som får stöd inom fu:nktionshinderomsorgen har beviljat stöd 
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § 2-9. Skillnaden 
mellan lagarna SoL (socialtjänstlagen) och LSS är att stöd enligt SoL skall beviljas en
ligt skälig levnadsnivå om inte behoven kan tillgodoses på annat sätt men i LS S anges 
att stödet skall ges för att tillförsäkra personen goda levnadsvillkor om behoven inte 
tillgodoses på annat sätt. D.v.s. lägre standard och mer krav på att försöka lösa på annat 
sätt först enligt SoL medan LSS anger högre standard på levnadsvillkor och kan ges 
utan förbehåll att det skulle kunna tillgodoses på annat sätt. Socialnämn.den tog i april 
2016 beslut om riktlinjer för LSS som handläggaren har att följa i myndighetsutövning
en för att nå goda levnadsvillkor. Dessa riktlinjer är helt anpassade efter lagens krav och 
inget därutöver. 

Sänkt bemanning på gruppbostäder/ servicebostäder 
De personer som bor i gruppbostad/servicebostad har fått ett beslut enligt LSS 9 § 9 
efter att de avgjorts om de tillhör personkretsen enligt LSS 1 §. Genom den insatsen 
skall personen som bor i gruppbostad/servicebostad tillförsäkras goda levnadsvillkor 
med varaktiga och sam.ordnade insatser. Målet med insatsen är att människor med 
funlctionshinder skall kunna leva och bo så likt andra människor som det är möjligt. 

Insatser som skall ingå i en servicebostad/ gruppbostad handlar om individuellt anpas
sad hjälp i den dagliga livsföringen som ska tillgodose psykiska, fysiska och sociala 
behov t.ex. bj alp med att äta, dricka, sköta hemmet, tillreda måltider, handla och uträtta 
ärenden, hjälp till hälso- och sjukvård, kommunicera och hålla i sociala kontalcter och 
biyta isolering, göra tillvaron begriplig och förutsägbar och planera framåt. 

Bedörrm:ing är att en sänkning av bemanningen skulle iooebära att :insatserna kan ges 
enligt skälig levnadsnivå, inte goda levnadsvillkor som lagen kräver. 
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Sänka standard och/eller bemanning på övriga insatser. enligt LSS 
Förutom gruppbostad/servicebostad så verkställer vi personlig assistans, ledsagning, 
korttidsvistelse, kontaktperson, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år och sysselsätt
ning/daglig verksamhet Insatserna verkställs enligt lagens krav och nämndens riktlinjer 
och inget därutöver förutom då områdeschefen gör en bedömning att arbetsmiljön inte 
kan upprätthållas. T.ex. kan största delen av en brukares behov tillgodoses medhjälp av 
en personal med tanke på brukarens fysiska förmåga. Men på grund av risker för hot 
och våld, sjukdomar och/eller plötsliga vändningar i brukarens fysiska eller psyldska 
förmåga så krävs en bemanning på två personer. 

Bedömning är att vi enbart folj er lagens krav och tar hänsyn till arbetsmiljöansvaret 
inom övriga insatser i LSS 

Sänkt bemanning boendestöd 
De som har boendestöd har fått ett beslut om bistånd i form av boendestöd enligt social
tjänstlagen 4 kap. 1 §. Innan beslutet genomförs en utredning enligt 11 kap. 1 § social~ 
tjänstlagen och det är LSS/ SoL handläggare som på delegation utifrån riktlinjerna och 
socialtjänstlagen tar beslutet om boendestödets omfattning. De politiskt beslutade rikt
linjerna säger att de personer som beviljas boendestöd skall ges möjlighet ti.11 ett en skä
lig levnadsnivå och ett självständigt liv under trygga förhållande. 

Boendestöd ger framförallt hjälp åt personer med psyldsk ohälsa som är under 65 år. 
Boendestödets största uppgift är att motivera den enskilde att ta emot hjälp och att upp
rätthålla ett gott liv både i personens själ, i hemmet och med anhöriga samt att hjälpa 
personer med eventuella behov av vård och medicinering. 

Kravet från socialnämn.den i styrkorten för 2016 är att brukartiden skall ligga på 5 0 % 
att jämföra med hemtjänsten som har 62 %. Skillnaden beror på att boendestödet har 
:fler personer som avsäger sig hjälpen kort tid innan den skall utföras och det är svårt att 
bem~gsmässigt helt anpassa sig efter personernas dagsform eftersom den varierar 
och förändras tämligen ofta. 

Boendestödet är en viktig funktion för de som har hjälpen när de tar emot den. Att den 
hjälpen finns kan ses som en förebyggande åtgärd för att slippa möta fler hemlösa, fler 
personer medmissbruksproblemati.k och fler ungdomar/vuxna/föräldrar som inte klarar 
sin vardag, sin vuxenutbildning/sysselsättning eller sitt arbete. 

Att öka brukartiden skulle innebära att det får kalkyleras med att inte all beviljad hjälp 
skall verkställas. Detta ses som svårt i dagsläget men förvaltningen tror att ett långsik
tigt arbete i samarbete med IFO - vuxen kan bidra till att man på sikt kan hitta vinster i 
bemanning. Detta är dock inget som ger resultat under 2016. 

Anhörigsamordnare funktionshlnderomsorg 
Socialnämn.den ska enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för 
personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktions
nedsättning. I ansvaret ingår att upprätta planer för hur anhörigstödet ska tillämpas i 
socialtjänsten, att informera kommuninvånarna om möjligheten att få stöd om man vår
dar en närstående, att avsätta pengar för anhörigstöd samt att följa upp arbetet. 

I funktionshinderomsorgen finns en anhörigsamordnare som till största delen finansieras 
av medel via regeringen som avser psykisk hälsa. En boendestödjare har detta ansvars~ 
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område som en del av sin tjänst. Till sin hjälp har hon ett antal anhörigombud ute i verk
samheterna vars uppdrag är att ha speciellt fokus på anhörigas behov. Tingsryds kom-
mun erbjuder ensldlda samtal, samtal i grupp och utbildning. 

Anhörigsamordnru:en och anhörigombuden arbete hjälper många anhöriga att klara stö
det till sin närstående. 

En tjänst som anhörigsamordnare ä:r dock inte lagstadgat och kan avvecklas. Konse
kvensen av neddragningen blir att nämndens ansvar e:riligt socialtjänstlagen inte kan 
uppfyllas. Det fums också stor risk att fler anhöriga inte orkar stötta sina närstående i 
vardagen och övriga samhället. Detta i sin tar gör att insatser från tex. boendestöd eller 
individ- och familjeomsorgen ökar. Denna tjänst :finansieras av statliga pengar för psy
ldslc hälsa som måste förbrukas under 2016, därmed :innebär det ingen besparing för 
2016 om -tjänstenavvecklas 

Individ och familjeomsorgen (IFO) 
Individ och familjeomsorgen är samhällets yttersta skyddsnät. Hit kommer de som av 
olika anledningar för kortare eller längre tid hamnat utanför samhällets övriga skyddsnät 
och försäkringar. På individ och familjeomsorgen finns i huvudsak två områden; Barn 
och familj och vuxen. 

Barn och familj 
I deras uppdrag ingår utredningar, uppföljningar och åtgärder som gäller barn och deras 
familjer. Alla barn de möter befinner sig i en situation där de själva och/eller omgiv
ningen är oroliga, antingen akut och/eller för deras framtida utveckling. 

Till avdelningen hör denlänsgemensamma organisationen Famiijefrid, som arbetar med 
barn och familjer som utsatts för eller bevittnat vfild samt med förövaren. From hösten 
2016 kommer det även att finnas ett läns gemensamt barnahus med placering i Väzj ö 
som skall samordna samtliga instanser som behövs för att ta hand om ett barn som blivit 
utsatt för våld. Detta för att undvika att barnet skall behöva ta sig till olika platser för 
t.ex. undersökning, vittnesmål, träff med socialtjänsten m.m. 

Vi har de senaste åren mer ofta råkat på ett antal barn och deras familjer somkräver 
kompetens utöver det som finns på IFO och också barn och familjer som behöver stöd i 
en sådan omfattning att de personella resurserna inte räcker till. I de fallen har vi behövt 
köpa in tjänster eller platser för intensivt stöd, såsom psykologer, utredningsplatser 
m.m. När dessa resurser köps :in så är det enligt delegati.onsordning individutskottet som 
tar besluten för längre tid, budgetansvarig chef kan besluta tre månader eller kortare. I 
de fall man kan påverka kosinader så görs också så. I många fall fums det dock få eller 
bara en sp~cialist/plats :inom rimligt avstånd och inom rimlig iid att tillgå vilket gör att 
valmöjligheterna ofta är få. 

I vissa fall har skolan gemensamt med socialtjänsten placerat barn för att skolan inte 
klarar att ge undervisning i ordinarie verksamhet i kombination med att socialtjänsten 
inte ldarat att ge hjälp i hemmet. Kostnaden för placeringen betalas då av socialtjänsten 
och terminsavgiften av skolan. Här är det boendet och skolans :inriktttlng och kompetens 
som är avgörande för placeringen samt om det finns tillgång till plats. Även här är utbu
det litet vad gäller olika inriktningar på skolans kompetens och vilka barn och ungdo
mar de kan hjälpa. 
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Familjerätt handläggs inom avdelningen barn och familj. Vi är enligt lag skyldiga att 
tillhandahålla denna kompetens som innehåller både adoptionsfrågor, fastställande av 
faderskap, medling i vårdnadstvister m.m. En person inom avdelningen har specialist
kompetens inom familjerätt och under ett år har denna tjänst på grund av frånvaro be-
hövt ersättas av konsult då kompetensen inte finns hos övriga medarbetare och det inte 
finns någon tillgång till vikarier. Konsulten upphandlades från ett företag som kunde 
leverera just den kompetensen. Övriga konsult företag hade inte den möjligheten vid 
förfrågan. Diskussioner har nu inletts med Vä:zj ö o.m möjligheten att bedriva en gemen-
sam familj erättsverksamhet. Detta för att undvika sårbarhet vid frånvaro och minska 
behovet av konsulter. 

I länet pågår arbete som förhoppningsvis skall minska behovet av externa köp av inten
siv öppenvård som utförs av specialister och köpta platser. Arbetet kallas B crrnens bästa 
i Kronoberg och planen är att samtliga kommuner i länet och Region Kronoberg ska 
skapa ett gemensamt stödteam med sawlade resurser och kompetenser. Planen är också 
att titta på möjligheterna att öppna ett gemensamt HVB-boende. 
I Tingsryd planerar vi för ett gemensamt team med skola och socialtjänst som skall 
jobba ihop utifrån en bestämd modell. Med teamet hoppas vi kunna förebygga att kost
samma insatser behövs i senare skede. 

Inom barn och familj ingår även all handläggning och uppföljning samt placering av 
ensamkommande barn. Den verksatnhetenharunderhösten2015 ökat markant för att 
sedan återigen gå ned i omfattning när det gäller nytillkomna ärende under våren 2016. 
Kostnaderna för handläggning, bilar, resor IT-utrustning, extra anställda konsulter vid 
anhopning av arbete m.m. samt kostnader för platserna i HVB-hem och familjehem för 
ensamkommande har inte överstigit medlen frånmigrationsverket. Fromjanuari 2017 
införs nya regler kring ersättningar för ensamkomman.de vilket gör att förändringar 
kring avtal, antal platser och arbetssätt måste göras för att klara ekonomin. 

Inom avdelningen barn och familj ses ingen möjlighet att kortsiktigt gö;ra besparingar 
eller standardsänkningar. Då kommer vi inte uppfylla kraven som lagen ställt upp kring 
arbete med barn och deras familj er. Minskas det förebyggande arbetet så kommer stora 
kostnader att uppstå både inom socialtjänst och skola. 

Avdehring Vu:x:en 
I deras uppdrag ingår utredningar, uppföljningar; behandlingar och åtgärder som gäller 
ekonomiskt bistånd, bostäder i form av andrahandskontrakt, budget och skuld, dödsbo, 
missbruk, våld i nära relationer samt sysselsättning inl<luderat vägvalet. Genom denna 
avdelning :finansieras också de gemensamma organisationer som Tingsryd ingår i såsom 
Framtid Kronoberg, samordningsförbundet Värend och kvinnojouren Blenda 

Socialnämnden har antagit riktlinjer för ekonomiskt bistånd som bygger på socialtjänst
lagen och antagna normer för skälig levnadsnivå. Det som beviljas utöver norm diskute
ras i grupp för att nå samstämmighet. Det handlar då om saker som i förlängningen an
tas minska kostnaderna i framtiden eller vid väldigt ömmande skäl. 

