
Ärende nr 5 

Budget och skattesats 2017 

1



Förslag beslutsformuleringar 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsenföreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till budget för år 2017 och 
ekonomisk plan för åren 2018-2019, 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 21 :07 kronor 
per skattekrona för år 2017 

3. Kommunstyrelsen får under 2017 inte öka kommunens långfristiga låneskuld. Den totala 
långfristiga låneskulden får uppgå till högst 185 mkr. 

4. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp, motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017. 
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r:.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05 

Justerare 

§ 234 

Budget och skattesats 2017 
Dnr 2015/587 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till budget 2017. Vid 
sammanträdet föredrar ekonomichef Daniel Gustafsson och 
redovisningsekonom David Gustafsson ärendet. Kommunens ledande 
politiker får i eftermiddag dagens datum en större genomgång av 
budgetförslaget. 

Besluts underlag 

Budget och skattesats 201 7 

\y7 
/ 

I CTtdragsbestyrkande 
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Budget 2017 

Tingsryds kommun 

Majoritetens budgetförslag 2017 

Socialdemokraterna 
FRAMT I DSPARTIET 
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Budget 2017 med fokus på framtiden 

Den 26 september beslutar fullmäktige om budget och skattesats för 2017. I 

kombination med de extra statsbidrag som tilldelats kommunen går vi en framtid 

tillmötes som innebär goda förutsättningar till en ekonomi i balans. Ramarna 

som sattes i maj månad har inneburit ett kraftigt tillskott till våra nämnder. I de 

beslut vi fattat i sista delen av Hållbar ekonomi finns även en hel del beslut som 

är riktade gentemot framtiden med visst fokus på barn och ungdom. 

Vi socialdemokrater och moderater inom majoriteten anser att denna budget 

kommer att innebära en verksamhet som präglas av hög kvalitet och effektivitet. 

Vi avsätter totalt 4 miljoner i utvecklingsmedel, varav hälften till sociala 

förebyggande projekt. Under oktober månad kommer vi att ge våra anställda 

möjlighet att köpa resekort till förmånligt pris, i syfte att öka det kollektiva 

resandet. Ett annat exempel är att vi inom majoriteten vill undersöka 

möjligheten till fritt wifi på flera platser i kommunen. Vi har även gett i uppdrag 

att höra om det finns intresse för sk odlingslotter i kommunen. 

Med de utökade investeringsmedlen inom VA (Vatten och Avlopp) med 12 

miljoner per år, fastighetsunderhåll med 6 miljoner per år samt 4 miljoner för 

gatuunderhåll kan vi börja underhålla våra viktiga kommunala tillgångar på ett 

bra sätt. Viktigt inte minst för framtida generationer som kommer att bo och 

verka i kommunen. Underhållsplaner håller på att tas fram inom respektive 

område som sedan ska följas. Det kommer även finnas 5 miljoner per år för 

energisparåtgärder. Åtgärderna kommer främst att vara byte av belysning samt 

ventilation. Det finns även energikrävande maskiner och utrustning inom VA, 

som behöver bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. Dessa investeringar 

betalar sig på relativt kort tid samtidigt som vi gör något bra för miljön genom 

en lägre elförbrukning. 

Vi kommer även att föreslå ett upprättade av en detaljplan över 

Mårslyckeområdet där Tingsryds resort ingår för att möjliggöra en utvidgning av 

resorten. I höstas anordnades en demokratidag på högstadiet och en tävling 

genomfördes för att utlysa det bästa innovativa förslaget till fysiska 

förbättringar. Som resultat av detta arbete har ett förslag till en parkourbana 

vuxit fram. Detta vill vi inom majoriteten genomföra. Arbetet har påbörjats och 

ett kostnadsförslag håller på att arbetas fram. 
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Vidare vill vi ge kultur- och fritidsutskottet uppdraget att se över hyror för de av 

utskottets berörda lokaler samt att återkomma till Kommunstyrelsen med 

förslag om hyresnivåer för ovannämnda lokaler. 

Vi i majoriteten öronmärker medel i budgeten för att möta behovet av bilar inom 

hemtjänsten. Det är både en arbetsgivarfråga och en jämställdhetsfråga att vi 

ska tillhandahålla transportmedel till alla yrken så att de på ett tryggt och säkert 

sätt kan utföra sina uppdrag gentemot våra medborgare. Vi väljer även att 

fortsätta satsningen på socialtjänsten där vi nu avsätter medel för ytterligare tre 

tjänster. Det handlar såväl om våra medborgares trygghet och våra 

socialarbetares arbetsmiljö. Grundbemanningen på de särskilda boendena 

kommer även att ökas under 2017. 

Tingsryds kommun har med anledning av det stora mottagandet av nyanlända 

elever erbjudits att delta i en av Skolverket arrangerad verksamhetsutveckling 

för nyanlända elever i syfte att höja kvaliteten i deras utbildning. Vi har för 

närvarande 16 förstelärare i kommunen med ett eget uppdrag som ska gynna 

ökad måluppfyllelse. Lärarlyftet kommer att höja ca 60 lärares löner under 

hösten. Vi tar också del av statens }}lågstadie- och fritidshemssatsningn som 

möjliggör en ökad personaltäthet inom de verksamheterna. 

Detta är några saker vi inom majoriteten vill satsa på. Vi kommer framöver att 

presentera fler frågor vi tycker är viktigt för att vår kommun ska leva upp till att 

vara en modern landsbygdskommun ndär livet är härligt}}! 

Mikael Jeansson (s) 

Kommunstyrelsens ordförande 

2 

Patrick Ståhlgren (m) 

Vice ordförande 

kommunstyrelsen 
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Budget 2017 - sammanfattning 

KS beslut om ramar 2016-05-16 

Budgeterat resultat 2016 
Skatteprognos (exkl extra statsbidrag) 
Justering centrala budgetposter 
Hållbar ekonomi del 1 - helårseffekt 
Hållbar ekonomi del 2 

Extra statsbidrag - permenant nivå 
Extra statsbidrag - tillfällig nivåhöjning avtagande 
Summa utgångsläge resultat ramar 

Utfördelning i ramar: 
Permanenta anslag 

Tillfälliga anslag 2017-2018 
Summa utfördelning i ramar 

1Summa resultat 82017 enligt ramar (KS 160516) 

Förändringar centrala budgetposter efter rambeslut 

Skatteprognos PREL 

Övriga centrala poster 
Bidrag Kurrebostiftelsen upphör 

1Summa resultat 82017 utgångsläge före HE 3 

Hållbar ekonomi del 3 82017 
4.6 Gymnasieskola 
4. 7 Vuxenutbildning 
3.3 Gator och vägar 

3.2 Bidrag och sponsring 
6.2 Resurser för utveckling 

6.4 Förebyggande arbete 
7.5 EU-verksamhet 

4.3 Räddningstjänst 

BUN 
BUN 
SBN 
KSmfl 
KS CENTR 

KS CENTR 
KS CENTR 

KS CENTR 

1Summa resultat 82017 inkl HE 3 

Förändringar budgetförslag/beslut 
Welcome Center Älmhult & Co (KS 160815), bilaga 3 

Budgetäskande REVISIONEN, bilaga 4 

!Summa resultat 82017 

% av skatteintäkter och utjämning 

3 

tkr 

3 840 
23 661 

-20 364 

685 
5 000 

8 100 
11 300 
32 222 

-6 270 
-7 700 

-13 970 

18 2521 

-2 226 

565 
200 

16 791 I 

450 
200 

0 

0 
-700 

-2 000 
-332 

370 

14 7791 

-60 
-30 

14 6891 

2,0% 

2,5% 

2,3% 

KSAUI KSI KFI 

2,0% 14 779 14 779 14 779 

14 779 14 779 14 779 

2,0% 2,0% 2,0% 

8



lnvesteringsbudget 2017 och plan 2018-2020 

tkr 

Kommunstyrelse (KLF) 
E-tjänster och IT-stöd 

Centrala IT-investeringar 

Inventarier och övrigt 

Summa kommunstyrelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Infrastruktur 

Infrastruktur - underhåll gata 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 

Inventarier och övrigt 

Renhållningsverksamhet 

VA-verksamhet 

Summa samhällsbyggnadsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 
Inventarier och övrigt 

Summa barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Inventarier och övrigt 

Summa socialnämnd 

Totalt 

4 

Budget 
2017 

3 000 

2 700 

150 

5 850 

1 800 

3 900 

500 

5 000 

0 

6 200 

200 

400 

12 000 

30 000 

675 

675 

260 

260 

36 785 

Plan 
2018 

3 000 

2 650 

150 

5 800 

2 100 

3 900 

500 

5 000 

0 

6 200 

200 

300 
12 000 

30 200 

500 

500 

260 

260 

36 760 

Plan 
2019 

3 000 

2 050 

150 

5 200 

600 

3 900 

4 600 

5 000 

0 

6 200 

200 

10 000 
12 000 

42 500 

500 

500 

260 

260 

48 460 

Plan Summa 
2020 invest. 