Till socialnämnden uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Till vår hjälp i detta har vi brottsofferjouren och kvinno
jouren Blenda. Dessa kan stötta enligt upprättade överenskommelser, men ej utföra 
myndighetsutövning. I 5 kap. 11 § SoL står det att socialnämnden särskilt ska beakta att 
kvinnor som har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 
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behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I många fäll placeras personer som. 
utsatts för våld i nära relationer i någon form av skyddat boende. Detta är en process 
som tar mycket tid för handläggaren och som .innebär stora säkerhetsrisker för persona-
len, ofta m.ed långa resor till en skyddad plats. 

Stöd till personer med missbruk ges i olika form.er. Målet är att de skall ske på :frivillig 
väg. Ibland blir dock tillståndet for personer m.ed missbruk livshotande och då måste 
tvångsåtgärder vidtas med stora kostnader för placeringar som följd. Kostnaderna är då 
inte valbara eftersom ett tvångso:tnhändertagande skall följas av placering på en institut
ion för att på så sätt få personen att självmant vilja ta emot hj äJp. 

Kostnader för placering på :frivillig väg kan till viss del vara påverkbara. Men olika pla
ceringar har olika :inriktningar/ metoder som de tillämpar i sin behandling och lylientens 
möjlighet att välja det som passar denne bäst gör att frivilligheten kan bestå. I annat full 
får man invänta att personer hamnar i livshotande tillstånd för att tvångsåtgärder skall 
kunna tillämpas. Denna väntan innebär stort lidande för personen själv, a:rihötiga och 
övriga medborgare. Det innebär också en större belastning på sjukvård, polis och andra 
satnhällsinsatser än vad som är nödvändigt om :frivillig behandling hade använts. 

Vägvalet arbetar för dem som be:finner sig långt från arbetsmarknaden i ett nära samar
bete med arbetsfönnedlingen, framtid Krono berg, och socialsekreterarna. I SoL 7 § 
framgår att socialnämn.den skall verka för att den enskilde får en meningsfull sysselsätt
ning. 

Många klienter f'ar dock hjälp på hemmaplan av socialsekreterare, missbrukshandläg
garna och behandlingsassistent. Det gör i sin tur att många·kan hålla sig på en god nivå i 
livet, ha tillgång till en bostad via ekonomiskt bistånd och andrahandskontrakt och 
sysselsättning via vägvalet. 

Bedömningen är att en neddragning och en sänkning av kvaliteten torde .innebära attfl.er 
personer än idag förvärras i missbruk, går in i arbetslöshet, behöver ekonomiskt bistånd 
samt får svårt att behålla bostaden trots sitt andrahandskontrakt. Detta i sin tur .innebär 
ökade kostnader vad gäller ekonomiskt bistånd och placeringar. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningen består av en socialchef och tre avdelningschefer samt en.ekonom, en 
nämndsadministratör, en IT-ansvarig, en utvecklingsledare m-ed SAS-ansvar och en 
verksamhetsutvecldaremedMAS-ansvar. Tjänsterna bedöms som viktigaför attldara 

- kraven på direkta åtgärder och planering i verksamheten. 

En besparing på förvaltningsledning gjordes from 2015 då tjänsten som utredningssek
retare avvecklades och dennes uppgifter lades ut på övriga i förvaltningsledningen. 
En besparing gjordes också2014 på ad:tninistrativt stöd till områdeschefer och avdel
ningschefer motsvarande ca 1,5 årsarbetare. De uppgifterna utförs nu istället av vård
personal och chefer med skiftande kvalitet beroende på brist på tid och kompetens. 

Fullmäktige tog i juni 2016 beslut om en ny politisk organisation. Det kommer att inne
bära förändring även för socialförvaltningens ledningsgrupp. Därmed ges inga förslag 
till besparingar i denna skrivelse utan det kommunövergripande arbetet inväntas. 
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Avgifter 
Beslut om avgifter tas i kommun:fullmäktige varför socialnämn.den kan bereda ärendet 
och skriva förslag till beslut för vidare hantering i kommunstyrelsen och fullmäktige. 

Avgift för matdistribution 
I hållbar ekonomi del 1 framfördes ett förslag om att införa avgift på matdistribution. 
Detta beslutades i fullmäktige att inte införas. Därmed föreslår inte tjänstemännen ett 
införande av sådan avgift i denna skrivelse. 

Höjning av högkostnadsskydd 
En höjning av högkosmadsskyddet i enlighet med lagändringen i 8 kap. 5 § Socialtjänst
lagen ger kommunen möjlighet att höja avgiften med upp till 220 kronor per månad för 
hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och 
sjukvård för dem med ett avgiftsutrymme. Lagändring träder i kraft 2016-07-01. 
Lagändringen regleras av staten genom minskning av de generella statsbidragen, viJkl=)t 
innebär att kommunen som helhet belastas med en högre nettokosfnad om ingen av
giftshöjning sker. Enligt SKL minskas statsbidragen med 7 kr/invånare år 2016 (hal vår
seffekt) och 15 kr/invånare år 2017 och framåt. Detta motsvarar ca 86 tkr år 2016 re
spektive 185 tkr år 2017 och framåt. Någon minskning av socialnämndens budgetram 
med anledning av detta har ännu inte skett. Åtgärden berälmas därmed ge socialnämn.
den en ökad intäkt på ca 3 60 000 kr/år 

HSL-avgifter 
En översyn av HSL-avgifter och framtagande av riktlinjer för rätt till hemsjukvård på
går. Detta bedöms inte ge ökade intäkter i någon stor omfattning. Däremot kommer det 
säkerställa att vi b·ara ger vård till de patienter som har behovet. 

Övrigt 

Inköpsstopp 
Ett :i:t:IB;öpsstopp kan beslutas för saker som inte är nödvändiga för att bedriva verksam
heten. Erfare:ohet säger att inköpsstopp har liten effekt då många undantag måste tilläm
pas för att nå skälig levnadsnivå för den enskilde. Däremot uppmanar förvaltningen alla 
budgetansvariga till försiktighet och goda övervägande vid varje inköp. 

Utbildningsstopp 
Utbildning ges i det som är nödvändigt för att bedriva verksamhet samt där vi möter 
krav på ny kompetens eller upprätthållande av kompetens. De flesta av våra utbildning
ar sker med hjälp av intern kompetens. Den kompetensutveckling vi bedriver kommer 
inte att kunna undvikas utan stora risker för fördyrande konsekvenser i en annan del av 
verksamheten. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts via socialförvaltningens ledningsgrupp 

Nämndens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Katarina Carlzon 
Socialchef 
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~T:in_gsryd.s 

kom.m.UL::UL 
Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden 
Juli 2016 
Månad nr 7 
R!ktpkt % 58,3% 

Budget KB!TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos 1idigare 
KF201B 2016 2016 tom30f7 % awike!se % 

R~~eftsaint (an_sv51) . 11 0~4 · . . ·-1?.~ 11210 · -533f . 47.,.6% 1{219 0 100% 

varav nämndsadm 0160) 829 0 829 333 40,2% 829 0 100% 

r~~ivicl- och fåm!IJe~fu*:Jansv ~ttt zs~fs:: \:3s2 ·. ~s:41 2ci 1H7 · ii'T,?"Å ·._ 3a'2os ·.6712 123% 
varav 

missbruksvård (vht 55) 3322 36 3 358 1 664 49,6% 5059 ·1 701 151% 

barn- och ungdomsvård (vht 56) 11156 · 133 11289 13 522 119,8% 15 060 --3771 133% 
försörjn!ngsstöd (vfrt 5751 O) 8737 59 8 796 4471 50,8% : 9596 -800 109% 

~i<(~im~org [arisy !i12j .. 1~A o~s; ~361 163 389 76076 4_6,6% J60 98} t.<ioo 99% 
varav 
hemtjänst (vht 51030) 5173E, 1222 52 958 25515 48,2% 51758 1 200 98% 

äldre.- och korttidsboende {vhl 5102o-Hi1040) 96881 i 917 98798 44565 45,1% 97598 1200 99% 

:fii""nktiorishindefomsarg (ansv 513) . . . . ... . . ~. . . . 7ps~3 H3~ ~- ~ 
72152 3457'.5 4_1,sf., 1i.,1~2 ·o 100% 

varav 
personlig assistans {vht 51310+51320) i6 922 610 17 532 9357 53,4% 17778 -246 101% 
boende 30297 592 30 889 15379 49,8% 30 919 --30 100% 
dagUg verksamhet (vht 51390+52050) 9 892 202 10 094 4440 44,0% 10 094 0 100% 
slödbaende/baendestöd (vht 52010+52020) 7141 150 7 291 2448 33,6% 7 291 Q 100% 

rf~fil~o~h_sjgky'.'-'"tl .(aiisv ~14j · ·:- ·· ,, ~9.io/: ~3 30."4~,7 164~6 · M,1% .30 43.i ·O 100.% 
varav 
sjukskölerskor(vht 51110) 19597 443 20 040 10725 53,5% 20 040 0 100% 
rehabilitering (vhl 51120) 9951 190 10141 5330 52,6% 10141 0 100% 
N"~ttol_<o~ad . ;· : a9ji ~~4 ?. 91fr 30"s"625 •: 168 258 51,6% 31G 997 

-
-4372 101% 

Missbruksvård (vht 55)::: Har bara ökat med någon enstaka procentsedan börJan av sommaren, vilket pekar 
på att given prognos bör ligga i bra llnje och ett eventuellt överskott är ingen omöjlighet. 

Barn- och ungdomsvård (vht 56) :=: Här ser vi ett ganska rejält underskott i given prognos än så länge. Detta 
kan (bör) bero på att biståndspengarfrån t.ex. migrationsverketska täcka dessa kostnader och har ej 
bokförts ännu. 

Försörjningsstöd (vht 57510) :=: Mer än halva året har gått och cirka hälften av given budget har använts här. 
Så vida inga oförutsedda kostnader dyker upp i högre skala så finns det ingen anledning att tro att utsatt 
prognos och budget inte bör hå!la. 

JFO ligger just nu cirka 5 miljoner back utifrån satt budget men detta kan som sagt förklaras med att 
biståndspengar och pengar från mlgrationsverket inte ännu har bokförts/kommit in. En kraftig ökning av 
kostnader går att finna [ juni månad, hur mycket av dessa kostnader som ska dras av är svårt att svara på 
innan prognos från områdescheferna är insamlade. 

ÄO, FO och HSLser alla stabila ut och här ser prognosen [jus ut, givet att inga större förändringar sker. 

* De givna prognoser som ligger sedan innan är inget jag kan säga något om, då jag ej vet vad som ligger till 
grund för dessa. 
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Beslut i kommunfullmäktige 2015-10-26 §165 

Riktlinjer för budget och redovisning 

BILAGA2 

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

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

Grundläggande förutsättningar 

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

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

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

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

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

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

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 
förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget
ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 
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Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 
överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Fullmäktiges budget 

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

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

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

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

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

Internbudget 

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

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

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

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

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

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

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

Årsredovisning och delårsrapporter 

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

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

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

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

Övrig ekonomisk uppföljning 

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

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

Nämndens budgetansvar 

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

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

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

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

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

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

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

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

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

Över- och underskott vid årets slut 

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska dokument 

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

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 

';t 

27



i ~Tingsryds 
\:!:J kommun 

Komm unledningsfö rvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-09-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Hantering av socialnämndens underskottsprognos 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen från socialnämnden. 

2. Socialnämnden medges att redovisa ett underskott i 2016 års bokslut. 

1(1) 

3. Eventuellt underskott för socialnämnden ska, liksom för övriga nämnder, återställas inom de 
närmast följande två åren i enlighet fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 

4 . Fullmäktige informeras om ärendet i nästkommande delårsrapport. 

Sammanfattning 

Den ekonomiska prognosen för socialnämndens verksamhet visade i mars månad ett underskott 
mot budgeten på ca -4,3 mkr. Prognosen har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå. En
ligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnden vid underskottsprognos 
senast vid det andra sammanträdet efter det att prognosen presenterats fatta beslut om åtgärder 
för att undvika underskott vid årets slut. Beslut om åtgärder har ännu inte fattats i det aktuella 
ärendet. Kommunstyrelsen har att ta ställning till tillämpningen av fullmäktiges riktlinjer för 
budget och redovisning. 

Beskrivning av ärendet 

Tidigare beslut i ärendet 

2016-03-30 
Socialnämnden får information om ekonomisk uppföljning som visar en prognos på budgetun
derskott -4,3 mkr för 2016. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för att komma i balans per 2016-12-31. Handlingsplanen ska presenteras för nämnden 2016-05-
24. 

2016-05-24 
Tjänsteskrivelse presenteras för nämnden med förslag till beslut att nämnden anser att det inte 
finns förutsättningar nog för att vidta tillräckliga åtgärder för att nå budget i balans 2016 och 
tillskriver fullmäktige om tilläggsanslag för 2016 med 3600 tkr. Därutöver föreslås att förvalt
ningen ska få i uppdrag att till nämndens junisammanträde bereda förslag om höjning av hög
kostnadsskyddet i enlighet med kommande lagändring 2016-07-01. 

't 
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Nämnden beslutar att man anser att det inte finns förutsättningar nog att vidta tillräckliga åtgär
der för att nå budget i balans 2016 och tillskriver fullmäktige om tilläggsanslag för 2016 med 
3700 tkr. Nämnden beslutar att avvakta med beredning av förslag om höjning av högkostnads
skyddet. 

2016-06-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden med hänvisning till 
fullmäktiges antagna riktlinjer för budget och redovisning. Motiven till återremitteringen är bl a 
att möjligheten till tilläggsanslag under innevarande budgetår inte längre finns enligt de nya 
riktlinjerna. 

2016-08-22 
Tjänsteskrivelse presenteras för nämnden med en utförlig redovisning av prövade möjliga om
prioriteringar, besparingar, standardsänkningar och ökade intäkter. I skrivelsen föreslås nämn
den att genomföra besparing och

1

standardsänkning avseende seniorcafäema om 100 tkr för 
2016, höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet enligt lagändring 2016-07-01 samt rappor
tera till kommunstyrelsen att med de beslutade och föreslagna åtgärderna beräknas underskottet 
till ca -3 ,5 mkr för 2016 och att nämnden, efter genomförd genomlysning, anser att det i övrigt 
inte finns förutsättningar nog att vidta ytterligare åtgärder för att nå budget i balans 2016. 

Nämnden beslutar att ställa sig bakom skrivelsen, men inte de föreslagna åtgärderna. Nämnden 
beslutar att inte genomföra någon standardsänkning avseende seniorcafäerna och att inte föreslå 
någon höjning av takbeloppet i högkostnadsskyddet. Nämnden beslutar vidare att ge förvalt
ningen i uppdrag att till nämndens septembersammanträde ta fram förslag på omfördelning av 
resurser inom socialnämnden för att stärka budgeten för barn- och ungdomsvård. 

Fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning 

Fullmäktige fastställde 2015-10-26 § 165 nya riktlinjer för budget och redovisning som ersatte 
tidigare gällande budget- och redovisningsreglemente från år 2000. Riktlinjerna har arbetats 
fram som en del i arbetet med uppdraget Hållbar ekonomi och syftar bland annat till att förtyd
liga budgetansvaret och stärka budgetföljsamheten i organisationen. Att tilldelade budgetramar 
hålls ses i riktlinjerna som en viktig faktor för bra verksamhetsstyrning och god ekonomisk hus
hållning. 

I riktlinjerna har bland annat följande fastslagits avseende budgetansvar: 

- Nämnden ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

- Fullmäktigebudgeten utgör en rambudget och är bindande vad avser såväl nettoanslag och mål och riktlinjer. 

- Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgärder om negativa awikel-
ser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

- Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respekteras. 

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

I ett särskilt stycke om åtgärder vid avvikelser har bland annat följande fastställts: 

- I de fall den ekonomiska rapporten visar på ett prognostiserat underskott mot budgeten ska förvaltnings chefen för 
nämnden presentera förslag till åtgärder. Dessa ska vara så utformade att nämnden, om möjligt, senast till utgången av 
innevarande budgetår når en överensstämmelse med budgeten. 

- Nämnden ska fatta beslut om åtgärder senast på det andra ordinarie nämndssammanträdet efter det att den ekono
miska rapporten framlades för nämnden. Beslutet ska, om möjligt, vara så utformat att nämnden senast till utgången av 
innevarande år når en överensstämmelse med budgeten. Beslutet ska översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
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- Finansiering av verksamhet som enligt lag åvilar kommunen kan dock innebära att totalt tilldelade medel inte är till
räckliga. Om ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att den lagstadgade skyldigheten ska vara uppfylld, ska 
nämnden överväga att sänka standarden, dock inte under minimistandarden. Respektive nämnd har ansvaret för att 
verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och måste fortsätta att bedriva verksamheten 
även om budgetanslaget inte räcker till. I sådant fall ska nämnden lämna en rapport till kommunstyrelsen som har att 
redovisa förhållandet till fullmäktige. Innan nämnden lämnar sådan rapport ska prövning ha skett om underskottet kan 
täckas genom åtgärder i nämndens övriga verksamheter. Denna prövning ska framgå i rapporten till kommunstyrelsen. 

Angående över- och underskott vid årets slut har i riktlinjerna bland annat fastställts följande: 

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

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

- Nämnd som uppvisar negativt eget kapital (totalt underskott) ska täcka detta med motsvarande överskott de närmast 
följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att eliminera det negativa egna 
kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året efter bokslutet. Beslutet ska översändas till kom
munstyrelsen för kännedom. 

Kommunstyrelsens uppdrag och ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvaret för att leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (uppsiktsplikt). 
I kommunallagen framgår vidare att kommunstyrelsen uppmärksamt ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt att det särskilt åligger styrel
sen att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och att verkställa fullmäktiges beslut. 

Motsvarande ansvar har tilldelats kommunstyrelsen i fullmäktiges reglemente för nämnder och 
styrelser. Här framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med ansvar för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekono
miska ställning. Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för ledning och samordning av 
all kommunal verksamhet. 

Revisorerna granskar årligen hur kommunstyrelsen genomfört sitt uppdrag utifrån dessa regel
verk. 

Av ovanstående regelverk följer att kommunstyrelsen har ett ansvar inför fullmäktige att riktlin
jerna för budget och redovisning efterföljs. Syftet med regelverket är att uppnå en god ekonomi
och verksamhetsstyming som i sin tur ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomi och verksam
het i kommunen (god ekonomisk hushållning). 

Socialnämndens budget 

Historik 

Socialnämnden har under lång tid haft underskott mot budget. Senaste gången verksamheten 
bedrevs inom tilldelad budgetram var år 2007: 

Socialnämnd 2007-2015 

mkr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 [ 2015 

I 

Budget 219,5 231,6 235,5 234,7 244,0 247,2 257,0 269,2 285,1 

Utfall 217,9 237,1 236,8 238,5 250,0 259,0 271,8 281,7 298,6 

Awikelse mot budget 1,6 -5,5 -1,3 -3,8 -6,0 -11,8 -14,8 -12,S , . -13,~ 
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Ar 2012 ökade underskottet till en högre nivå och har fram till år 2015 legat kvar på ungefär 
samma nivå (-12 till -15 mkr ). Under dessa år (2012-2015) har följ ande tillskott av permanenta 
budgetmedel gjorts till socialnämnden: 

TIiiförda budgetmedel socialnämnd 2012-2015 (permanent) 

mkr 2012 2013 2014 ; 2015 

Budget 2012 0,4 0,4 0,4 0,4 

Budget 2013 4,1 4,1 : 4,1 

Budget 2014 5,1 ' 5,1 

Budget 2015 5,5 

Ack nivåhöjning 0,4 4,5 9,6 . _1~,! 

Under samma period har budgetramen minskats med 0,5% i årlig rationalisering under åren 
2013-20151, vilket motsvarar ca -3,8 mkr i ackumulerad nivå för socialnämnden. Nettotillskottet 
som gjorts uppgår således till en total nivåhöjning om 11,3 mkr under åren 2012-2015. 

Internbudget och prognos 2016 

I fullmäktiges beslut om budget 2016 tillfördes socialnämnden totalt 13,6 mkr, varav 11,3 mkr 
för täckande av befintliga kostnader (underskott) och volymer2. Därutöver har nämnden tillförts 
ytterligare ca 7,5 mkr i ökad budgetram för nya äldreboendet Örnen (från den sk Örnenpotten). 
Denna budgetpost har följts av motsvarande ökade verkliga kostnader i form av internhyra m.m. 

De tillförda medlen (13,6 mkr) motsvarar på totalnivån väl det budgetunderskott som redovisa
des för 2015 (-13,5 mkr). Förutsättningarna för en budget i balans 2016 torde således vara för
hållandevis goda, förutsatt volymerna i verksamheterna inte ökar under året. 

När socialnämnden 2015-11-18 fattade beslut om internbudget för 2016 var prognosen för 2015 
ett underskott på-15,6 mkr, varav äldreomsorg (ÄO) -5,9 mkr, individ- och familjeomsorg 
(IFO) -8,3 mkr och övriga verksamheter -1,4 mkr. Slutligt utfall i bokslut 2015 blev totalt-13,5 
mkr, varav ÄO -3,3 mkr, IFO -9,3 mkr och övriga verksamheter -0,9 mkr. 

Den övervägande delen av socialnämndens underskott i bokslut 2015 avsåg således IFO, där 
underskottet uppgick till -9,3 mkr. I 2016 års beslut om internbudget ökades budgeten för IFO 
med 2,2 mkr, medan resterande delar av de totalt 13,6 mkr som tillfördes nämndens budgetram 
tillfördes övriga verksamheter, företrädelsevis äldreomsorgen. Följden av detta är att ett förhål
landevis stort underskott kvarstår för IFO 2016 (-6,8 mkr i prognos): 

IFO 2012·2016 

' mkr 2012 2013 2014 ; 2015 2016 

Budget 24,5 25,4 26,8 , 27,2 
Utfall 26,5 27,8 30,o j 36,6 

Awikelse mot budget ·2,0 -2,4 ·3,Z j -9,4 
I ·---- .... 

*prognos per 20-S-07-31socialnämnd 2016-08-22 §350 

Som framgår i tabellen beror underskottet inte på ökade kostnader under året, då kostnadsnivån 
inom verksamheten enligt prognosen ligger på samma nivå som 2015. 

1 Motsvarande minskning har gällt alla nämnder under dessa budgetår. 
2 Resterande tillskott bestod av 0,3 mkr social jour och 2,0 mkr ökat bemannings behov äldreomsorg (Ör
nen) 
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Överväganden 

Utifrån ovanstående beskrivning kan konstateras att hanteringen av det aktuella ärendet har 
inneburit avsteg från riktlinjerna i två väsentliga hänseenden: 

• Kända kostnader har ej budgeterats. 
• Beslut om åtgärder har inte fattats när negativ avvikelse prognostiserats. 

5(6) 

Kommunstyrelsen har med anledning av detta att ta ställning till tillämningen av de fastställda 
riktlinjerna för budget och redovisning. 

Som nämnts tidigare har riktlinjerna tagits fram som en del i arbetet med Hållbar ekonomi och 
syftar bland annat till en god ekonomi- och verksamhetsstyming i organisationen som ska bidra 
till en långsiktigt hållbar ekonomi (god ekonomisk hushållning). Regelverket tillämpas för 
första gången för budgetåret 2016. 

Då regelverket är nytt är det extra viktigt vilka styrsignaler som skickas ut i organisationen ba
serat på de beslut som fattas om tillämpningen, då dessa ofta blir prejudicerande och därmed 
kan komma att påverka beteenden på olika nivåer inom organisationen. Detta är särskilt viktigt 
när det gäller frågor om budgetansvar och budgetföljsamhet. Riktlinjerna lägger stor vikt vid ett 
tydligt och långtgående budgetansvar med skyldighet att på alla nivåer vidta åtgärder om nega
tiva avvikelser prognostiseras för ekonomi eller verksamhetsmål. Detta utgör en av målstyr
ningens grundförutsättningar. 

En viktig ingång i arbetet med Hållbar ekonomi har vaxit att komma bort från stora och långva
riga budgetunderskott hos nämnderna och istället skapa överensstämmelse mellan budget och 
verklig verksamhet/kostnad, antingen genom tillförda resurser eller minskad verksam
het/kostnad. Med realistiska budgetar kan krav ställas på ett långtgående budgetansvar, och på 
så vis kan en fungerande ekonomi- och verksamhetsstyming uppnås. Utifrån de relativt stora 
budgettillskott som gjordes i nämndernas budgetar för 2016 bedömdes förutsättningarna som 
goda för samtliga nämnder att bedriva verksamheten inom tilldelad budget 2016 (förutsatt att 
inget oförutsett inträffar eller att inga stora volymökningar sker). Därmed fanns även goda för
utsättningar för att börja tillämpa de nya riktlinjerna. 

I sammanhanget bör betonas att regelverket är nytt och att det ibland kan ta tid att ändra arbets
sätt, praxis och principer i den här typen av processer. Fortsatt information och dialog kring 
regelverken på olika nivåer i organisationen är av stor vikt för att nå en god ekonomi- och verk
samhetsstyming utifrån de styrdokument som fullmäktige fastställt. 

Slutsats 
Kommunstyrelsen har ett tydligt uppdrag och ansvar för att fullmäktiges riktlinjer för budget 
och redovisning tillämpas och därmed bidrar till god ekonomisk hushållning. Detta faktum, 
tillsammans med vikten av tydliga signaler för vad budgetansvar innebär i kommunorganisat
ionen, talar för att kommunstyrelsen ur ett styrningsperspektiv bör vidhålla att fullmäktiges 
riktlinjer ska följas. 