3 000 12 000 

1 300 8 700 

150 600 

4 450 21 300 

100 4 600 

3 900 15 600 

450 6 050 

5 000 20 000 

0 0 

6 200 24 800 

200 800 

250 10 950 

12 000 48 000 

28100 130 800 

500 2 175 

500 2175 

260 1 040 

260 1 040 

33 310 155 315 
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FLERÅRSPLAN 2017-2020 

RESUL TATBUDGET (mkr) 
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter* 184,8 186,0 188,6 201,4 222,9 225,0 226,0 227,0 228,0 
Verksamhetens kostnader* -771,4 -790,6 -806,3 -831,3 -868,9 -896, 1 -913,3 -926, 1 -946,2 
Avskrivningar -34,2 -31,5 -28,3 -33,2 -37,6 -38, 1 -38,1 -38, 1 -38,1 

Verksamhetens nettokostnader -620,8 ·636,1 -646,0 -663,1 -683,6 -709,2 -725,4 -737,2 -756,3 
Skatteintäkter 433,1 436,8 442,9 451,3 471,9 478,7 498,2 514,3 529,4 
Generellt statsbidrag 187,2 202,6 205,6 203,3 238,6 247,1 245,0 242,4 242,9 

Finansiella intäkter 4,0 3,5 2,9 2,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Finansiella kostnader -3,6 -3,0 -1,5 ·2,1 -3,6 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Resultat före extraordinära poster -0,1 3,8 3,9 -8,4 27,5 14,8 16,0 17,7 14,2 
Jämförelsestärande poster 12,6 2,3 . 2,5 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 12,5 6,1 3,9 -5,9 27,5 14,8 16,0 17,7 14,2 

Resultat % av skatteintäkter och GS 2,0% 1,0% 0,6% -0,9% 3,9% 2,0% 2,2% 2,3% 1,8% 

* Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2016-2020 är endast preliminärt 

beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader. 

l<ASSAFLÖDESBUDGET (mkr) 
Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Löpande verksamhet 
Arets resultat 12,5 6,1 3,9 -5,9 27,5 14,8 16,0 17,7 14,21 
Poster som ej ingår i kassaflödet -1,2 2,6 -0,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Avskrivningar 34,2 31,5 28,3 33,2 37,6 38,1 38,1 38,1 38,1 
Resultat försäljning anläggningstillgångar -1,5 -1,7 0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Minskn/ökn av kortfristiga fordringar 13,8 -1,3 -12,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 13,7 30,1 -2,6 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde löpande verksamhet 71,5 67,3 17,2 62,6 65,1 52,9 54,1 55,8 52,3 215, 1 

Investeringar 
Arets nettoinvesteringar -26,6 -79,0 -144,7 -75,2 -36,0 -36,8 -36,8 -48,5 -33,3) -155,4 

Förvärv av aktier och andelar 0,0 0,0 0,0 -6,2 0,0 
Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,1 23,2 6,4 0,0 
Försäljning av anläggningstillgångar 21,2 2,8 1,1 12,2 0,0 15,0 5,0 5,0 
Kassaflöde investeringar -5,4 -76,1 -120,4 -62,8 -36,0 -21,8 -31,8 -43,5 -33,3 

Finansiering 
Minskn/ökn långfristiga fordringar 0,4 0,4 0,4 7,4 -20,0 
Ökn/minskning lån 0,0 0,0 65,0 30,0 -15,0 -30,0 -15,0 -15,0 -15,ol -75,0 
Kassaflöde finansiering 0,4 0,4 65,4 37,4 -35,0 -30,0 -15,0 -15,0 -15,0 

Arets kassaflöde 66,5 -8,4 •37,8 37,2 -5,9 1,1 7,3 -2,7 4,0 

Lilkvida medel vid årets början 18,4 84,9 76,5 38,7 75,9 70,0 71, 1 78,4 75,7 
Likvida medel vid årets slut 84,9 76,5 38,7 75,9 70,0 71,1 78,4 75,7 79,7 

Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 
BALANSBUDGET (mkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 460,4 506,3 621,2 662,6 661,0 644,7 638,4 643,8 639,0 
Omsättningstillgångar 153, 1 146,0 120,2 146,7 140,8 141,9 149,2 146,5 150,5 

Summa tillgångar 613,5 652,3 741,4 809,3 801,8 786,6 787,6 790,3 789,5 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 350,1 356,2 360,0 362,4 389,9 404,7 420,7 438,4 452,6 
Avsatt för Elsemålatippen 13,0 13,0 13,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Avsatt för pensioner 2,8 5,4 5,1 7,8 7,5 7,2 6,9 6,6 6,3 
Låneskuld 105,0 105,0 170,0 200,0 185,0 155,0 140,0 125,0 110,0 
Övr långfristiga skulder (inv.bidrag) 1,3 1,4 24,6 30,1 30,1 29,6 29,1 28,6 28,1 
Kortfristiga skulder 141,3 171,3 168,7 196,4 176,7 177,5 178,3 179,1 179,9 

Summa eget kapital och skulder 613,5 652,3 741,4 809,3 801,8 786,6 787,6 790,3 789,5 

Soliditet 57, 1% 54,6% 48,6% 44,8% 48,6% 51,4% 53,4% 55,5% 57,3% 

5 
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DRIFTBUDGET 2017 (tkr) Omfördelningar inom budget: CCG:s förslag 

Budg 2016 Löneök Löneök 2017 Justering Summa Centrala Höjd AG Pris HE 1 HE2 HE 2 CCG CCG Arbetsram Ändr Ändr 

Fullmäktige 2015 Köp o sälj internränta 2017 poster 2016 1,5% helår minskn återfört permanent tillf 17-18 2017 ksau KS 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1 705 -1 705 -1 705 -600 

Kommunledningsförvaltning -40 956 -629 -25 70 -41 540 -23 -221 56 0 -50 -170 -300 -42 248 

Räddningstjänsten -14 267 -14 267 -14 267 

Summa kommunstyrelsen -56 928 -629 -25 70 -57 512 0 -23 -221 56 0 -50 -170 -300 -58 220 0 -600 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 257 -531 -47 989 -35 846 -81 -302 58 -600 -36 771 600 

Barn- och utbildningsnämnd -264 469 -4 790 -640 677 -269 222 -406 -1 572 329 1 650 -350 -500 -3 700 -273 771 

Socialnämnd -300 504 -6 121 -300 1 444 -305 481 -754 -747 242 5 000 -1 250 -5 000 -3 700 -311 690 

Summa nämnder -601 230 -11 442 -987 3 110 -610 549 0 -1 241 -2 621 629 6 650 -1 600 -6 100 -7 400 -622 232 0 600 

Revision -825 -825 -8 -833 

Jävsnämnd -76 -76 0 -76 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 0 0 0 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 

Summa verksamhet -659 059 -12 071 -1 012 3 180 -668 962 0 -1 264 -2 850 685 6 650 -1 650 -6 270 -7 700 -681 361 0 0 

Övriga centrala poster 
Åter EK RFSS (skatteväxling) 700 700 -400 300 

Utvecklingspott KSAU -1 300 -1 300 -1 300 

Social investeringsfond KS 
EU-verksamhet central pott KS 
Löneökningar 2016 (12) 2017 (9) -20 553 12 071 1 012 -7 470 -14 350 -21 820 

Pensionsutbetalningar -13 500 -13 500 -1 500 -15 000 

Kapitalkostnader 50 547 -3 180 47 367 47 367 

Internränta från VA 3 000 3 000 3 000 

Avskrivningar -38 133 -38 133 -38 133 

Höjd AG unga 2016 0 -1 264 1 264 0 

Komp prisökn 1,5% KPIF-KS förvaltn 0 -2 850 2 850 0 

NETIOKOSTNAD -678 298 0 0 0 -678 298 -20 364 0 0 685 6 650 -1 650 -6 270 -7 700 -706 947 0 0 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 684 938 684 938 43 061 727 999 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4200 

Finansiella kostnader -7 000 -7 000 -7 000 

Summa finansnetto -2 800 0 0 0 -2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 800 0 0 

SUMMA RESULTAT 3 840 0 0 0 3 840 22 697 0 0 685 6 650 -1 650 -6 270 -7 700 18 252 0 0 

6 
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DRIFTBUDGET 2017 (tkr) KS beslut KF beslut 

Arbetsram Just HE 3 82017 Ändr Ändr Ändr Budget 

2017 centr utg.läge ksau ks kf 2017 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -2 305 1 194 -1 111 -1 111 

Kommunledningsförvaltning -42 248 200 -42 048 -42 048 

Räddningstjänsten -14 267 -629 370 -14 526 -14 526 

Summa kommunstyrelsen -58 820 765 370 -57 685 0 0 0 -57 685 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 171 -36 171 -36 171 

Barn- och utbildningsnämnd -273 771 650 -273 121 -273 121 

Socialnämnd -311 690 -311 690 -311 690 

Summa nämnder -621 632 0 650 -620 982 0 0 0 -620 982 

Revision -833 -833 -833 

Jävs nämnd -76 -76 -76 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 0 0 0 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 

Summa verksamhet -681 361 765 1 020 -679 576 0 0 0 -679 576 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 300 300 300 

Utvecklingspott KSAU -1 300 -700 -2 000 -2 000 

Social investeringsfond KS -2 000 -2 000 -2 000 

EU-verksamhet central pott KS -332 -332 -332 

Löneökningar 2016 (12) 2017 (9) -21 820 -21 820 -21 820 

Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -15 000 

Kapitalkostnader 47 367 47 367 47 367 

Internränta från VA 3 000 -1 000 2 000 2 000 

Avskrivningar -38 133 -38 133 -38 133 

Höjd AG unga 2016 0 0 0 

Komp prisökn 1,5% KPIF-KS förvaltn 0 0 0 

NETIOKOSTNAD -706 947 -235 -2 012 -709 194 0 0 0 -709 194 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 727 999 -2 226 725 773 725 773 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4 200 4200 4 200 

Finansiella kostnader -7 000 1 000 -6 000 -6 000 

Summa finansnetto -2 800 1 000 0 -1 800 0 0 0 -1 800 

SUMMA RESULTAT 18 252 -1 461 -2 012 14 779 0 0 0 14 779 
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Hållbar ekonomi del 3 
Beslut med direkt budgetpåverkan - hantering i budget 2017-2019 

Resultatbudget {tkr} Totalbelopp Totalbelopp Tidsplan budget (ack nivå) 

enligt förslag enligt beslut B 2017 

BUN 
4.6 Gymnasieskola -1 000 -1 000 -450 

4.1 Vuxenutbildning -200 -200 -200 

SBN 
3.3 Gator och vägar -4 500 -1 300 0 

KS- KLF 
3.2 Bidrag och sponsring -800 -800 Z) 0 

KS - CENTRALA MEDEL 

6.2 Resurser för utveckling 700 1
) 700 1) 700 

6.4 Förebyggande arb barn o unga 3 000 2 000 2 000 

7.5 EU-verksamhet 1 900 1 327 332 

4.3 Räddningstjänst -1 406 3
) -777 4) -370 

SUMMA -2 306 -50 2 012 

varav 

Summa budgetminskningar -7 906 -4 077 -1 020 

Summa budgetökningar 5 600 4 027 3 032 

11 I budgetram 2017 finns 1300 tkr. Tillskott om 700 tkr ger totalt 2000 tkr, i enlighet med KF:s beslut. 
21 Belopp osäkert då KF:s besut innebär vissa avsteg från förslaget. 
31 3 800 tkr x 37% = 1 406 tkr 
41 Beslut RÖK-2100 tkr, varav-1000 tkr 2017 och ytterligare-1100 tkr 2018. Tingsryds andel 37%. 

B 2018 

-900 

-200 

-1 300 

-800 

700 

2 000 

664 

-777 

-613 

-3 977 

3 364 

lnvesteringsbudget {tkr} Totalbelopp Totalbelopp Tidsplan budget 

enligt förslag enligt beslut B 2017 B 2018 

SBN 
5.4 Ökat underhåll av kommunala gator 3 900 3 900 3 900 3 900 

SUMMA 3 900 3 900 3 900 3 900 

8 

B 2019 

-1 000 

-200 

-1 300 

-800 

700 

2 000 

1 327 

-777 

-50 

-4 077 

4 027 

B 2019 

3 900 

3 900 

Förändr Förändr 

817-818 818-819 

-450 -100 

0 0 

-1 300 0 

-800 0 

0 0 

0 0 

332 663 

-407 0 

-2 625 563 

-2 957 -100 

332 663 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

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

• Höjda resultat i skolan 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

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

Skolresultat 
Resultaten i skolan ska höjas, med särskilt fokus på grundskolan. Genom samverkan 
mellan berörda parter skapas en trygg och stimulerande lär- och livsmiljö för våra elever 
där bra skolresultat skapar stolthet hos elever, föräldrar och medarbetare. 

Mål: Andelen avgångselever i åk 9 som fått behörighet till gymnasieskolans nationella 
program ska öka årligen. 

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

Bostäder 
Fler bostäder ska tillskapas . En större och mer rörlig bostadsmarknad ger förbättrade 
förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter samt förstärker 
viktiga långsiktiga framgångsfaktorer som t ex kompetensförsörjning, integration och 
befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner. 

Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (sammanlagt för 
kommunal och privat regi). 

Utgångsläge: målet mäts från och med år 201 6. Mått: Antal färdigställda nya bostäder i kommunen. 

Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. En utbredd tillgång till fiberbredband i kom
munen är en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende boende, föreningsliv 
och näringsliv . 

Mål: År 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Utgångsläge: år 20 15 var utfallet 30,44% fö r hushåll och 44,76% för arbetsställ en. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång t ill 
bredband om minst I 00 Mbit/s enl igt PTS. 

De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för kommunkoncernens arbete 
och budget. Målen utgör verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
i enlighet med kommunallagen 8 kap 5 §. 
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Fullmäktiges styrkort 
Budget 2017 och plan 2018-2019 

Kommunövergripande mål 

Nöjda medborgare 

Fullmäktiges tre prioriterade mål 

Höjda resultat i skolan 
Andelen avgångselever i åk 9 som 
fått behörighet till gymnasieskolans 
nationella program ska öka årligen. 

Indikatorer för kommunövergripande mål 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI 

Nöjd-Inflytande-Index, NI! 

Valdeltagande , % 

SAMHÄLLE 
Kommunövergripande mål 

Attraktiv kommun 

Fler bostäder 
År 2020 ska minst 100 nya bostäder 
ha tillkommit i kommunen 
(sammanlagt för kommunal och 
privat regi) . 

Mer bredband 
År 2020 ska 90 procent av alla 
hushåll och företag i Tingsryds 
kommun ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. 

Nöjd-Region-Index, NR! 

Antal folkbokförda 

Nettoinflyttning 

Arbetslöshet 18-64 år 

Trygghetsindex 

EKONOMI 
Kommunövergripande mål 

Hållbar ekonomi 

Resultat i % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

Självfinansiering av 
investeringar 

Minskning av låneskulden 

10 

MEDARBETARE 
Kommunövergripande mål 

Attraktiv arbetsplats 

Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
(HME-index) 

Sjukfrånvaro, % 

Nöjd-Medarbetar-Index 

Kommunövergripande mål 

Effektiv verksamhet 

Nämndernas måluppfyllelse 

Uppfyllande av tjänstegarantier 

Bedömning av kommunens 
samlade system för intern 
kontroll 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2016-09-06 

Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL 

Tid och plats 

Parter 

Närvarande för 
arbetsgivarparten 

Närvarande för 
arbetstagarparten 

Anmält förhinder 

Kallade men ej 
närvarande 

Ärende 

Övrigt 

Resultat 

Förhandlingen 
förldarades avslutad 

Vid protokollet 

6 september 2016 kl. 09.00-10.00, Torggatan 10, Tingsryd 

Tings1yds kommun och Vision, Kommunal, Sv Ingenjörer, SSR, 
LF, LR, Skolledarförbundet, Vårdförbundet, Ledarna, DII(, Fysio
terapeuterna, FSA, Jusek, Naturvetarna 

Laila J eppsson kommunchef, Daniel Gustafsson ekonomichef, 
David Gustafsson ekonom 

Åse Olsen Kommunal, Jens Steinbacher Sv. Ingenjörer, Susanne 
Holgersson Lärarförbundet, Lisbeth Lindström Skolledarförbundet, 
Julia Baltzarsson Fysioterapeuterna, Anna Arvidsson Jusek 

Ellinor Silvudden LR, Ann-Sofie Bengtsson DIK 

Ylva Andersson Vision, Ellen Parsland SSR, Vårdförbundet, Le
darna, FSA, Naturvetarna 

Förslag till budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019 

Arbetsgivarrepresentanterna redogör för innehållet i budgetförsla
get. Frågor besvarades. 

Facken framhåller att det inte var optimalt att ha nämndernas MBL 
tidigt i augusti p.g.a. semestertider, vill gärna se en bättre tidsplane
ring till nästa budgetprocess. 

Fackens yrkanden och synpunkter från nämndernas budgetförhand
ling kvarstår. 

2016-09-06 

t:t,t~ 
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i ;r~ör arbetsgivarparten 

Laila Jep s 
Kommun 'he 

Justeras för arbetstagarparten 

Åse Olsen 
Kommunal 

Jens Steinbacher 
Sv. Ingenjörer 

2016-09-06 

11 Q; 
&Ji::i;,:!on 
Fysioterapeuterna 

Anna Arvidsson 
Jusek 

Lisbeth Lindström 
Skolledarförbundet 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

Kommunstyrelsen 

Angående affärsplaner för kommunens bolag och stiftelser 

I arbetet med 2017 års budget tillämpas för första gången de nya styrdokumenten (ägar
policy och ägardirektiv) för kommunens bolag som antogs av kommunfullmäktige i 
februari 2016. Ägarpolicyn gäller i vissa delar, bl a budgetprocessen, även kommunens 
stiftelser. 

I styrdokumenten har fastslagits att bolag och stiftelser ska upprätta affärsplaner som 
ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunens budget, 
d v s i september månad. Moderbolaget Tikab har enligt styrdokumenten uppdraget att 
samordna bolagens affärsplaner utifrån bl a de kommunövergripande målen. 

Bolagen har upprättat förslag till affärsplaner och beredning/samordning av dessa pågår 
i Tikab. De pågående diskussionerna rör bl a ägartillskott, finansiering och låneskuld. 
Då beredningen ännu inte är färdig har beslut fattats att ärendena om bolagens och stif
telsernas affärsplaner ska tas upp i fullmäktige i oktober månad istället för i september. 

Mot bakgrund av ovanstående bifogas inte de preliminära affärsplanerna detta material. 
Istället hänvisas till de ärenden som kommer att behandlas i ksau-ks-kf under oktober 
månad. En muntlig dragning av respektive bolag/stiftelse kommer dock som vanligt att 
göras under informationsdagen. 

Tingsryd 2016-08-30 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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1 Uppdrag 

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

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

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

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

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

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

Kommunledningsförvaltningens målgrupper är 

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

2 Omvärld 

Vår värld präglas av oro och instabilitet. Detta påverkar förutsättningarna för långsiktig 
planering även i vår kommun. Det finns många osäkerhetsfaktorer varav några kan förutses 
medan andra är mer fördolda, tills de plötsligt uppträder och måste hanteras. Förra höstens 
flyktingsituation är ett sådant exempel. Många erfarenheter gjordes i förbindelse med detta 
och bedömningen är att kommunen idag står något bättre rustad vad avser kompetens och 
rutiner men fortfarande är sårbar vad avser resurser i händelse av en ny akut situation liknande 
hösten 2015. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur utvecklingen av antalet 
asylsökande och nyanlända kommer att se ut, inte minst vad gäller ekonomiska 
förutsättningar. 

På regional nivå pågår en strävan att utveckla gränsöverskridande samverkan ytterligare inom 
många olika områden, vilket kan ge förutsättningar för ett mer effektiv nyttjande av 
gemensamma resurser. 

I vår nära omvärld kommer 2017 och kommande år att i stor utsträckning präglas av 
implementering och verkställande av de beslut som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi. 
En framgångsfaktor är de många framgångsrika och innovativa företagen i kommunen, vilka 
starkt bidrar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

3D - Demokrati, Dialog och Delaktighet utgör grundbulten i kommunens strävan att på ett bra 
sätt tillgodose medborgarnas behov. Ett bra bemötande, god tillgänglighet och rätt service har 
fortsatt hög politisk prioritet. Likaså ska arbetet för ökad tillgänglighet genom e-tjänster 
påbörjas i enlighet fastställd Digital agenda för Tingsryds kommun. Arbetet inom olika 
fokusområden ska struktureras och genomföras utifrån ett kommunövergripande perspektiv 
för att långsiktigt säkra medborgarnas rätt till inflytande och delaktighet. 