Socialnämnden bör således, i enlighet med riktlinjerna, vidta åtgärder för att nå en budget i ba
lans. Dock har nu ca två tredjedelar av budgetåret passerat och att genom beslut om åtgärder 
minska kostnaderna med 3-4 mkr på mindre än en tredjedel av året är sannolikt inte realistiskt. 
Därför bör ett underskott för 2016 medges. Dock bör krav ställas på nämnden att, så som riktlin
jerna föreskriver, återställa underskottet under de närmast följande två åren. 

Med återställande menas att uppvisa ett överskott mot budget som motsvarar det tidigare årets 
underskott. På så vis ges också incitament till att begränsa 2016 års underskott så mycket som 
möjligt. Om ett underskott redovisas för 2016 ska detta således återställas senast 2018. Då 2017 
års budgetförslag innehåller ytterligare tillskott om ca 8,7 mkr till socialnämnden torde förut
sättningarna för att genomföra detta vara förhållandevis goda. Åtgärder för att återställa under-
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skott från föregående år ska enligt riktlinjerna ha trätt i kraft senast 1 juli året efter, dvs i det 
här fallet 1 juli 2017. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 
KF 2015-10-26, §165 
SN 2015-11-18, §406 
SN 2016-03-30, §153, 
SN 2016-05-24, §249 
KSAU 2016-06-13, §178 
SN 2016-08-22, §352 

Riktlinjer för budget och redovisning 
Internbudget 2016 
Rapportering ekonomi och verksamhet socialnämnden 
Skrivelse angående budget i balans 2016 
Balans i socialnämndens budget 
Skrivning angående budget i balans 

Nämndens/styrelsens beslut ska sldckas till 
Socialnämnden 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilagor 
l. SN 2016-08-22 §352, Skrivning angående budget i balans 
2. KF 2015-10-26 §165, Riktlinjer för budget och redovisning 
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Ärende nr 6 

0 

Atgärdsplan för 
reglering av negativt 
balanskravsresultat 2015 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 

(o 
~Tingsryds {g ~kommun 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 -::::,..--

Jusforare 

t-

§ 235 

Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 
2015 
Dnr 2016/40 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att 2017 års budget utgör åtgärdsplan för 
reglering av 2015 års negativa balanskravsresultat. 

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års årsredovisning konstaterades i den obligatoriska sk 
balanskravsutredningen att balanskravsresultatet uppgick till -10,4 mkr och 
att kommunallagens krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
(balanskravet) därmed inte hade uppfyllts. Enligt kommunallagen ska ett 
negativt balanskravsresultat regleras inom de närmast följande tre åren och 
fullmäktige måste anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

I anslutning till behandlingen av 2015 års årsredovisning beslutade 
kommunfullmäktige 2016-03-29, § 55 att uppdra till kommunstyrelsen att 
senast i september 2016 ta fram förslag till åtgärdsplan för reglering av det 
negativa balanskravsresultatet. 

För mer information om resultat och underskott 2015 hänvisas till 
Årsredovisning 2015. 

Överväganden 
Kommunfullmäktige ska i september månad 2016 fatta beslut om budget för 
201 7 och det framtagna budgetförslaget innebär ett budgeterat resultat om 
+ 14,8 mkr för 2017. Resultatet motsvarar 2% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning i enlighet med de finansiella mål som fastställts i 
fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De främsta orsakerna 
till att det budgeterade resultatet kunnat förbättras inför 201 7 är en god 
skatteintäktsutveckling i landet, extra statsbidrag från regeringen samt de 
beslut om verksamhetsförändringar som fattats inom ramen för uppdraget 
"Hållbar ekonomi". Budgetförslaget innebär vidare att budgetmedel 
har tillförts nämnderna, som därmed (med nu kända förutsättningar) har 
goda förutsättningar att hålla tilldelade budgetramar. Inom ramen för 
uppdraget Hållbar ekonomi har nya riktlinjer för budget och redovisning 
fastställts av fullmäktige, i vilka budgetansvaret för nämnder och 
förvaltningar har förtydligats i syfte att bl a stärka budgetföljsamheten i 
organisationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) ~Tingsryds 
{, ~kommun 
Q. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 

Justerare 

~ 

§ 235 forts. Dnr 2016/40 042 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det budgeterade resultatet för 2017 
överstiger balanskravsunderskottet från 2015 ( + 14,8 mkr vs -10,4 mkr). 
Därmed kan 2017 års budget användas 
som åtgärdsplan för att reglera 2015 års negativa balanskravsresultat. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 55, 2016-03-29 
Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-08-30 
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~ 
~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
danieLgustafsson@tingsryd.se 

f:lolt/ro 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2016-08-30 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Atgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2015 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 2017 års budget utgör åtgärdsplan för reglering av 2015 års 
negativa balanskravsresultat. 

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års årsredovisning konstaterades i den obligatoriska sk balanskravsutredningen att ba
lanskravsresultatet uppgick till -10,4 mkr1 och att kommunallagens krav på att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna (balanskravet) därmed inte hade uppfyllts. Enligt kommunallagen ska ett 
negativt balanskravsresultat regleras inom de närmast följande tre åren och fullmäktige måste 
anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

I anslutning till behandlingen av 2015 års årsredovisning beslutade kommunfullmäktige 2016-
03-29 §55 att uppdra till kommunstyrelsen att senast i september 2016 ta fram förslag till åt
gärdsplan för reglering av det negativa balanskravsresultatet. 

Överväganden 

Kommunfullmäktige ska i september månad 2016 fatta beslut om budget för 2017 och det fram
tagna budgetffäslaget innebär ett budgeterat resultat om+ 14,8 mkr för 2017. Resultatet motsva
rar 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning i enlighet med de finansiella mål 
som fastställts i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De främsta orsakerna till 
att det budgeterade resultatet kunnat förbättras inför 2017 är en god skatteintäktsutveckling i 
landet, extra statsbidrag från regeringen samt de beslut om verksamhetsförändringar som fattats 
inom ramen för uppdraget ''Hållbar ekonomi". Budgetförslaget innebär vidare att budgetmedel 
har tillförts nämnderna, som därmed (med nu kända förutsättningar) har goda förutsättningar att 
hålla tilldelade budgetramar. Inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi har nya riktlinjer för 
budget och redovisning fastställts av fullmäktige, i vilka budgetansvaret för nämnder och för
valtningar har förtydligats i syfte att bl a stärka budgetföljsamheten i organisationen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det budgeterade resultatet för 2017 överstiger balans
kravsunderskottet från 2015 (+14,8 mkr vs -10,4 mkr). Därmed kan 2017 års budget användas 
som åtgärdsplan för att reglera 2015 års negativa balanskravsresultat. 

1 För mer information om resultat och underskott 2015 hänvisas till Årsredovisning 2015. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
KF 2016-03-29 §55 
Årsredovisning 2015 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningen ( ekonomiavdelningen) 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

~ __...... 
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SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 17 (50) 

2016-03-29 

§ 55 

Åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 
2015 
Dnr 2016/40 042 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att senast i september 
2016 ta fram förslag till åtgärdsplan för reglering av negativt 
balanskravsresultat 2015 enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års årsredovisning konstateras i den obligatoriska sk 
balanskravsutredningen att balanskravsresultatet uppgick till -10,4 mla för år 
2015, 

Resultatet innebär att kommunen inte uppfyllt kommunallagens krav på att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna (balanskravet) för året 2015. Enligt 
kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras inom de närmast 
följ ande tre åren, 

För vidare information hänvisas till ekonomichefens skrivelse från 2016-03-
01. 

Beslutsunderlag 

Slcrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2016-03-01 
Kommunstyrelsen§ 50, 2016-03-29 

Beslutet skickas till 
Kommunchef Laila Jeppsson 
Ekonomichef Daniel Gustafsson 

e1t 

~ 
I 

40



(p 
# ~Tingsryds 

~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-03-01 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Atgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2015 

Förslag till beslut 

1(1) 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att senast i september 2016 ta fram förslag 
till åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat 2015. 

Beskrivning av ärendet 

I 2015 års årsredovisning konstateras i den obligatoriska sk balanskravsutredningen att balans
kravsresultatet uppgick till-10,4 mkr för år 2015. 

Balanskravsutredning 
mkr 2011 2012 2013 2014\-zoisl 

Il I , 

Årets resultat enligt resultaträkningen 6,7 12,5 6,1 3,91 -5,91 
Reducering av samtliga realisationsvinster -1,6 -1,6 -1,7 -0,31 -4,51 
Balanskravsresultat 5,1 10,9 4,4 3,6 _,:-10,_4) 

Resultatet innebär att kommunen inte uppfyllt kommunallagens krav på att intäkterna ska över
stiga kostnaderna (balanskravet) för året 2015. Enligt kommunallagen ska ett negativt balans
kravsresultat regleras inom de närmast följande tre åren: 

Utdrag ur KL 8 kap 5§ 

5 a § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning för ett visst 
räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravs
resultatet uppkom. Lag (2012:800). 

5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns 

synnerliga skäl. Lag (2012:800). 

Enligt SKL bör beslut om en åtgärdsplan fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstate
rats1. SKL menar vidare att det är viktigt att sätta in åtgärder så fort som möjligt så att inte tid 
går förlorad i onödan. Enligt prop 2003/04:105 bör det åtminstone översiktl.igt i delårsrapporten 
framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå balanskravet. Med delårsrapport förstås i detta 
sammanhang den lagstadgade delårsrapporten, vilken i Tingsryds fall innebär delårsrapporten 
efter augusti månads redovisning (som granskas av kommunens revisorer). 

1 RUR i praktiken, sid 7, SKL, 2013 
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Synnerliga skäl till att inte reglera det negativa balanskravsresultatet bedöms inte föreligga. I 
förarbetena till lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan karaktär: 

• Den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att under en tid gå 
med ett planerat underskott. 

• Omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med större strukturföränd
ringar av verksamheten som på sikt leder till ett effektivare resursutnyttjande. 

• Man har öronmärkt tidigare överskott för att användas till avgränsade och tillfälliga 
kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 

• Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang om god eko
nomisk hushållning. 

• Det är tillåtet att budgetera med ett underskott för årets resultat i resultaträkningen om 
man kan hänvisa till synnerliga skäl. 

Överväganden 

Reglerna innebär att kommunen senast år 2018 måste uppvisa positivt balanskravsresultat på 
10,4 mkr och att fullmäktige måste besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Mot 
bakgrund av det pågående arbetet i uppdraget "Hållbar ekonomi" samt den fastställda tidsplanen 
för arbetet med budget 2017 föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i september 
månad 2016 ta fram förslag till åtgärdsplan för reglering av negativt balanskravsresultat. 

På så vis kan beslut om åtgärdsplan fattas i samband med beslut om budget 2017 och upplys
ning om densamma kan lämnas i den lagstadgade delårsrapporten per 31 augusti. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 

Fullmäktiges beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2 RUR i praktiken, sid 7-8, SKL, 2013 
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Ärende nr 7 

Kopiering till föreningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) ~Tingsryds 
~kommun 

~ . Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2016-09-05 :i-__,, 

Justerare 

~ 

§ 239 

Kopiering till föreningar 
Dnr 2016/310 106 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Konununstyrelsen beslutar om upphörande av kopiering åt föreningar. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen har på uppdrag gjort en översyn av kopiering åt föreningar. 
Kopiering till föreningar sker i dag utan att någon taxa tas ut, enligt 
sedvänja. Detta innebär att konununen i dag kopierar upp häften och 
informationsblad till föreningar utan att erhålla någon ersättning för 
arbetstid eller materialkostnader kommunen har i samband med 
kopieringen. 
Genom att erbjuda kopiering utan kostnad för föreningar ägnar sig 
konununen åt sådan verksamhet som dels inte kan anses ligga inom 
sedvanlig konununal affärsverksamhet, och därför inte inom konununens 
kompetens, dels åt sådan verksamhet som kan anses snedvrida och hämma 
konkurrensen på en marknad. 

Rättsliga förutsättningar 
Den kommunala kompetensen 
I konununallagen (1991:900) framgår vilken typ av näringsverksamhet en 
konunun får ägna sig åt. Enligt 2 kap 7 § framgår att konununer och 
landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går 
ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlenunama i konununen eller landstinget. Den typ av näringsverksamhet 
som en konunun får ägna sig åt är det som faller inom sedvanlig kommunal 
verksamhet. Denna verksamhet skiljer sig från den verksamhet som hör till 
det egentliga näringslivet. 

Sedvanlig kommunal affärsverksamhet 
Konununema är på olika sätt involverade i taxefinansierade verksamheter. 
Tyngdpunkten i dessa fall ligger ofta i att tillhandahålla 
kollektivanläggningar eller kollektivanordningar av olika slag. 