För att bidra till uppfyllelse av det kommunövergripande målet om förbättrade skolresultat 
har KLF en viktig del i arbetet med rekrytering av behöriga lärare och annan personal till 
skolverksamheten. Genom att stödja verksamheterna i rekryteringsarbetet samt att arbeta med 
utveckling av arbetsgivarvarumärket och rekryteringsprocesser m.m. kan tillgången till 
kompetent och behörig skolpersonal förhoppningsvis säkerställas på sikt. Vidare ska KLF 
bidra till förbättrade skolresultat genom bl.a. ett utvecklat arbete inom folkhälsa och 
demokrati, en väl fungerande IT-miljö på skolorna samt en ökad tillgång till snabbt bredband 
hos kommunens hushåll och därmed i elevernas hemmiljöer. 

3.3 Samhälle 

Att skapa.fler bostäder i kommunen är ett kommunövergripande mål för perioden 2016-2020. 
I fullmäktiges bostadsförsörjningsstrategi har fastslagits att målet är att 100 bostäder ska 
skapas till år 2020 (sammanlagt i kommunal och privat regi). Kommunstyrelsen har en viktig 
roll i detta arbete genom att bl.a. svara för att uppdrag för detaljplanläggning ges i syfte att 
förbereda för ökat bostadsbyggande i kommunen. Nya budgetmedel har anslagits för att 
kunna öka takten i detaljplanläggningen. Vidare har i Hållbar ekonomi beslutats att KLF har 
som uppdrag att ta initiativ till och driva en arbetsgrupp med privata aktörer i syfte att 
stimulera och ge förutsättningar för ökat privat bostadsbyggande i kommunen. 

Arbetet för ökad tillgång till bredband för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter 
ska genomföras med utgångspunkt från fullmäktiges bredbandsstrategi. KLF bidrar genom 
bl.a. aktiv ägarstyming av Teab och Wexnet samt samordning av de kommunala 
verksamheternas behov. Nystartade fiberföreningar erhåller liksom tidigare ett startbidrag från 
kommunen. 

Inom området.fritid, kultur och föreningsliv har fullmäktige under 2016 fattat beslut att 
förslag till strategi samt nya riktlinjer för bidrag och sponsring ska tas fram. Ett av syftena 
med nytt regelverk inom detta område är att genom olika kriterier för förenings bidrag ge 
incitament för utveckling i kommunens föreningsliv. 

Arbete pågår med framtagande av en ny näringslivsstrategi. Underlag har tagits fram och 
tillsammans med erfarenheter från de företagsbesök som politiken genomfört har arbetet med 
att formulera strategin påbörjats i samverkan med det lokala näringslivet. 
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3.4 Ekonomi 

Under 2017 ligger fortsatt fokus på att leda och samordna arbetet inom uppdraget Hållbar 
ekonomi, dels genom verkställande av de politiska beslut som fattats och dels genom att 
säkerställa att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kan uppnås med långsiktig 
varaktighet. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i 
kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och ekonomiskt utrymme för 
utveckling på lång sikt. 

3.5 Medarbetare 

Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Det uppnår vi genom att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i verksamheterna behöver 
vi under 2017 fortsatt fokusera på att arbeta med kornpetensförsörjning inom våra bristyrken. 
Då bristyrkena är gemensamma för hela regionen krävs det sarnhandling med regionala 
aktörer. 

Även arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom perspektivet. Under 
2016 inleddes arbetet med vår nya företagshälsovård och vi har tillsammans med dem arbetat 
intensivt med både rehabilitering och korttidsfrånvaron. Under 2017 kommer vi att arbeta 
med riktade insatser med målet att minska sjukfrånvaron. 

3.6 Process 

Utifrån fullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från och med 2018 ska förändringar 
i tjänstemannaorganisationen genomföras. Arbete med detta har påbörjas och ny organisation 
införs successivt i olika delar. Arbetet med att skapa och införa en ändamålsenlig 
tjänstemannaorganisation kommer att ha hög prioritet under 2016-2017. 

Nytt dokument- och ärendehanteringssystern behöver anskaffas och implementeras, då 
nuvarande systern är ålderdomligt och begränsat på många sätt. I ett nytt modernt systern kan 
arbetsprocesser utvecklas och effektiviseras samt ge en ökad tillgänglighet för både 
medarbetare och kommuninvånare. Ett modernt systern är en grundförutsättning för att kunna 
öka tillgången av e-tjänster inom detta område. Upphandling av nytt systern planeras att 
påbörjas under hösten 2016 och driftstart beräknas kunna ske senast våren 2018. 

3. 7 Balans mellan perspektiven 

Införandet av en ny tjänstemannaorganisation utifrån fullmäktiges beslut om förändrad 
politisk organisation kommer, som nämnts ovan, ha hög prioritet under innevarande och 
kommande budgetår. Likaså är det av stor vikt att övriga politiska beslut som fattats inom 
ramen för uppdraget Hållbar ekonomi kan verkställas inom rimlig tid. Kommunstyrelsen och 
KLF har ett ansvar att leda och samordna båda dessa delar och det finns en utmaning i att 
genomföra verkställande av ett stort antal beslut parallellt och inom önskvärda tidsplaner. För 
lyckade resultat krävs rnålvetenhet, tydliga prioriteringar, och effektivt nyttjande av befintliga 
personalresurser. 
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Inom ramen för de investeringsanslag som finns i investeringsplanen ska två större 
systembyten genomföras inom de närmaste två åren: dels dokument- och 
ärendehanteringssystem och dels verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet. 
Därutöver ska de anslagna medlen även inrymma utveckling av e-tjänster i enlighet med 
fullmäktiges digitala agenda. Här finns en uppenbar risk att ambitionerna överstiger de avsatta 
resurser och att antingen sänkta ambitioner eller ökade resurser blir nödvändiga framöver, 
främst kanske för åren 2018 och framåt. 

4 Framtid 

Förändringar 2017 

Förvaltningens övergripande fokus är de förändringar som ska verkställas i enlighet med 
besluten i Hållbar ekonomi, bl.a. kommer införandet av en ny tjänstemannaorganisation 
påverka den interna organisationen inom KLF. 

Permanenta budgetförstärkningar har tillförts förvaltningens budgetram för att möjliggöra 
ökade resurser för folkhälsoarbete samt införande av säker inloggning. Dessutom har en 
tvåårig budgetförstärkning tillförts överförmyndarverksamheten för att möta ökade behov och 
volymer. 

Inom förvaltningens budgetram avsätts medel för EU-verksamhet i enlighet med fullmäktiges 
beslut om detta. 

Framtid efter 2017 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 
ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. I 
arbetet med Hållbar ekonomi har ett antal externa och interna fokusområden fastställts av 
kommunfullmäktige (bl.a. bostäder, barn och unga, förebyggande arbete och samverkan med 
andra) och i budgeten anges skolresultat, bostäder och bredband som prioriterade 
kommunövergripande mål. Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har en 
viktig roll i att leda och samordna kommunorganisationen, inkl. de kommunala företagen, i 
arbetet med att långsiktigt uppfylla de övergripande målen och strategierna. Detsamma gäller 
för fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi, vilken är en 
grundförutsättning för att skapa handlingsutrymme för framtida utveckling av kommunen och 
dess verksamheter. 

En rad omvärldsfaktorer gör planeringsförutsättningama för kommunsektorn osäkra och det 
gäller att inom ramen för de långsiktiga målen och strategierna kunna hantera snabba 
förändringar i verksamhetens förutsättningar. Bl.a. råder för närvarande en stor osäkerhet för 
hur de kommande årens utveckling av antalet asylsökande och nyanlända kommer att se ut 
och vilka ekonomiska förutsättningar som kommer att gälla för denna verksamhet framöver. 
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5 Styrkort 

5.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

Mål 2017 

Perspektiv Nämndmål Mått 

Medborgare Dialog, demokrati och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning 

Hög tillgänglighet, god information, Nöjd-Medborgar-Index (bemötande och 
gott bemötande tillgänglighet), Medborgarundersökning 

Aktiv ledning och samordning av Nöjd-Medborgar-Index, NMI 
den kommunala organisationen 

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

Bra utbud och kvalitet inom fritids- Nöjd-Medborgar-Index (kultur), NMI, 
och kulturverksamhet Medborgarundersökning 2017 

Nöjd-Medborgar-Index (idrott), NMI, 
Medborgarundersökning 2017 

Samhälle God service och bra förutsättningar Vad ger företagarna för sammanfattande 
för det lokala näringslivet omdöme om företagsklimatet i kommunen 

(Insikt) 

Svenskt Näringslivs ranking av 
kommunerna 

Tingsryds kommun ska vara en bra Nöjd-Region-Index, NRI, 
plats att leva och bo i Medborgarundersökning 2017 

Ekonomi God ekonomisk hushållning Resultat i % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

Självfinansiering av investeringar 

Minskning av låneskulden 

God kostnadskontroll och hög KLF:s resultat med nettokostnader inom 
prognossäkerhet inom KLF budgetramen 

Medarbetare God arbetsmiljö och frisk personal Sjukfrånvaro för hela 
kommunorganisationen 

Sjukfrånvaro för KLF 

Attraktiv arbetsplats med bra Hållbart medarbetarengagemang, HME 
anställningsförhållanden, (totalindex för hela 
engagerade medarbetare och gott kommunorganisationen) 
ledarskap 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för hela 
kommunorganisationen) 
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Resultat-
mål 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

70% förv 

90% politik 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Förbättra 
jfr året före 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

2% 

100% 

Minskning 

Resultat 
inom 
budget 

6% 

3% 

Genom-
snitt andra 
kommuner 

Minst 4 av 
5 
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Perspektiv Nämndmål Mått 
Resultat-
mål 

Hållbart medarbetarengagemang, HME, Genom-
för KLF snitt andra 

kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex KLF Minst 4 av 
5 

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

Tjänstegarantierna ska finnas och Nämndernas måluppfyllelse gällande Egen 
uppfyllas tjänstegarantier bedömning 

God intern kontroll Kommunstyrelsens samlade bedömning Egen 
avlK bedömning 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr 31,9 33,3 43,3 41,0 42,2 

Nettoinvesteringar, mkr 1,5 2,7 4,4 5,3 5,7 

Antal utförda 40,1 39,6 46,9 48,4 XX 
årsarbeten 

Sjukfrånvaro, % av 1,7% 2,2% 2,3% 3% 3% 
tillgänglig arbetstid 

Personalkostnad 26,0 27,5 30,4 30,2 XX 

Ökningen av nettokostnaderna mellan åren 2014 och 2015 förklaras av övertagandet av kultur- och fritidsverksamhet. 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2017 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Behandlas separat i samband med uppdraget "Hållbar ekonomi". 

Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2020 

Investering Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
Totalt (2017-

2020) 

E-tjänster och IT-stöd 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Centrala IT-investeringar 2 700 2 650 2 050 1 300 8 700 

Inventarier 150 150 150 150 600 

1) Anslaget för 2017 är avsett för utbyte av ärendehanteringssystem. Som en del av Hållbar ekonomi pågår framtagande av 
strategi och plan före-tjänster respektive IT-stöd för verksamheterna. 

2) Anslaget avser central IT-hårdvara och bakomliggande system som utgör kommunens grundläggande IT-miljö som nyttjas 
och betalas av verksamheterna/förvaltningarna (genom modellen "Ett IT'J, bl.a. löpande inköp/utbyte av datorer samt underhåll 
och utveckling av kommunens IT-plattform, trådlösa nätverk, lagring, back-up m.m. 

Kommunstyrelse, Budget 2017 8(8) 
21 

26



Budget 2017 

Samhällsbyggnadsnämnd 

22 
"

Tingsryds 
kommun 

27



Innehållsförteckning 

1 Uppdrag ................................................................................................................................. 3 

2 Omvärld ................................................................................................................................. 3 

3 Verksamhetens mål och utveckling ....................................................................................... 3 

3.1 Prioriterade områden ................................................................................................................ 3 

3.2 Medborgare .............................................................................................................................. 4 

3.3 Samhälle ................................................................................................................................... 5 

3.4 Ekono1ni ................................................................................................................................... 5 

3.5 Medarbetare ............................................................................................................................. 5 

3.6 Process ..................................................................................................................................... 6 

3.7 Balans mellan perspektiven ...................................................................................................... 6 

4 Framtid ................................................................................................................................... 6 

5 Styr kort .................................................................................................................................. 8 

5.1 Vision ....................................................................................................................................... 8 

6 Planeringsmått ....................................................................................................................... 8 

7 Bilagor ................................................................................................................................... 9 

Samhällsbyggnadsnämnd, Budget 2017 2(10) 
23 

28



1 Uppdrag 

Samhällsbyggarna arbetar på uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden och har det 
övergripande ansvaret för kommunens fysiska och tekniska miljö. Verksamheten ska bedrivas 
så att fullmäktige får fullt stöd för och skapar förutsättningar att uppnå prioriterade mål. 

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

2 Omvärld 

Utvecklingen inom framförallt miljö- och energieffektiviseringsområdet går snabbt framåt 
vilket innebär en kontinuerligt skarpare lagstiftning. Denna typ av lagstiftning påverkar 
samtliga verksamheter inom nämnden. För samhällsbyggarna ligger utmaningen i att vara 
tillräckligt förutseende för att kunna arbeta proaktivt i verksamheten och samtidigt minska 
risken för felaktiga vägval. Riskerna kan minskas bland annat genom att följa beprövade 
taktiska åtgärder. Samhällsbyggarna ska vara ett gott föredöme inom miljö- och energifrågor 
men att vara först på bollen är mycket riskfyllt. Nämnden kan således ta lärdom av hur andra 
kommuner möter de nya förutsättningarna. 

I likhet med övriga Sveriges bebyggelse står Tingsryds infrastruktur (vägar, VA, 
renhållningsnät liksom kommunens fastigheter) inför större förnyelsebehov utöver de 
löpande underhållet. Vid sidan av den finansiella utmaningen ställer detta krav på nämndens 
kompetens. Det finns signaler som pekar på att kompetensbehovet kan vara svårt att möta 
men detta är avgörande för att anläggningarna ska hålla i många år framöver. Teknisk 
kompetens är också nödvändig för att kunna medverka till att nå nationella såväl som 
internationella kvalitets-, miljö- och energimål. 

Samhällsbyggarnas verksamhet bygger på långsiktiga förändringar i omvärlden. Den 
demografiska utvecklingen, balansen mellan unga- och äldre i kommunen, är väsentligt för 
hur vi ska förvalta fastighets beståndet samt planera vår serviceverksamhet. Den sociala 
utvecklingen är i högsta grad aktuell för nämndens verksamhet. Exempel på detta är 
förändrade beteenden kring bosättning och transport samt förändrade sociala värden kring 
vilken teknisk service som den offentliga sektorn ska ansvara för. Även förändringar i den 
fysiska miljön, exempelvis klimatet, är avgörande för hur samhällsbyggarna planerar och 
genomför investeringar som ska hålla upp emot hundra år framöver. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 
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Förbättrade skolresultat 
Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar 
att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Många skollokaler är i behov av att rustas 
upp. Från och med innevarande budgetår har det finansiella utrymmet för såväl underhåll som 
investeringar i kommunens verksamhetsfastigheter stärkts. En betydande del av detta 
budgetutrymme destineras de kommunala skolorna. Samhällsbyggarna är också en naturlig 
del av elevernas vardag i samband med städ- och måltidsservice. Genom att bidra till en 
trivsam arbetsmiljö och möjliggöra måltiden till en del av den pedagogiska undervisningen 
kan elevernas närvaro och resultat påverkas i en positiv riktning. 

Fler bostäder 
Översiktsplan 2016 samt de redan upprättade och kommande fördjupade översiktsplaner över 
kommunens tätorter är ett första steg till ett ökat bostadsbyggande. I budget 2017 har 
kommunstyrelsen tilldelats 600 tkr destinerade till planuppdrag. Samhällsbyggarnas 
förutsättningar att svara till dessa uppdrag bedöms som goda. 

En effektiv ärendehantering, av såväl bygglov som kommunal service i form av VA- och 
renhållning, minskar tiden från planlagt område till nyckelfärdigt boende. En del av 
attraktionskraften för nybyggnation finns i platsens tillgång till kommunal infrastruktur samt 
dess kvalitet. Genom att stärka attraktiviteten på orter där detaljplanelagt mark för bostäder 
finns ökar sannolikheten för bostadsbyggande även på dessa platser. Samhällsbyggarna bidrar 
till detta bland annat genom att planera för investeringar på fler orter. 

Mer bredband 
Den fortsatta utbyggnaden av bredband i kommunen kommer till stor del att ske på kommunal 
mark. Samhällsbyggarna skall då verka för att tillgång på mark sker så smidigt som möjligt 
och att eventuella tillståndsprocesser uppfyller såväl lagstiftning som antagna tjänstegarantier. 
Genom en tidig och kontinuerlig dialog med intressenter skapas möjligheten att samordna 
mark- och infrastuktursarbeten, vilket är intressant utifrån ett finansiellt perspektiv. 

3.2 Medborgare 

För att skapa bra förutsättningar för nöjda medborgare behöver nämnden ta vara på alla 
dialogtillfällen som erbjuds och som verksamheten själv skapar. Både formella- och 
informella plattformar för kommunikation skall behandlas med likvärdig integritet. 
Samhällsbyggarnas måltidsavdelning har tjänat som ett gott exempel på hur kommunens 
verksamheter kan använda sociala medier för att öka medborgarnas insyn och inflytande i 
verksamheten. 

Under de senaste åren har kundnöjdhetsmätningar utförts inom måltids- och 
renhållningsverksamheten. Denna typ av uppföljning bör utökas för att ge en tydligare bild av 
hur samhällsbyggarna uppfyller medborgarnas förväntningar. Nämnden kan nyttja resultat 
från kvalitetssäkrade undersökningar som möjliggör jämförelse med andra kommuner genom 
att deltaga i nationella undersökningar, exempelvis Kritik på Teknik som samordnas av SKL. 
Ett sådant deltagande är väl värt att budgetera för, under förutsättning att det finns kapacitet 
att följa upp resultatet på ett lämpligt sätt. 

Ett ökat bostadsbyggande inom kommunen ställer höga krav på transparens och tydlighet vid 
plan- och bygglovsärenden. Samhällsbyggarna är ofta medborgarnas kontaktpunkt vid dessa 
ärenden och med utgångspunkt i gällande lagstiftning skall alla medborgare få sina ärenden 
prövade utifrån samma principer. 
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3.3 Samhälle 

Budget 2017 ger ur ett finansiellt perspektiv förutsättningar för en långsiktigt välfungerande 
och hållbar infrastruktur på fastighets- och VA-sidan. Samhällsbyggarnas utmaning är att 
matcha den organisatoriska kapaciteten med avseende på arbetstid och kompetens. 

Planavdelningens arbete effektiviseras genom en tydligare prioritering av pengar till 
planuppdrag under 2017. Stärkta processer för beslut kring dessa uppdrag kommer också att 
underlätta arbetet. 

Inom förvaltningen finns en ovärderlig vilja att skapa attraktiva fysiska miljöer, där teknik, 
miljö och människa beaktas. Torget i Ryd kommer att ses över och utvecklas under 2017-
2018. Projektet har skjutits upp under flera år. I övrigt är utrymmet för denna typ av åtgärder 
ytterst litet. 