Exempel på sedvanlig konununal affärsverksamhet är bostadsföretag, 
tvätterier, el-, gas- och värmeverk, renhållningsverk, fryserier, saluhallar, 
slakthus, parkeringsanläggningar, buss-, spårvägs- och sjötrafikföretag, 
hamnar, flygplatser samt rörelser för att tillhandahålla idrottsarenor och 
olika fritids- och nöjesanläggningar. 
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rusterare 
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§239forts. Dnr2016/310 106 ~ 

Det privata näringslivet 
Inom det privata näringslivet får kommuner och landsting i princip endast 
vidta åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen eller 
landstinget. Endast i specialfall får kommunen ägna sig åt den typ av 
näringsverksamhet som normalt hör till privata aktörer. Det kant.ex. inträffa 
om servicenivån inom kommunen skulle sjunka till oacceptabla nivåer 
genom att privata verksamheter läggs ned. 

Detta innebär att kommunen inte får ägna sig åt en verksamhet som normalt 
faller utanför den kommunala kompetensen om inte mycket speciella 
omständigheter föreligger. 

Konkurrenssnedvridning 
I konkurrenslagen (2008:579 3 kap 27 §) står angivet att en kommun eller 
ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § 
första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 
1.snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv 
konkurrens på marknaden, eller 
2.hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en 
sådan konkurrens. 

Detta innebär att kommunen inte får ägna sig åt en säljverksamhet som 
snedvrider förutsättningarna för en konkurrens på marknaden eller hämmar 
förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Genom att erbjuda 
en tjänst som finns att köpa från privata aktörer till ett underpris ägnar sig 
kommunen åt sådan aktivitet som ej är tillåten enligt lag. 

Slutsats 
Genom att erbjuda kopiering utan kostnad för föreningar ägnar sig 
kommunen åt sådan verksamhet som dels inte kan anses ligga inom 
sedvanlig kommunal affärsverksamhet, dels åt sådan verksamhet som kan 
anses snedvrida och hämma konkurrensen på en marknad. 

Även om taxa för kopiering höjs till en marknadsmässig nivå faller 
kopiering åt föreningar inte under den sedvanliga kommunala 
affärsverksamheten. 

Kommunen bör mot bakgrund av ovan sagda besluta om upphörande av 
kopiering åt föreningar. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från t f kanslichef Evelina Magnusson, 2016-08-31 
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Ärende nr 8 

Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 
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Ärende nr 9 

ESF Projektansökan 
- ökade möjligheter till arbete för 
nyanlända 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 't 

J""listerare 

LA- (b/ 
/ 

§ 236 

ESF Projektansökan - ökade möjligheter till arbete för 
nyanlända 
Dnr 2016/286 133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

-ez:;. 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen ställer 
sig positiv till deltagande i projekt "Etableringssamverkan 
Kronoberg" inom ramen för ESF utlysning. 

2. Vid kommunstyrelsens sammanträde föredras ärendet av 
integrationssamordnare. 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun, avser att tillsammans med övriga sju kommuner i 
Kronobergs län, gemensamt ansöka om projektmedel från Europeiska 
socialfondens utlysning- för "Småland och Öarna" - Ökade möjligheter till 
arbete för nyanlända". Projektmedel ska användas för arbete med insatser 
som stärker nyanlända som står utanför arbetsmarknaden och skapa en 
samstämmig struktur mellan olika aktörers insatser för de nyanlända. 
Tingsryd kommuns medfinansiering bedöms rymmas inom ramen för EU 
projekt i budget för 2017. 

Beskrivning av ärendet 

Det finns behov av samverkan och tillgång till kompetens i länet för en mer 
effektiv samordning och samsyn i arbetet med insatser som ökar 
möjligheten för nyanländas inträde i arbetsmarknaden. 

Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor till projekt som ska i 
huvudsak bedrivas i Småland och Öarna (Jönköping-, Kronoberg-, Kalmar
och Gotlands län). 
-För insatser som stärker nyanlända som står utanför arbetsmarknaden. 
-För samstämmig struktur för målgruppens insatser och på kort sikt en 
bättre etableringsprocess. 
- På lång sikt en bättre integration av nyanlända. 

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på totalt 33 
procent. Med:finansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till 
Svenska ESF-rådet. 

50



A l*]Tingsryds 
I · kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 

CJ , 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 

Dnr 2016/286 133 

_, -

Justerare 

l- ~ 
I 

.J 

§ 236 forts. 

I Tingsryd kommuns budget för 2017 avsätts i förvaltningarna medel för EU 
projekt vilket bedöms täcka medfinansiering. 

Projektet kan pågå som längst 36 månader med start den 1 februari 2017. 
Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra 
arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Projektnamn: "Etableringssamverkan Kronoberg" 

Projektmål: 
-Snabbare och effektivare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden 
-Etablera forum för gemensam ledning och styrning av integrations- och 
arbetsmarknadsinsatser i länet, för ett hållbart och resurseffektivt arbete till 
nytta för målgruppen 
-Utveckla och tydliggöra samverkansstrukturer som på lång sikt kan fungera 
som plattformar för bättre integration 

Målgruppen för projektet är: 
1. Deltagare i etableringsuppdraget 
2. Nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget 
3. Långtidsarbetslösa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 2 

Behov av ökad samverkan kring etablering finns både lokalt och regionalt. 
Idag upplevs i flera kommuner att det är en ineffektiv etablering med lång 
etableringstid, det behövs en helhetssyn. Vi har ett högt mottagande vilket 
ökar antalet individer i etableringen. Samordnad strategi/plan för hela länet 
med effektiv information och kommunikation och tydligare uppdrag, 
möjliggör att projektets målgrupp får rätt stöd i rätt tid och på rätt sätt. 

Genom projekt "Etableringssamverkan Kronoberg "möjliggörs en ökad 
samverkan och samlad kompetens för etablering i Kronobergs län. Det ger 
också möjlighet till att under projekttiden, identifiera :framgångsfaktorer i 
etableringen och utveckla dessa. Tingsryds kommun kan därigenom på 
bästa sätt möta de personer som finns i projektets målgrupp. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschef Eva Palmer, 2016-08-31 
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Inför ev. ESF-ansökan 

"Etableringssamverkan Kronoberg" 

Dagordning 1. Information om ESF-utlysning 
2. Sammanfattning av kartläggning (nuläge och behov) 
3. Presentation av projektide 
4. Diskussion 

\\~ 

Växjö~ 
kommun 
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Utlysning 

ESF utlysning 30 Mkr, programområde 2: "Ökade möjligheter till arbete för nyanlända" 

- För insatser som stärker nyanlända som står utanför arbetsmarknaden 
- För samstämmig struktur för målgruppens insatser och på kort sikt en bättre etableringsprocess 
- På lång sikt en bättre integration av nyanlända 

Medfinansiering: 33 % 

Sista ansökningsdag: 15 september 2016, kl. 16.00 

YäzjöW 
kommun 

E11iöp11~: r6n,i11t..1tmf 

~..3 
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Sammanfattning kartläggningsfrågor: 
- Hur ser nuläge och behov ut i kommunerna vad gäller etableringen? 

Nuläge 

Behov 

Pågående insatser för: 
• sysselsättning/praktik 
• språkfrämjande 
• nätverksskapande och deltagande/kontakt i nätverk 
• samhällsinformation och samhällsorientering 

Individ 
• Bättre förberedda för praktik (språk) förståelse) utbildning) 
• Anpassning efter näringslivets behov (kompetensbehov) språkanpassn ing) snabbspår) 
• Anpassade efter individens behov (ex lågutbildade) 

Organisation 
• Tydligare uppdrag 
• Samordnad strategi/plan för hela länet 
• Utveckla ex. Framtid Kronoberg till strategisk arbetsgrupp/beslutsgrupp 

för etablering och arbetsmarknad 
VäxjölJ 
kommun 

E1/'t()p11r gtötltUk.i/11(/ 
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I Sammanfattning kartläggningsfrågor: 
- Hur ser samverkan ut med Arbetsförmedlingen? 

Nuläge 
• God samverkan lokalt- större svårigheter upplevs regionalt 

• AF:s organisering/styrning anses ibland försvåra samverkan 

• Tydlighet i respektive organisations uppdrag 

• lnformationsvägar och utbyte behöver förbättras - LÖK räcker inte för 
utvecklande samverkan 

Behov • Personal från AF lokalt i kommunen från etableringen 

1 

• Regelbundna gemensamma möten och samlokalisering 

• Identifiera framgångsfaktorer i etableringen och utveckla dessa 

Yäzjö(O 
kommun 
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Problembeskrivning 

Individnivå 

Organisationsnivå 

Ineffektiv etablering 

Lång etableringstid 
16 % direkt till arbete eller utbildning efter etableringen i Kronobergs län 2015 
Ej individanpassat 
Otillräcklig koppling till näringslivets behov 
Behov av helhetssyn, kombinationer av olika insatser 

Högt mottagande Komplexa samverkansprocesser 

Många aktörer 
Otydlig samverkan och kontinuitet 

Fler individer i etableringen 
Oförberedda verksamheter långsiktigt, 
kapa citetförmåga Otydlighet i respektive myndighets ansvar och uppdrag 

Effektiv information och kommunikation saknas 
Behov finns både lokalt och regionalt 

Växjö-
kommun 
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Projektets mål 

• Snabbare och effektivare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden 

• Etablera forum för gemensam ledning och styrning av integrations- och 
arbetsmarknadsinsatser i länet, för ett hållbart och resurseffektivt arbete till 
nytta för målgruppen. 

• Utveckla och tydliggö ra samverkansstrukturer som på lång sikt kan fungera 
som plattformar för bättre integration 

• Ytterligare mål? 

~~ 
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Genomförande - förslag att diskutera 

Individnivå 

Organisationsnivå 

Målgrupp 

Individuellt stöd genom multikompetenta team 
- Team sammansatta med olika kompetenser från olika organisationer ska möta 
nyanlända från första inskrivningsdagen och utifrån ett individuellt anpassat arbetssätt 
erbjuda samordnat stöd. 
- Möjliggör att målgruppen får rätt stöd i rätt tid och på rätt sätt 
- Praktik- och arbetsförberedande insatser, som utgår från näringslivets och individens 
behov 

Tydliggöra samverkansstrukturer och ansvarsfördelning 
- Kartlägga och analysera samverkansstrukturer kring integrationen för att stärka och 
tydliggöra syfte och mål med dessa. 
- Metodutveckling för ökad kapacitet och samordnat stöd 
- Erbjuda samordnat och samlokaliserat stöd för nyanlända i Kronobergs län 

1. Deltagare i etableringsuppdraget 
2. Nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget 
3. Långtidsarbetslösa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 2 

·u:· ····"··. ·t _y?Y10 ~- . 
kor&riun 
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Diskussion 
- Vad ska projektet åstadkomma på individnivå? 

- Vad ska projektet åstadkomma på organisationsnivå? 

- Vad behöver vi göra för att kunna lämna in ansökan den 15/9? 

Växjö:m ._. 
kommun 

1:."uiopm van1uto~a,f 
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Ärende nr 10 

Information om 
bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda i 
Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 

\!· Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 I" 
~ 

1Justerare 
i 
~ r,~ 

§ 227 

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Tingsryds kommun 
Dnr 2016/162 024 

1vC5 piv 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Personalchef Helena Clemedtson bjuds in till kommunstyrelsens 
nästkommande sammanträde för en föredragning av de nya 
bestämmelserna. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetsutskottet får information av personalchef Helena Clemedtson om de 
nya bestämmelserna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds 
kommun, fr o m 2016-07-01 

Beslutet skickas till 
Personalchef Helena Clemedtson 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

Jb!v 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-29 

§ 68 

44 (50) 

/o 
-::; 

Motion - gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Dnr 2015/162 024 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar kanslichefens och personalchefens yttrande 
som sitt eget och förordar alternativ 4 som nytt reglemente för de 
förtroendevaldas ersättning. 

2. Det nya reglementet träder i kraft 2016-07-01. 

3. Därmed anses motionen bifallen. 

Beskrivning av ärendet 

Kanslichefen och personalchefen har fått översänt en remiss innehållande 
motion från Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) vari föreslås att 
kommunen ska anta nya bestämmelser om ekonomisk ersättning för 
förtroendevalda i kommunen som bättre överensstämmer med 
kommunallagens bestämmelser. 

De båda cheferna avger remissvar och föreslår samtidigt att fullmäktige tar 
ställning till ett nytt reglemente. För vidare information, se skrivelse enligt 
nedan. 