Utvecklingen inom upphandlingsområdet ställer allt större krav på upphandlingskompetensen 
inom nämnden. Möjligheterna att använda upphandlingar som instrument för att nå 
finansiella, miljömässiga och sociala hållbarhetsmål är dock stora, varför en förstärkning av 
denna kompetens bör prioriteras. 

3.4 Ekonomi 

Genom att följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning stärker nämnden sina egna 
förutsättningar för att ha god uppsikt över verksamheternas finansiella läge. Budgeterad ram 
för 2017 är relativt oförändrad. Det stora underhållsbehovet inom flera av nämndens 
verksamheter försvårar beslut kring vilka kostnader som ska prioriteras. Under innevarande år 
har nya, interna rutiner upprättats för att möjliggöra en ekonomiskt transparent verksamhet 
som samtidigt är tillräckligt flexibel för att kunna undvika kostnadsdrivande fördröjningar. 
Förutsättningarna för att undvika såväl över- som underskott kan således komma att stärkas 
under 2017. En nyckelfaktor är att budgetansvariga deltar och känner att de har möjlighet att 
påverka den löpande budgetprocessen för att således kunna sätta uppföljningsarbetet i ett 
vidare sammanhang. 

3.5 Medarbetare 

Nämndens viktigaste prioritet under 2017 är att skapa en god arbetsmiljö för nya såväl som 
för gamla medarbetare. Omsättningen av medarbetare har ökat under 2016. Att rekrytera och 
bibehålla kompetent personal är en absolut nödvändighet för att kunna uppnå nämndmålen 
inom övriga perspektiv. 

Slutsatsen från medarbetarenkäten 2016 är att majoriteten av samhällsbyggarna ser sitt arbete 
som betydelsefullt och att arbetsplatsen är förenad med trivsel och god kamratskap. Bland de 
svagare punkterna finns den personliga utvecklingen men också arbetsplatsens 
måluppföljning och beredskap inför oväntade situationer. 

Under 2017 behöver samhällsbyggarna stärka vår rollfördelning. En rollkonflikt leder till 
allmän frustration och försämrad effektivitet eftersom arbetsuppgifter både riskerar att falla 
mellan stolarna och göras dubbelt. En tydlig rollfördelning kan också bidra till att varje 
medarbetare känner ett större engagemang för sin arbetsuppgift. Varje medarbetare ska likväl 
känna trygghet inför en eventuell sjukfrånvaro eller semester, där väldokumenterade rutiner 
och god kommunikation inom verksamheten stärker vår beredskap. 
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3.6 Process 

Det senaste årets introduktion av nya, kommunövergripande, verksamhetssystem har 
frammanat förändringar i nämndens grundläggande arbetsprocesser. Under 2017 kommer 
förändrade arbetsprocesser att påskyndas som en nödvändig reaktion på de organisatoriska 
förändringar som realiseras. 

Samhällsbyggarna vill i framtiden agera betydligt mer proaktivt och själva initiera ett 
målinriktat arbete med att förbättra de interna arbetsprocesserna. Utmaningen under 2017 blir 
att uppmuntra till ett ständigt förbättringsarbete på individ- och avdelningsnivå. Som individer 
tenderar vi att hålla kvar vid trygga arbetsmetoder när vi upplever att stora förändringar sker i 
den omgivande arbetsmiljön. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Målen inom styrkortet överlappar varandra till viss del, bland annat beroende på att Tingsryds 
kommun infört ett ytterligare perspektiv jämfört med bakgrundsmodellen för balanserad 
styrning. De finansiella förutsättningarna att uppfylla målen inom de olika perspektiven 
bedöms som likvärdiga. En budget i balans ses av nämnden som ett grundläggande krav för 
att uppnå mål inom samtliga perspektiv och utgör således inte ett enskilt mål i styrkortet. 

Tidigare har det funnits en obalans mellan ekonomi och övriga mål. Efter besluten i hållbar 
ekonomi har denna obalans till viss del reducerats. Framöver finns det större risk i 
kompetensförsörjningen. Förändringsprocesser genererar alltid oro och ofta personalflykt som 
måste bearbetas aktivt. 

Det finns också en svaghet i samhällsbyggarnas förmåga att mäta, utvärdera och vidare svara 
på målen inom de olika perspektiven. På organisatorisk nivå är risken att mål som följs upp 
kvantitativt får större betydelse än de områden där det fortfarande saknas formaliserad 
utvärdering. På individnivå är det snarare så att de kvantitativa uppföljningarna uppfattas som 
främmande och svåra att påverka, vilket bidrar till att de övergripande nämndmålen inte med 
säkerhet beaktas i likvärdig utsträckning under det dagliga arbetet. En viktig aspekt är dock att 
uppföljningsarbetet i sig inte får överbelasta verksamheternas huvuduppdrag. 

4 Framtid 

Förändringar 2017 

Den budgeterade nettoramen för 2017 är i princip oförändrad. Justeringar för löner, priser och 
räntekostnader tillsammans med beslut inom ramen för de två första delarna av 
Hållbarekonomi, tar ut varandra. 

Fastighetsavdelningen kommer att påverkas av de lokaluppsägningar som övriga nämnder 
meddelar när dessa fullbordar beslut enligt Hållbar ekonomi. Arbetet med att fylla tomma 
utrymmen i befintliga verksamhetsfastigheter är redan påbörjat och utsikterna att hyra ut 
dessa till andra kommunala verksamheter är goda. Eventuell avveckling av fastigheter innebär 
emellertid en längre process. Nämnden utesluter inte att 2017 kan komma att medföra 
kostnader som inte täcks av intecknade hyror inom fastighetsavdelningens köp- och 
sälj verksamhet. 

Det ökade trycket på måltidsverksamheten kommer sannolikt att fortsätta till följd av ett ökat 
antal skolelever i kommunen. Skolorna har dock inte aviserat en fortsatt ökning. Förutsatt att 
nuvarande nivå inte ökar bedöms nämnden kunna fortsätta leverera måltidsservice av god 
kvalitet även under 2017. 
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Inom Hållbar ekonomi har beslut fattats om att engagemanget för privata utfarter skall 
upphöra. Detta är en stor strukturell förändring. Detta kommer att kräva förnyelse av avtal 
med entreprenörer och mycket information till allmänheten som haft tillgång till denna tjänst i 
många år. Observera att denna förändring ännu inte har arbetats in i den föreslagna 
budgetramen. 

Matavfallsinsamling är någonting som i allt större utsträckning efterfrågas av kommunens 
invånare som också finns med i kommunens avfallsplan. Under hösten 2016 behöver beslut 
fattas för att klargöra hur avfallsinsamlingen skall se ut i detalj under 2017. Dessa beslut 
måste också innefatta driftsformer där eventuella samarbeten med andra kommuner kan vara 
ett alternativ. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten har de senaste åren redovisat ett överskott. 
Sannolikheten att denna utveckling fortskrider minskas då en ökad investeringsvolym 
kommer att bidra till högre kapitalkostnader. På sikt väntas även räntan sakta röra sig mot en 
högre nivå. 

I den tredje och avslutande delen av Hållbarekonomi fattades beslut angående kommunens 
politiska- och verksamhetsmässiga organisation. Konsekvenserna av detta beslut har inte till 
fullo beaktats i presenterat budgetförslag. Under 2017 kommer emellertid en större förändring 
att påbörjas med avseende på hur de olika verksamheterna som utgör samhällsbyggarna är 
organiserade. Utgångspunkten är att medborgarna inte ska uppleva några negativa 
konsekvenser av detta. Utmaningen kommer främst handla om att behålla stabilitet och 
trygghet för de medarbetare som påverkas mest. 

Framtid efter 2017 

I takt med att tillgången till högklassigt bredband ökar blir det även väsentligt att kunna dra 
nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Samhällsbyggarna möter detta 
genom att bevaka goda exempel från andra kommuner såväl som från det privata näringslivet. 
Inom de kommande åren måste vi också förnya och förbättra våra kommunikationsvägar med 
medborgarna. Det ska vara lätt och säkert att använda digitala tjänster inom nämndens 
verksamhetsområden, för såväl medarbetare som användare. 

Mycket talar för att ett utvidgat insamlingsansvar avseende förpackningar och eventuellt 
också tidningar kommer att bli en realitet inom de kommande fem åren. Även kommunens 
övriga verksamheter kommer att påverkas av en sådan förändring och exempelvis ingår det i 
fastighetsavdelningens investeringsplan att bygga om de kommunala köken för att möjliggöra 
sortering. För att de tekniska aspekterna ska utnyttjas optimalt krävs ett förändrat beteende 
hos privata hushåll såväl som hos kommunala verksamheter, vilket förutsätter ett omfattande 
informationsarbete. 

Det finns ett ökat fokus på hur vi hanterar vårt dricksvatten. Det kommer framöver bli 
viktigare att ta hänsyn till reservtäkter, driftssäkerhet, hygien och utökade kommunala 
verksamhetsområden. Vad detta innebär är svårt att överblicka idag men helt klart är att det 
kommer att kräva mer resurser. 
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5 Styrkort 

5.1 Vision 

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

Mål 2017 

Perspektiv Nämndmål Mått Resultatmål 

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

Nöjda kunder Kundnöjdhetsmätningar uppfyller 
fastställda målnivåer 

Kommunikation med medborgana 
skall vara tydlig och öppen 

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

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

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

Ekonomi Följa fullmäktiges riktlinjer för budget Budgetavvikelse inom 
och redovisning skattefinansierad verksamhet, mkr 

Budgetavvikelse inom 
taxefinansierad verksamhet, mkr 

Medarbetare God hälsa Sjukfrånvaro, % 

Medarbetarna skall ha kompetens, Andel medarbete som är nöjda med 
utvecklas, känna sig hörda och sin arbetssituation. 
delaktiga i verksamheten. 

Nöjd Medarbetarindex (NMI) 

Process Ständiga förbättringar skall prägla Avdelningarnas arbete med att 
samhällsbyggarnas processer löpande revidera, värdera och 

anpassa sin verksamhet efter 
rådande behov 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 

Skattefinansierad Driftbudget -39, 1 -35,6 -35,5 -36,3 -36,2 
verksamhet nettokostnader, mkr 

Skattefinansierad lnvesteringsbudget, mkr 70,0 126,3 60,8 13,5 12,8 
verksamhet 

Renhållning lnvesteringsbudget 3,0 0, 1 0,3 1,3 0,4 
(taxefin vht), mkr 

VA lnvesteringsbudget 3,7 2,5 4,0 12,0 12,0 
(taxefin vht), mkr 

Samhällsbyggnadsnämnd, Budget 2017 8(10) 
29 

34



7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2017 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2020 

Investering, mkr Budget Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 
Totalt (2017-

2017 2020) 

Infrastruktur 1,8 2, 1 0,6 0, 1 4,6 
( skattefinansierad) 

Fordon och maskiner 0,5 0,5 4,6 0,45 6,05 

Energieffektivisering 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

Fastighetsinvesteringar 6,2 6,2 6,2 6,2 24,8 

Inventarier och övrigt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Renhållning investeringar 0,4 0,3 10,0 0,25 10,95 

VA investeringar 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 

Nämnden vill verka för en hållbar och trygg infrastruktur för att säkerställa framkomlighet, 
säkerhet och kapacitet inom hela kommunens vägnät. Årligen avsätts 100 tkr för 
trafikåtgärder, vilket endast räcker till mindre åtgärder. 2017-2018 rymmer en större 
investering för att öka attraktiviteten i Ryds tätort. 

Nämndens maskinpark utsätts för hårt slitage och med hjälp av gatuavdelningens utbytesplan 
har nämnden god framförhållning för att undvika höga reparationskostnader och säkerställa 
driften. Budgetförslaget räcker för att upprätthålla delar av maskinparken i driftsäkert skick. 

Belysnings- och ventilationsåtgärder i kommunens fastighetsbestånd utgör merparten av 
avsatta medel för energieffektiviseringsåtgärder. 

Inom de 6,2 mkr som årligen avsätts för fastighetsinvesteringar finns öronmärkta medel för 
bland annat brandskyddsåtgärder. Från och med år 2017 ökar avsatt belopp för utvändig 
målning, vilket är ett eftersatt område som bör prioriteras då detta bidrar till att förlänga 
fastighetens livslängd. I investeringsplanen avsätts från och med 2017 medel för att förnyelse 
av lekutrustning samt iordningställande av miljöutrymmen i de kommunala köken. 

Renhållningsverksamheten tilldelas årligen ett mindre belopp för att upprätthålla standarden 
på de kommunala återvinningsanläggningarna. Inom de närmsta åren behöver 
återvinningscentralen i Ryd renoveras för bättre användarvänlighet för besökare samt för att 
uppfylla säkerhets- och miljökrav. I investeringsplanen finns inga medel avsatta för nya 
renhållningsfordon, vilket innebär att sophämtningen inte kommer kunna fortsätta att bedrivas 
i egen regi utifrån detta budgetförslag. 

Under kommande år har VA-verksamheten tilldelats finansiella medel att följa den långsiktiga 
investeringsplanering som kontinuerligt uppdateras. Den organisatoriska kapaciteten kommer 
sannolikt att behöva stärkas för att genomföra detta. 
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Kapitalkostnaderna för framtida investeringar bedöms som rimliga att rymmas inom befintligt 
ramförslag samt med nuvarande taxenivå på VA-sidan. I takt med att räntan når en högre nivå 
och när sedan tidigare avskrivna investeringar ersätts med nya kommer sannolikt VA-taxan 
att behöva justeras för att täcka verkliga kostnader. 
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1 Uppdrag 

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

2 Omvärld 

Bristen på behöriga lärare ökar. 

Det blir fortsatt allt svårare att rekrytera personal inom skolan och i synnerhet kommer det att 
bli en brist på behöriga och legitimerade lärare. För få studenter utexamineras från 
lärarutbildningarna. Samtidigt har antalet elever ökat som ett resultat av vårt stora 
flyktingmottagande. Detta i kombination med stora pensionsavgångar och skärpta krav på 
lärares behörighet kommer att medföra en stor brist på lärare. Vid läsårsstarten i augusti 2016 
saknar vi 4-5 lärare inom ma/no och SvA. Därutöver saknar vi två specialpedagoger och en 
skolsköterska. En kompetensbrist på våra skolor kan innebära att vi får svårt att upprätthålla 
kvaliten i undervisningen. 

Osäkra prognoser, det kan bli ett fortsatt stort flyktingmottagande. 

Tingsryds kommun har ett stort flyktingmottagande och detta har ökat under senare år. 
Prognosen för framtiden är mycket osäker. Många människor är på flykt, men samtidigt har 
många länder, däribland Sverige, nu stängt sina gränser och blivit mycket mer restriktiva till 
att låta människor på flykt komma in i eller passera sina länder. I vår region stänger nu 
Migrationsverket vissa mottagningsenheter på grund av att det kommer in färre nyanlända till 
vårt land. Men i Tingsryds kommun skall Migrationsverket ha etyt oförändrat mottagande. 
Detta kan innebära att vi får ta emot fler flyktingar trots att det blir en minskning totalt sett i 
landet. Utmärkande för den här verksamheten är att den är mycket föränderlig med väldigt 
korta ledtider. Familjer med barn kommer till våra flyktingboenden och flyttar ofta snart 
vidare till andra boenden. Detta ställer stora krav på vår förvaltning och rektorer och lärare 
när det gäller flexibilitet och anpassning av vår undervisningsorganisation efter hur behoven 
ser ut. För rektorerna kan det också vara svårt att rekrytera rätt kompetens när vi får ansvar för 
fler nyanlända elever. Lärarna ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika 
förutsättningar och kunskaper och som kommer från olika länder med olika kulturer och 
religioner. I januari 2016 var ca 20% (över 200 st) av våra grundskolelever nyanlända elever 
(varit i Sverige kortare tid än fyra år) och mer än 30% (över 100 st) av våra elever på 
Wasaskolan gick då språkintroduktionen. Vi har fler än 100 ensamkommande flyktingbarn. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Högst prioritet under år 2017 är elevernas lärande och måluppfyllelse, att höja 
kunskapsresultaten inom grundskolan och elevernas behörighet till gymnasieskolan. 

Under läsåret 2016/17 kommer vi att delta i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, 
läs- och skrivdidaktik, "Läsly:ftet", med alla lärare inom grund- och gymnasieskolan. Vi tar 
också del av statens "lågstadie- och fritidshemssatsning" som möjliggör en ökad 
personaltäthet inom de verksamheterna. Vi tar också möjligheten att bedriva sommarskola, 
vilket särskilt för våra nyanlända elever är en stor hjälp att komma in i svenska språket och få 
bättre förutsättningar för att lyckas med studierna. Våra förstelärare har alla uppdrag som ska 
gynna en ökad måluppfyllelse för våra elever. 

När det gäller biblioteksverksamheten kommer fyra folkbibliotek i kommunen att läggas ner. 
Detta gäller biblioteken i Urshult, Väckelsång, Linneryd och Konga. Biblioteksorganisationen 
kommer att arbetas fram under hösten 2016. 

3.3 Samhälle 

Vi kommer att fortsätta arbetet enligt vår samverkansplan för skola-näringsliv med en 
samverkansgrupp för skola-näringsliv med företagarrepresentanter, representanter från UF 
Kronoberg, näringslivschef, rektor, utvecklingsledare och lärare. 

Vi har också tagit fram en plan för Studie- och yrkesverksamhet som vi kommer att följa. 

3.4 Ekonomi 

Förändringar till 2017 

Budgetförutsättningar och beslutade arbetsramar av kommunstyrelsen (KS) 

Utgångsläget och förutsättningarna för barn- och utbildningsnämndens (BUN) budget är 
följande: 

Arbetsramen för år 2017 uppgår till 273 771 tkr. Väsentliga ramförändringar utöver de 
"vanliga" ramregleringarna ochjusteringspostema som löneökningar, priskompensation, 
justering internränta m.m. är att följande omfördelningar har gjorts i ramen: 

Hållbar ekonomi del 1 (HE 1 ), ramminskning: Inackorderings bidrag 40 tkr, och 
städverksamhet 289 tkr, totalt 329 tkr. 

HE 2, ramminskning: Bibliotek 1 400 tkr och Rävemålaskolan (halvår) 250 tkr, totalt 
1 650 tkr. 

HE 2, ramökning: Bibliotek återförs 350 tkr för kvalitetshöjningar i verksamheten, totalt 
350 tkr. 

Nettoeffekt av HE 1 och HE 2 är en minskad ram med 1 629 tkr. 
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Nämndens ram för år 2017 har utökats m.a.a. äskanden kopplat till verksamhetsförändringar 
framöver. Som tillfällig ramökning 17-18 tillförs 3 700 tkr avseende volymökningar i 
verksamheten kopplat till fler nyanlända inom språkintroduktionen på Wasaskolan 2 000 tkr, 
fler lärartjänster och annan personal till Dackeskolan 1 000 tkr för ökat antal nyanlända 
elever, samt 700 tkr till fritidshemmen för fler kommunplacerade barn/elever. 

Som permanent ramökning tillförs 500 tkr för (av staten beslutad) utökning av timplanen i 
matematik för elever i åk 4-6 med en klocktimme per vecka, vilket motsvarar en hel 
lärartjänst och därmed en ökad kostnad på 500 tkr. 

Ramökningen för nämndens äskanden uppgår till 4 200 tkr. 

Därutöver har i budgetförslaget arbetats in äskade medel för flyktingmottagande lå 16/17 och 
då för VT -17, vilket KS beslutat om. 