Beslutsunderlag 
Motion - gör ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 
Skrivelse från personalchef Helena Clemedtson och kanslichef Garo Lorfalk, 
2016-02-19 
Kommunstyrelsen§ 68, 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jörgen Forsberg (V) yrkar med instämmande av Mikael Jeansson (S), Patrick 
Ståhlgren (M), Annelise Hed (MP) och Britt-Louise Berndtsson (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Personalchef Helena Clemedtson 
Samtliga styrelser och nämnder 
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~ ~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477 441 13 
garo.lorfalk@tingsryd.se 

REMISSYTTRANDE 1(1) 

2016-02-19 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande motion från Jörgen Forsberg och Göran Mård (v) 
angående att göra ersättningen till förtroendevalda politiker laglig 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och antar förslag till bestämmelser om ersättning 
för förtroendevalda enligt vad som förordas i Alt 4 i denna tjänsteskrivelse. Fullmäktige 
beslutar även att nuvarande bestämmelser om ersättning till fö1iroendevalda upphör att 
gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Unde1iecknade har fått översänt en remiss innehållande motion från Jörgen Forsberg 
och Göran Mård (v) vari föreslås att kommunen ska anta nya bestämmelser om ekono
misk ersättning för förtroendevalda i kommunen som bättre överensstämmer med kom
munallagens bestämmelser. 

Sammanfattningsvis sägs följande i motionen: nuvarande bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till fö1iroendevalda blandar ihop de olika ersättningsformer som finns; obliga
toriska ( ersättning för förlorad arbetsinkomst) och frivilliga (övriga arvoden). Fö1iroen
devald som kan visa att arbetsinkomst inträffar vid sammanträde har, enligt nuvarande 
regelverk, rätt till mellanskillnaden mellan det erhållna arvodet och den förlorade ar
betsinkomsten. Här har en sammanblandning har skett mellan obligatorisk och frivillig 
del. Rätt förfarande är att förlorad arbetsinkomst ersätts upp till det maximala beloppet 
2 297 kr1 samt att sammanträdesarvode (med 195 kr/timme2

) ska kunna lyftas utöver 
detta för det antal timmar som den förtroendevalde utför uppdraget, istället för att som 
idag endast mellanskillnaden betalas ut. Ersättningsbestämmelsema, som de ser ut idag, 
inte är förenliga med kommunallagens bestämmelser. 

Remissyttrande 
Med anledning av den inlämnade motionen överlämnas följande yttrande. 

Rättsliga och andra förutsättningar 
Av 4 kap. 12 § kommunallagen framgår att fö1iroendevalda har rätt till skälig ersättning 
för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdra
get. Denna rätt gäller dock inte fö1iroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en 
betydande del av heltid. 

1 Enligt 2015 års nivå 
2 Se ovan 

/0 
~ 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Bestämmelsen innebär att kommuner är skyldiga att ersätta de arbetsinkomster och eko
nomiska förmåner som fö1troendevalda förlorar på grund av uppdraget. Med ekono
miska fönnåner avses förlorade pensions- och semesterförmåner samt t.ex. förlorad ar
betslöshetsersättning och föräldrapenning som den fö1troendevalde förlorar på grund av 
uppdraget. Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. 

En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den fö1troendevalde kan 
styrka att han eller hon verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Pas
siva ägare till t.ex. ett företag kan inte anses förlora arbetsinkomst rörelsen på grund av 
ett kommunalt förtroendeuppdrag. Eventuellt utebliven inkomst av kapital kan inte hel
ler åberopas som grund för att få ersättning. 

Kommunerna avgör efter vilka principer ersättningens nivå ska beräknas. För att inte 
systemet ska bli för krångligt får ersättningen schabloniseras. Ersättningsbeloppet kan 
grundas på t.ex. den fö1troendevaldes timlön enligt avtal, sjukpenninggrundande in
komst, taxerade inkomst eller något annat underlag som är lätt tillgängligt. 

Ersättningen ska enligt KL:s bestämmelser vara skälig. Detta innebär att det finns både 
en lägsta och högsta gräns för ersättningen. I begreppet skälig ligger också att ersätt
ningen delvis får vara schablonmässig. Det är möjligt att relatera ersättning till timlön 
enligt avtal, sjukpenninggrundande inkomst, taxerad inkomst eller något annat underlag. 

Kommunfullmäktige har enligt 4 kap. 14 KL även rätt, men inte skyldighet, att besluta 
att fö1iroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning utöver förlorad arbetsinkomst. 
Det handlar här främst om arvode för det arbete som är förenat med uppdraget samt er
sättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget. 

Särskilt om förtroendevalda sysselsatta på heltid eller betydande del av heltid 
Föitroendevalda som är sysselsatta på heltid eller betydande del av heltid har inte rätt 
till ersättning enligt ovan kan tillerkännas arvoden, kostnadsersättningar, pension och 
andra förmåner. Förtroendevalda med denna sysselsättningsgrad har inte rätt till semes
ter men kan få en ledighet med bibehållet arvode under en period som motsvarar semes
ter. 

Bedömning 
Utifrån vad som framkommit i lagstiftning och praxis är det undertecknades bedömning 
att nuvarande regelverk om ersättning till fö1troendevalda, som det är formulerat idag, 
inte är förenligt med kommunallagens bestämmelser. Nedan presenteras ett antal hand
lingsalternativ samt kostnadsberäkningar. 

Alt 1. F01tsatt tillämpning av regelverket med nuvarande fonnulering samt oförändrade 
kostnader. Detta alternativ bedöms som olämpligt. Regelverket bör givetvis följa den 
lagstiftning och praxis som finns . 

Alt 2. Revide1ing av regelverket på så sätt att bestämmelsen om mellanskillnad tas b01t 
samt att sammanträdes/timarvode betalas ut. Föitroendevald ska då precisera inkomst
förlust från arbete med hjälp av tex. lönespecifikation. Nivån på timarvodet behålls på 
nuvarande nivå. Alternativet innebär sannolikt en kostnadsökning (se kostnadsberäk
ning nedan). 

Tingsryds kommun 
Boxas 

362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tings
ryd.se 
www.tingsryd.se 
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Alt 3. Samma som ovan med skillnaden att nivån på timarvodet sänks för att kompen
sera den ökade kostnad som justeringen i arvodes bestämmelserna kommer att medföra 
(se kostnadsberäkning nedan). 

Alt 4. Revidering av regelverket på så sätt att bestämmelsen om mellanskillnad tas b01t. 
Förtroendevald ska även då precisera inkomstförlust från arbete med hjälp av t.ex. löne
specifikation. Utöver detta utgår ersättning för sammanträde enligt följande: vid sam
manträde upp till 4 timmar per dag utgår ett halvdagsarvode, 600 kr/sammanträde. Vid 
sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 900 kr/sammanträde. 
Ersättning utbetalas med högst ett mvode per dag. Ersättningen inkluderar arbetet med 
inläsning av handlingar samt restid. Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett 
halvdagsarvode på 600 kr/sammanträde oavsett tidigare arvode under dagen. Underteck
nade förordar detta alternativ. Det har under utredningens gång även framkommit att be
hov finns att se över och fö1iydliga nuvarande reglemente, utifrån ett helhetsperspektiv. 
Förslag till omarbetade bestämmelser för ersättning till förtroendevalda bifogas därför 
detta yttrande. 

Kostnadsberäkning för förlorad arbetsinkomst utifrån Alt 2, 3 och 4: 
Undertecknade har beräknat vad kostnadsökningen skulle bli om föreslagen justering 
enligt Alt 2, 3 eller 4 genomförs i reglementet. Beräkningen bygger på att kommunen 
inte har några ökade kostnader för förlorad arbetsinlcomst i fullmäktige. Detta då sam
manträdena sker på kvällstid och de flesta ledamöter (som generell utgångspunkt) arbe
tar dagtid. Någon enstaka ledarnot jobbar möjligen kväll/natt. Dock har det under senare 
år endast inkommit en begäran om ersättning för förlorad arbetsinlcomst avseende leda
mot i fullmäktige. 

Utgångspunkten för kostnadsberäkningen är därför sammanträdena med nämnder och 
kommunrevision då dessa hålls på dagtid. Här har ju grundmvode enligt nuvarande re
gelverk utgått för de första tre timmarna istället för en reell ersättning för förlorad ar
betsinkomst plus timarvode. Om man enbart räknar på den ersättning som skulle till
komma och utgår från ledamöter som är under 65 år, dvs antas vara förvärvsarbetande 
( och därmed ha rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst) så blir resultatet följ ande 
(utifrån sammanställning av faktiskt antal timmm· per nämndsledamot under 2015): 

Totalt antal arvodesberättigande timmar januari: 160,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar februari: 208 
Totalt antal arvodesberättigande timmar mars: 238,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar april: 161,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar maj: 207 
Totalt antal arvodes berättigande timmar juni: 133,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar augusti: 157 
Totalt antal mvodesberättigande timmar september: 208 
Totalt antal arvodesberättigande timmar oktober: 183,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar november: 190,5 
Totalt antal arvodesberättigande timmar december: 86 
Ungefärligt Snitt /månad: 181 timmar 
181 timmar/mån x 200 kr (för förlorad arbetsinkomst)/timme=36 200 kr 
36 200 kr x 11 mån/år=398 200 kr 
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Sammanlagt skulle alltså en ändring i reglementet så att det samstämmer med kommu
nallagens bestämmelser teoretiskt sett leda till ökade utgifter för förlorad arbetsinkomst 
med ungefär 400 000 kr såvida inte timarvodet sänks till en nivå som innebär åt
minstone kostnadsneutralitet. I denna beräkning används 200 kr/timme som ett medel
värde. 

Utgår man i beräkningarna från kommunstyrelsen samt de tre stora nämnderna får man 
fram att kommunen under 2015 betalade ut nästan 970 000 kr i sammanträdesarvoden 
och timarvoden till dessa fyra nämnder. Enligt Alt 4 samt det förslag till omarbetade be
stämmelser som tagits fram så är prognosen att arvodeskostnaderna för dessa nämnder 
hamnar på ca 500 000 kr. Tillkommer gör den beräknade kostnadsökningen på 400 000 
kr för förlorad arbetsinkomst, som blir en följd av att regelverket ändras för att överens
stämma med kommunallagen. Prognosticerade sammanträdesarvoden, timarvoden samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst blir då ca 900 000 kr. Utöver dessa kostnader till
kommer fasta årsarvoden. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av personalchefen Helena Clemedtson och kanslichefen Garo Lor
falk 

~ 
Helena Clemedtson 
Personalchef 

Bilaga: förslag till bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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Bestämmelser om ekonomisk ersättning för 2016 till 
förtroendevalda i Tingsryds kommun 

Allmänna bestämmelser 

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

/0 _,,,,,,, 

Dessa bestämmelser gäller för fö1troendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen samt för 
ledamöter i styrelserna för kommunens helägda aktiebolag, lekmannarevisorer i kommunens 
helägda aktiebolag samt överförmyndare. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid gäller endast 7-8 §§ samt 10 §, 13 § och 15-21 §§. 

2 § Ersättningsberättigade sammanträden 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 3-6 §§, 8-9 §§ och 11-20 §§. 

1. Protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga 
nämnder, nämndsutskott, nämndsberedningar samt vid revisorernas sammanträden. 
Som sammanträde räknas också styrelsemöten med kommunens helägda aktiebolag. 

2. Sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 

3. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
förhandling, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har direkt 
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. För att ersättning ska betalas 
gäller att ordföranden skriftligen har godkänt aktiviteten. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den fö1troendevalde 
själv tillhör. 

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller dylikt. 

6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation under förutsättning att 
ordföranden skriftligen har godkänt överläggningen. 

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt mom 3. ovan. Vid deltagande i 
aktivitet enligt 3. ska tydligt framgå programinnehåll och olnfattning. 

Föitroendevalda som är arvoderade med sammanlagt minst 40 % är inte berättigade till 
ersättning för tjänstgöring enligt 2 §. 
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. F öttroendevald som fullgör sina uppdrag på 
heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förlorad arbetsinkomst får inte tas ut för uppdrag som utförs när inarbetad tid tas i anspråk 
hos ordinarie arbetsgivare. 

Kommunen betalar ersättning enligt 3-5 §§ för den del av förlorad arbetsinkomst som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande samt tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, t.ex. omklädnad. 

Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning. 

§ 4 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsfö1mån. Förtroendevald som 
fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad 
pensionsförmån. 

Ersättningen utbetalas kontant motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad 
pensionsfö1mån. Den årliga ersättningen är högst 4,5 % av den sammanlagda ersättning för 
förlorad arbetsinkomst under året som den fö1troendevalde erhållit vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå krävs 
att den förtroendevalde kan styrka att fullgörande av det kommunala förtroendeuppdraget 
medfö1t förlorad pensionsförmån. 

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning 
gäller att förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. Ersättningen, som utbetalas kontant, är 
maximerad till 4,5 % av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst under året 
som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen. 

Genom den kontanta utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
fö1troendevald för förlorad pensionsförmån. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterfö1mån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid 
eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad semesterfö1mån. 

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden, m.rn. 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt 
att den fö1troendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 
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Föttroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- och/eller semesterfönnåner om schablonersättning tidigare utbetalats för 
den förlorade inkomsten eller de förlorade fönnånerna. 

Arvoden m.m. 

7 § Årsarvode 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 

Heltidsarvoderad har inte rätt till andra arvoden från kommunen eller kommunägda bolag 
utöver månadsarvodet. 

Årsarvoderade fö1troendevalda har möjlighet till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheter ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

Sammanträdesarvode enligt 11 § betalas inte till årsarvoderade enligt denna paragraf för några 
sammanträden, fö1Tättningar eller dylikt med kommunen eller med bolag som kommunen 
äger. 

8 § Kommunal pension 
För årsarvoderade förtroendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet 
"Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda PBF". 

För förtroendevalda som tidigare inte omfattats av PBF samt nytillträdda i samband med valet 
2014 gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionsreglementet "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för fö1troendevalda -
OPF-KL". 

9 § Begränsat årsarvode 
Ffötroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till begränsat 
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

10 § Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) 
under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i 
hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

När fö1troendevald med fast arvode ( årsarvode eller begränsat årsarvode) på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som 
överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande grad. När fö1troendevald med fast 
arvode varit frånvarande från sitt uppdrag mer än en månad ska arvodet istället utgå till den 
som fullgör uppdraget. 

Det sammanlagda arvodet per månad för förtroendevald får inte överstiga heltidsarvode enligt 
dessa arvodesbestämmelser. 
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11 § Arvode för sammanträden m.m. 
Föitroendevalda, som inte är årsarvoderade enligt 7 §, har rätt till ersättning per sammanträde 
eller motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Arvodet inkluderar arbete med inläsning av handlingar samt restid. 

Vid protokollsjustering utbetalas endast ersättning för resekostnader enligt 13 §. Inget arvode 
utbetalas. 

12 § Ersättning till ersättare 
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglerna som om de vore ordinarie ledamöter. 

Ersättning för kostnader 

13 § Resekostnader 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med ett belopp per 
mil som motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som obeskattad reseersättning. 
Fömtsättningen för reseersättning är att avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) 
och sammanträdes-/fönättningsstället är mer än 3 km. 

För föitroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid 
(årsarvoderad) utgår inte reseersättning för resor mellan bostaden (folkbokföringsacil'essen) 
och den arvoderades arbetsplats. För ersättning för övriga resor för årsarvoderade krävs 
skriftligt godkännande av kommunstyrelsens ordförande. Övriga resor som 
kommunstyrelsens ordförande själv begär ersättning för ska godkännas skriftligen av 
kommunstyrelsens vice ordförande. 

Vid resa med kollektivtrafik utbetalas ersättning för verifierad kostnad, enligt samma regler 
som ovan. 

14 § Barntillsynskostnader 
Ersättning kan utgå till fö1troendevald med bmn för skäliga kostnader som föranletts av 
uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den fö1troendevaldes familj. Ersättning 
utgår endast till fö1troendevald med uppdragmindre än 40 % av heltidsarvode, för nödvändig 
bruntillsyn. 

Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem och/eller förälder utför tillsynen eller 
för tid då bamet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst uppgå till 
100 kr/tim och maximalt 800 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. Kostnaderna ska 
styrkas. 

15 § Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till fö1troendevald med funktionsnedsättning för de särskilda styrkta 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader för tex. ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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Gemensamma bestämmelser 

16 § Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska slaiftligen anmälas till fullmäktiges eller 
styrelsens/nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt 7-10 §§ utbetalas utan föregående anmälan. 

17 § Tidsgränser för yrkande om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom tre månader 
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas under innevarande år eller 
senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas under innevarande år eller 
senast 31 mars nästkommande år. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

18 § Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs och bestäms av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

19 § Utbetalning 
Årsarvoden enligt§§ 7 och 9 betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 
förmåner utbetalas normalt en gång per månad. 

20 § Årlig uppräkning av ersättningar 
Uppräkning av arvoden och övriga ersättningar ska följa grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Uppräkning av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga 
ersättningar görs när grnndarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 
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Bilaga 1 till 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

Arvodena fastställdes av fullmäktige ..... 

Nedanstående arvoden och ersättningar gäller för år 2016. 

3 § Förlorad arbetsinkomst 
Ersättningen för förlorad faktisk, styrkt arbetsinkomst är maximerad till högst 285 kr/tim eller 
högst 2.280 kr/dag. 

4 § Förlorad pensionsförmån 
Efter yrkande utbetalas faktisk, styrkt förlust i kontant ersättning, motsvarande högst 4,5 % av 
styrkt förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde ombesörjer själv inbetalning till 
pensionsförsäkring. 

5 § Förlorad semesterförmån 
Ersättning utbetalas för verifierat belopp, högst 12 % av den ersättning som utbetalas för 
förlorad arbetsinkomst. 

7 § Årsarvode 
Organ Ersättning, 

kr per månad 
Kommunstyrelsen 
Ordförande (100%) 52390 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande ( 40%) 20956 
Socialnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande ( 40 % ) 20956 

9 § Begränsat årsarvode 
Ersättning, kr per månad 

Styrelse/nämnd Ordförande 1 :e vice ordf 2:e vice 
ordf 

Kommunfullmäktiges presidium 7858 1965 1965 
Kommunstyrelsen 0 7858 7858 
Barn- och utbildningsnämnden 0 3143 3143 
Socialnämnden 0 3143 3143 
Samhällsbygggnadsnämnden 0 3143 3143 

Ordförande Vice ordf Ledamot 
eller 

annan 
Kultur och fritidsutskottet 2620 0 0 
Personalutskottet 1048 0 0 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2 st) 3143 
Kommunstyrelsen (8 st) 1048 
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Revisorer (1 + 5 st) 3143 0 1257 
Tingsrydsbostäder AB/Stiftelse 2620 655 0 
Tings1yds Energi AB 2620 655 0 
Tufab/Industristiftelsen 2620 655 0 
Valnämnden 786 197 0 
Överförmyndare 7858 1179 
Tikab 9382 262 0 
Jävsnämnd 9382 0 

11 § Arvode för sammanträde m.m. 
Ersättning för sammanträde ( eller motsvarande) utgår enligt följ ande: 
Vid sammanträde upp till 4 timmar per dag utgår ett halvdagsarvode, 600 la/sammanträde. 
Vid sammanträde på mer än 4 timmar per dag utgår ett heldagsarvode, 900 la/sammanträde. 
Ersättningen utbetalas med högst ett arvode per dag. Ersättningen inkluderar arbete med 
inläsning av handlingar samt restid. 
Vid sammanträde i kommunfullmäktige utgår ett halvdagsarvode på 600 la/sammanträde, 
oavsett tidigare arvode under dagen. 

13 § Resekostnader 
Reseersättning utgår med 18,50 kr per mil (motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som 
obeskattad reseersättning). 

14 § Barntillsynskostnader 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 
Högst 108 kr/timma, eller högst 862 kr/dygn 
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ARVODERADE TIMMAR ÅR 2015 

,~ 
Obeservera att timmarna endast avser ledamöter som är under 65 år 

2015 KS/ Au (10)1 BUN (8) I SBN (5) I SN (8) I JN (1) I REV (2) I KoFu (2) KF (33) inkKF Ex KF I Ex KoFu 
jan 51 54 16 6 3 24,5 iös 265,5 160,5 160,5 
feb 81,50 55 30,5 32 2 7 8 96 312,00 216,00 ! 208,00 
mar t 102,00 52 3Ö,5 25 2 27 114 352,50 238,50 I 238,50 
apr I 54,00 44 30 30,5 1 2 21 188,50 161,50 I 161,50 

maj 134,50 49 25 23,5 7 62,5 I 301,50 I 239,00 239,00 
jun I 76,50 6 26,5 22,5 2 8 78 219,50 I 141,50 141,50 
jul I 2 2 2 2,00 
aug 56,50 65 26 " 28,5 2 5 40,5 223,50 183,oo I 118,00 

sep I 79,50 58,5 40 27,5 2,5 5 64 211,00 I 213,00 208,00 . 
okt 75,00 52 18,5 30 8 142 325,50 I 183,50 I 183,50 
nov 115,50 17,5 23 25 9,5 1,5 192,00 190,50 190,50 
dec 23,00 20 23 19 1 6 80,5 i 172,50 I 92,00 86,00 

SUBTOT r 855,oo 473 289 271,5 12 96,5 24 811 I 2832 2021,00 I 1997 
Snitt/led oår I 85,50 59 58 34 12 48 12 25 I 

Snitt/led o mån 8,00 5 5 3 2 5 3 2 I 

TOTAL 2832,00 
~ Medel/mån 236 Medel/11 mån 257 

. 
Endast Nämnd 1997,00 

Medel/mån 166 Medel/11 mån 182 ' 

., 

\\~ 
75



76



Ärende nr 11 

Policy för flaggning i Tingsryds 
kommunorganisation 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) ~Tingsryds 
~kommun 

\ \ . Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2016-09-05 _u _..... 

Justerare 

L 

§ 237 

Policy för flaggning i Tingsryds kommunorganisation 
Dnr 2016/210 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige antar policy för flaggning enligt upprättat dokument. 

Sammanfattning 

Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. 
Flaggningens symbolvärde visas bland annat genom att regeringen har 
beslutat om allmänna flaggdagar. Det viktigt att kommunens flaggning sker 
på ett sätt och vid tidpunkter som medborgarna kan känna samband med. En 
policy för Tingsryds kommuns flaggning bidrar till att ge dagarna värdighet 
och ge en ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls. Kommunens 
flaggning bör vara enhetlig, reglementsenlig och konsekvent. 

Beskrivning av ärendet 

Policy för flaggning kompletteras med riktlinjer för hur policyn ska 
genomföras. Policyn fastställs av politiken medan riktlinjerna fastställs av 
centrala chefsgruppen. 
Policyn syftar till att samordna flaggningen i kommunen så att den blir 
enhetlig, tydlig och korrekt. Ambitionen är att både förtydliga åtaganden 
kring flaggningen och att skapa lättillgängliga och konsekventa riktlinjer 
och rutiner för tillvägagångssätt. 
Policyn beskriver var, när och hur Tingsryds kommun ska flagga samt vilka 
allmänna flaggregler som gäller för Tingsryds kommuns samtliga 
förvaltningar och bolag. 

Beslutsunderlag 

Policy för flaggning i Tingsryds kommunorganisation 
Skrivelse från utvecklingschefEvaPalmer, 2016-09-01 
Skrivelse från Magnus Carlberg, gruppledare (C), 2016-05-27 
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Policy för flaggning i Tingsryds kommunorganisation 

Bakgrund 
Den svenska flaggan har ett stort symbolvärde för många människor. Det har utvecklats en 
stark tradition hos enskilda och organisationer att flagga vid högtidsdagar. Flaggningens 
symbolvärde visas också genom att regeringen har beslutat om allmänna flaggdagar. Mot den 
bakgrunden är det viktigt att kommunens flaggning sker på ett sätt och vid tidpunkter som 
medborgarna kan känna samband med. Att upprätta policy och riktlinjer för Tingsryds 
kommuns flaggning, och göra dem kända, kan bidra till att ge dagarna värdighet och ge en 
ökad förståelse för de dagar som högtidlighålls. Det är av vikt att kommunens flaggning är 
enhetlig, reglementsenlig och konsekvent. Synpunkter på flaggning har också i närtid 
förekommit i massmedier, vilket belyser vikten av att ha gemensamma bestämmelser att 
hänvisa till. 

Syfte 
Denna policy syftar till att samordna flaggningen i kommunen så att den blir enhetlig, tydlig 
och korrekt. Ambitionen är att både förtydliga åtaganden kring flaggningen och att skapa 
lättillgängliga och konsekventa riktlinjer och rutiner för tillvägagångssätt. 
Nedan beskrivs var, när och hur Tingsryds kommun ska flagga samt vilka allmänna 
flaggregler som gäller för Tingsryds kommuns förvaltningar och bolag. Utgångspunkt för 
policy och riktlinjer är Lag om Sverigesflagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna 
flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Rikskommitten Sveriges 
Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder. · 

Omfattning 
Policy och riktlinjer för flaggning gäller för hela kommunorganisationen, såväl kommunala 
förvaltningar som kommunala bolag och stiftelser. 

Platser 

Kommunhuset, Torggatan 12. i Tingsryd 

• På allmänna flaggdagar 
• Vid internationella besök 
• På internationella kvinnodagen den 8 mars 
• På Nordens dag den 23 mars 
• På Europadagen den 9 maj 
• På dag för Europaparlamentsvalet i Sverige 
• Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen 
• Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut av kommunchef 

Kommunala anläggningar såsom bolag, förvaltningar, skolor, äldreboenden, 
idrottsanläggningar m.fl. 

• På allmänna flaggdagar. Chef för respektive anläggning ansvarar för att det flaggas med 
svensk flagga, både vardagar och helgdagar. 

• Vid dödsfall flaggas i samband med begravning 
o Då anställd har avlidit 
o Då elev, förskolebarn eller vårdtagare vid berörd anläggning har avlidit 
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o Då politiker i kommunfullmäktige, politisk nänmdeller styrelse har avlidit, flaggas 

utanför kommunhuset i samband med begravning 

• Vid andra tillfällen enligt särskilt beslut fattat av chef för respektive verksamhet, tex. 
skolavslutning, studentavslutning eller liknande. 

Tillfällen 
Allmänna flaggdagar 
På allmänna flaggdagar hissas en svensk flagga samt utanför kommunhuset även 
kommunflaggan. Förteckning över allmänna flaggdagar, se bilaga. 

Internationella besök 
Vid internationella besök hissas den svenska flaggan jämte det besökande landets. Den 
svenska flaggan hissas till heraldiskt höger (till väns~er för betraktaren). Inga internationella 
flaggor hissas vid besök som sammanfaller med allmänna flaggdagar. 

EU-flaggan har inte samma rang som en nationsflagga. Grundregeln är att EU-flaggan 
placeras efter nationsflaggor, den kan dock placeras bredvid den svenska flaggan om EU vid 
flaggningstillfället företräds av en hög representant. I rang placeras FN-, EU-, kommun-, 
förenings-, organisationsflaggor och liknande, efter nationsflaggorna. Finns endast en 
flaggstång ska flaggning ske med den svenska flaggan. 

Internationella kvinnodagen, 8 mars 
På internationella kvinnodagen den 8 mars hissas utanför kommunhuset en svensk flagga och 
en kommunflagga. Inga internationella flaggor hissas vid besök den 8 mars. 

Prideveckan 
Flaggning följer Växjö kommuns tidpunkt för Prideveckan. 

Nordens dag, 23 mars 
På Nordens dag den 23 mars hissas utanför kommunhuset en svensk flagga och en 
kommunflagga. 

Europadagen, 9 maj 
På Europadagen den 9 maj flaggas utanför kommunhuset med en svensk flagga och en EU
flagga. 

Valdag till riksdag, landsting och kommun 
På valdagen flaggas utanför kommunhuset med en svensk flagga och en kommunflagga. 

Europaparlamentsvalet i Sverige 
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. I EU-länderna sker detta val inom en 
tredagarsperiod och på den dag val sker i Sverige flaggas utanför kommunhuset med en 
svensk flagga och en EU-flagga. 

Flaggning vid dödsfall sker i samband med begravning 
Flaggning vid dödsfall sker i samband med begravning. Utanför kommunhuset tas 
kommunflagga ner och en svensk flagga hissas på stång till heraldiskt höger (till vänster för 
betraktaren). Särskilda riktlinjer gäller, se bilaga. 
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Landssorg 
I samband med kunglig persons begravning eller annan landssorg, sker flaggning på halv 
stång hela dagen. I samband med statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för hur 
flaggning ska ske. 

Flaggning vid andra tillfällen 
Flaggning vid andra tillfällen sker efter särskilt beslut av kommunchef eller respektive chef på 
annan kommunal anläggning. 

Utöver ovan nämnda tillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga kommel'.siella flaggor 
hissas, förenings- och organisationsflaggor endast i undantagsfall, antingen på initiativ av 
Tingsryds kommun eller genom skriftlig ansökan från respektive förening eller organisation. 
Ansökan ska vara kommunchef tillhanda senast tre veckor innan aktuell flaggdag. Beviljas 
flaggning tillhandahåller respektive förening eller organisation aktuell flagga i lämplig 
storlek. Flaggan lämnas till medborgarkontoret senast två veckor innan aktuell flaggdag. 

Kommunflagga 
Tingsryds kommuns flagga ska vara hissad på en av flaggstängerna utanför kommunhuset, 
som utsmyckning och för att profilera kommunen .. Kommunflaggan hissas på stång längst ut 
heraldiskt vänster (till höger för betraktaren) i flaggstångsrad mot Torggatan och är hissad 
dygnet runt, om inte annan flaggning gör att kommunflaggan ska tas ner eller byta plats. 

Kommunflaggan kan även användas vid andra byggnader och platser där man vill profilera en 
kommunal verksamhet, t.ex. skola, idrottsplats eller annat. 
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Bilaga 

Allmänna flaggdagar 

Dessa dagar är fastställda i Förordning om allmänna.flaggdagar, SFS 1982:270. I Sverige har 
vi följande allmänna flaggdagar: 
• 1 januari - Nyårsdagen 
• 28 januari -Konungens namnsdag 
• 12 mars - Kronprinsessans namnsdag 
• Påskdagen 
• 30 april -Konungens födelsedag 
• 1 maj 
• Pingstdagen 
• 6 juni - Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag 
• Midsommardagen 
• 14 juli - Kronprinsessans födelsedag 
• 8 augusti - Drottningens namnsdag 
• Dag för val till riksdagen 

(ordinarie val: andra söndagen i september vart fjärde år) 
• 24 oktober-FN-dagen 
• 6 november - Gustav Adolfdagen 
• 10 december-Nobeldagen 
• 23 december-Drottningens födelsedag 
• 25 december -Juldagen 
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TINGSRYDS l<OMMUN 

2016 -05° 3 0 

CQ 

Magnus Carlberg (S) 
Gruppledare Socialdemokraterna 

i Tingsryds kommun 
073-506 44 95 

Magnus.Carlberg@tingsryd.se 

Riktlinjer för flaggning 

Bakgrund 

Till kommunstyrelsen 
2016-05-27 

Mot bakgrund av att ledande politiska företrädare i Kronoberg har yttryckt åsikter om 
att regnbågsflaggan även kallad Prideflaggan hissats av kommuner samt gjort märkliga 
jämförelse med andra flaggor finns behov av att Tingsryds kommun tar fram riktlinjer 
för flaggning. Tingsryds kommun har de två senaste åren hissat regnbågsflaggan under 
Växjö Pride för att markera sitt stöd för arrangemanget och som en markering att Tings
ryds kommun står upp för hbtq-personers rättigheter. Detta är något som Tingsryds 
kommun självklart skall fortsätta med. Men för att undvika godtyckliga bedömningar 
om vilka flaggor som skall hissas och när så bör riktlinjer alternativt en policy tas fram. 

Förslag till beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer alternativt policy för 
flaggning i Tingsryds kommun. 

Magnus Carlberg (S), gruppledare 
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Ärende nr 12 

Motion om oppositionsråd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) ~Tingsryds 
~kommun i).. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-22 /'). 
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/ 

Justerare 

lr-

§ 219 

Motion om oppositionsråd 
Dnr 2016/214 001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Björn Hvornum (TiA) lämnade 2016-05-30 in en motion om oppositionsråd. 

Kommunfullmäktige beslutade om den politiska organisationen 2016-06-20, 
§ 122. Beslutet innebar bland annat att fullmäktige avvisade förslaget om ett 
oppositionsråd. 

Besluts underlag 

Motion angående oppositionsråd 
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Tingsrydsa lternativet 

c/o Björn Hvornum 

Fryggestorp 14 

360 24 Linneryd 

0763-480747 

2016-05-30 

Motion angående oppositionsråd 

I enlighet med de tankar som den styrande majoriteten har framfört om införandet av 

oppositionsråd vill Tingsrydsalternativet härmed lämna en motion i frågan. 
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Vi ser det som välkommet att man inför nämnda befattning och då som en 25% tjänst som 

finansieras genom att kommunalrådets tjänst sänks i motsvarande omfattning. 

För Tingsrydsalternativet 

~~~-
Björn Hvornum 

Partiledare 
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Ärende nr 13 

Bolagsordning för 
Tingsryds kommunföretag AB 
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l:.:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 

2016-08-22 /l __,, I ) Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 

Justerare 

l 

§ 225 

Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr 2016/291 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Tingsryds 
kommunföretag AB enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån arbetet i uppdraget Hållbar ekonomi fastställde kommunfullmäktige 
2016-02-29, § 20, ny bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
(TIKAB). Bolagsstämman fastställde sedan bolagsordningen vid 
årsstämman 2016-04-25. 

När bolagsordningen skickades in till bolagsverket för registrering framkom 
att den innehåller formaliafel avseende aktiekapital och antal aktier. Av 
misstag har maximalt aktiekapital och antal aktier angivits med siffror som 
överstiger maxgränsen (som enligt aktiebolagslagen är 4 ggr av 
lägstanivån): aktiekapitalets övre gräns sattes till 19 928 000 kr och 
maxantalet aktier angavs till 19 928 st, medan korrekta siffror skulle varit 16 
928 000 kr respektive 16 928 st. 

Bolagsordningen behöver därför korrigeras genom nya beslut så att 
registrering kan ske hos bolagsverket. Korrigerad bolagsordning med 
justerade maxgränser för aktiekapital och antal aktier bifogas i 
bilaga 1. Inga andra ändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen ska 
fastställas av både kommunfullmäktige och bolagsstämman och därefter 
skickas in till bolagsverket för registrering. Bolagsstämma kan lämpligen 
hållas efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds kommunföretag§ 50, 2016-08-19 
Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) ~ Tingsryds 

'l... ~kommun 
J 7 . Tingsryds Kommunföretag AB 

41 
2016-08-19 
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IJusterare 
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§ 51 

Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 

Bolagsverket har uppmärksammat ett formaliafel avseende aktiekapital och 
antalet aktier. Av misstag har maximalt aktiekapital och antalet aktier 
angivits med siffror som överstiger maxgränsen. 

Beslut 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa bolagsordning för 

Tingsryds kommunföretag AB enligt protokollsbilaga 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bolagsordning för Tingsryds 
Kommunföretag AB 

Fastställd av kommunfullmäktige 201x-xx-xx, § yy 
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Bilaga TIKAB § 51/2016-08-19 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tihgsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-08-17 

Till Tingsryds kommunföretag AB 

Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 

Förslag till beslut 

1(1) 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa bolagsordning för Tingsryds kommunföre-
tag AB enligt protokollsbilaga. · 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån arbetet i uppdraget Hållbar ekonomi fastställde kommunfullmäktige 2016-02-29 §20 ny 
bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB (TIKAB). Bolagsstämman fastställde sedan 
bolagsordningen vid årsstämman 2016-04-25. 

När bolagsordningen skickades in till bolagsverket fcir registrering framkom att den innehåller 
formaliafel avseende aktiekapital och antal aktier. Av misstag har maximalt aktiekapital och 
antal aktier angivits med siffror som överstiger maxgränsen (som enligt aktiebolagslagen är 4 
ggr av_ lägstanivån): aktiekapitalets övre gräns sattes till 19 928 000 kr och maxantalet aktier 
angavs till 19 928 st, medan korrekta siffror skulle varit 16 928 000 kr respektive 16 928 st. 
Bolagsordningen behöver därför korrigeras genom nya beslut så att registrering kan ske hos 
bo lagsverket. 

Korrigerad bolagsordning med justerade maxgränser för aktiekapital och antal aktier bifogas i 
bilaga 1. Inga andra ändringar har gjorts i dokumentet. 

Bolagsordningen ska fastställas av både kommunfullmälctige och bolagsstämman, och därefter 
skickas in till bo lagsverket för registrering. Bolagsstämma kan lämpligen hållas efter justeringen 
av kommunfullmäktiges protokoll. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2016-02-29 §20, Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 

Styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Bilaga 
1. Förslag till ny bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB 
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§ 1 Firma 
Bolagets firma är Tingsryds Kommunföretag AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt ·säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och 
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Tingsryds kommun. 

§ 4Ändamål 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av de för verksamheten gällande 
kommunala principerna utöva ägaransvaret i av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i 
syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala 
bolagen i kommunens tillväxt. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tingsryds kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
Vilka frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt framgår av kommunfull
mäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 232 000 kronor och högst 16 928 000 kronor. 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 4 232 aktier och högst 16 928 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning nomineras en revisor av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun. Revisorn utses därefter av bolagsstämman. Revisorns uppdrag gäller.till 
slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisor 
För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
perspektiv tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem 
lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. För uppdraget som 
lelanannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen. 
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§ 11 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske elektroniskt (e-post) eller genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två personer att jämte ordförande justera protokoll~t 
· 5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
10. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av styrelseledamöter och suppleanter (i 
förekommande fall) 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer ( det år så ska ske) 
12. Val av revisor ( det år så ska ske) 
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktie bo lagslagen eller 
bolagsordningen. 

§ 15 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören äger rätt att företräda bolaget och teckna dess firma 
beträffandelöpande åtgärder, vilka enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen åligger denne. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens 
sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens 
förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor. 
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§ 17 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordmng får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tingsryds . 
kommun. 
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