Hållbar ekonomi del 3 

HE 3 är f n ej beslutad i tilldelad ram, vilket innebär att nämnden ej skall beakta detta i 
nämndsbeslutet. Förvaltningen har i samråd med ekonomiavdelningen kalkylerat och förberett 
för det kommande beslutet, vilket kan sammanfattas enligt följande: 

HE 4.1 Vuxenutbildning, minskade anslag för köp av externa utbildningar -200 tkr 

HE 4.6 Gymnasieskola, minskade anslag för, utbildning inriktningskurser (-100 tkr), köp av 
Estetisk utbildning från Kulturverkstan (-150 tkr), och IT (-200 tkr), totalt -450 tkr för 
gymnasieskolan. 

HE 7.5 EU-verksamhet, avsättning 0,05 % av förvaltningens nettokostnadsram på 273 771 tkr 
vilket innebär reserverade medel år 2017 på totalt -137 tkr. 

Sammantaget uppgår effekten av HE 3 till -787 tkr. 

Sammanfattning av budgetförslaget 2017 

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har till BUN arbetat fram ett budgetförslag inom 
den av KS tilldelade ramen och enligt de förutsättningar som anges i anvisningarna, samt med 
beaktande av budgetförutsättningarna ovan. 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följande: 

Omslutningen i budgetförslaget är: 

Intäkter -41676tkr 

Kostnader 315 447 tkr 

Nettokostnad 273 771 tkr 

Varav personalbudget som uppgår till 172 612 tkr. 

Investerings budgeten för år 2017 uppgår till 67 5 tkr och investeringsplan 2018-2020 uppgår 
till 500 tkr för vardera åren, totalt uppgår investeringarna till 2 175 tkr och är inom 
investeringsramen. Investeringarna avser ersättning och förnyelse av maskiner och inventarier 
inom den pedagogiska verksamheten. Samt reserverade medel (från 2016) för inventarier till 
Älvans förskola 175 tkr. 

Driftbudget för våra verksamhetsområden: 

Nämnds- och styrelseverksamhet (773 tkr) 

Nämndens budget utgörs i huvudsak av fasta arvoden, grundarvoden, sammanträdes- och 
förrättningsersättningar för ledamöterna samt anslag för stipendium, uppvaktningar, resor, IT. 
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Barn- och utbildningskontor och övrig pedagogisk verksamhet (6 096 tkr) 

Personalbudgeten för barn- och utbildningskontoret uppgår till 6,5 tjänster. Bemanningen är 
oförändrad jämfört mot 2016. Därutöver finns anslag budgeterat för köp av verksamhet från 
Kulturverkstan (Cafä KV), resterande anslag utgörs av en reserv under skolchef. 

Bibliotek, barn och ungdomskultur (7 004 tkr) 

Beslut enligt HE 2 innebär att biblioteksverksamheten skall minska med motsvarande 
1 400 tkr, samtidigt tillförs 350 tkr för kvalitetshöjande åtgärder, vilket arbetats in i 
budgetförslaget. Minskade anslag och kostnader för personal, lokaler mm, bl a i Konga och 
Urshult. Stöd ungdomskultur (100 tkr) är oförändrat. 

Kultur- och musikskola (4 213 tkr) 

Beslut enligt HE 2 att den totala kostnaden skall minskas med 20 %. Ny upphandling av 
verksamhet från och med andra halvåret 2017. 

Fritidsgårdar (1 253 tkr) 

HE 2, översyn av organisation, antal och driftsformer. 

Förskola, fritidshem, och pedagogisk omsorg (66 310 tkr) 

I likhet med 2016 ser vi en fortsatt stark efterfrågan på platser inom förskolan och 
fritidshemmen, särskilt för fritidshemmen där vi ser en markant ökning av antalet placeringar 
främst m a a ökat antal kommunplacerade. Antal barn i behov av särskilt stöd är fortsatt stort. 
Tillbyggnad av Älvans förskola i Tingsryd är planerad att färdigställas i augusti, samtidigt 
som Junibacken och Slottets förskolor läggs ner. Avtalet med den enskilda förskolan 
Sörgården kan förlängas med option efter den 30/6. Vi har ett enskilt familjedaghem i 
Tingsryd med 6 barn placerade. Vårdnadsbidragen har upphört efter beslut HE. 

Grundskola, grundsärskola och förskoleklass (121 558 tkr) 

Elevunderlaget inom grundskolan ökar främst beroende på fler nyanlända. I budget 2017 har 
vi på både intäkts- och kostnadssidan tagit hänsyn till det ökande antalet nyanlända elever, 
nämnden har fått extra medel från KS och i ramen för att klara det utökade behovet. Vi har 
förberedelseklasser på både Dacke- och Trojaskolan, därutöver har vi integrerat eleverna i 
undervisningen på Örmoskolan. Antalet elever i behov av extra stöd är fortsatt stort och 
därmed behovet av riktade resurser. Vi har även fler elever på specialskolor som har behov av 
särskilda stödinsatser och vård utöver den ordinarie elevkostnaden för utbildningen. Beslut 
enligt HE 2 har tagits om att lägga ner den kommunala skolan i Rävemåla från hösten 2017. 
Från lå 16/17 har timplanen i MA utökats för åk 4-6 vilket motsvarar ca 1 lärartjänst för vilket 
nämnden erhållit medel för i 2017 års budget. 

Gymnasieskola och gymnasiesärskola (59 136 tkr) 

Antalet elever ökar på Wasaskolan och då främst nyanlända inom språkintroduktion. 
Samarbetet med AMB fortsätter på ett positivt och utvecklande sätt för båda huvudmännen. 
Från 2016 har vi ett nytt avtal med TAIF om samverkan inom ishockeygymnasiet på 
Wasaskolan. Wasaskolan är också certifierad för Teknikcollege. Vi har även många elever 
som studerar i andra kommuner och fristående skolor och då främst i Växjö. 

Vuxenutbildning, SFI, särvux och uppdragsutbildning (7 428 tkr) 

De senaste åren har antalet elever ökat kraftigt inom främst SFI-undervisningen på grund av 
den stora tillströmningen av nyanlända, men även av andra invandrare från främst EU. Även 
för år 2017 beräknas en ökning ske. Intäkterna för SFI förväntas öka ytterligare vilket 
finansierar det ökade behovet av lärare. 
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I ovanstående budget för våra verksamhetsområden ingår särskilda anslag för: 

Köp av utbildningar och entreprenader (53 701 tkr). Försäljning av utbildningar o verksamhet 
(-8 901 tkr). Skolskjuts och gy-resor (14 721 tkr). Läromedel o material (6 230 tkr). 
Kompetensutveckling (888 tkr). Lokalkostnader, hyror o städ (33 655 tkr). Kost (20 239 tkr). 
IT Ek modell (7 042 tkr). 

3.5 Medarbetare 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för de ämnen man undervisar i samt att höja 
den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 
respektive lärare med inriktning mot fritidshem och skolans yngre år. 

Hög prioritet är också att minska den stigande sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Arbetet fortgår att genom olika nätverk höja kompetensen inom personalen i förskolorna, 
fritidshernrnen och grundskolorna. 

Genom deltagande i Skolverkets nationella Läsly:ftet för all personal inom grund- och 
gymnasieskolan höja personalens kompetens. 

3.6 Process 

Vi kommer att arbeta enligt det årshjul som finns redovisat i Stratsys vad gäller frågor kring 
kvalitet och arbetsmiljö. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Vi gör bedömningen att vi har balans mellan de olika perspektiven och att vi klarar vårt 
uppdrag med godtagbar kvalitet inom den ekonomiska ram som vi har för våra verksamheter. 

4 Framtid 

Förändringar 2017 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

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

Fortsatt stort flyktingmottagande 

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

Förändringsarbete enligt politiska beslut inom "Hållbar ekonomi" 

Inom "Hållbar ekonomi" har politiken nu tagit beslut om samtliga utredningar. Nu har vi i 
uppdrag att verkställa och genomföra de beslut som har tagits. Detta gäller bl a organisationen 
av grundskole- och biblioteksverksamheterna inom kommunen samt andra förändringar som 
är beslutade. Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning kommer att få arbeta utifrån 
de beslut som är tagna för att göra de förändringar som krävs. När det gäller 
biblioteksverksamheten skall antalet folkbibliotek minskas från sju till tre och skolbiblioteken 
skall omvandlas till mer moderna bibliotek. Den digitala utvecklingen har här förändrat 
förutsättningarna. Vad gäller grundskoleorganisationen skall skolan i Rävemåla avvecklas och 
upphöra från höstterminen 2017. Det finns en ansöka om att starta friskola. 

Upphandling av musik- och kulturskola 

Kommunstyrelsen har beslutat att verksamheten inom musik- och kulturskolan skall 
konkurrensutsättas och upphandlas med inriktningen att minska kostnaderna med 20%. 
Arbetet har påbörjats och planeras att genomföras under hösten 2016. Nuvarande avtal, som 
löper fram till och med juni 2017, är nu uppsagt. 

Deltagande i Skolverkets projekt - "Läslyftet" 

Under läsåret 2016/17 kommer vi att delta i Skolverkets satsning "Läslyftet" som är en 
kompetensutvecklingsinsats för lärare i språk-, läs- och skrivdidaktik. Vi kommer att delta 
med alla våra lärare i grund- och gymnasieskolan och vi har fått statsbidrag för utbildning av 
sex stycken handledare. Arbetet bygger på kollegialt lärandemed stöd av handledarna och 
med ett särskilt framtaget studiematerial. Lärarna kommer att ha ca en timme reserverad tid 
varje vecka för att arbeta med den här kompetensutvecklingen. 

Framtid efter 2017 

Ett nytt fjärde år på utbildningen inom Teknikprogrammet 

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

5.1 Vision 

BUN:s vision 

"Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar" 

Mål 2017 

Perspektiv Nämndmål Mått 

Medborgare Alla barn och elever inom samtliga av Delaktighetsindex barn/elever 
våra verksamheter känner delaktighet 

Nöjdhetsindex elever och har möjlighet att påverka frågor 
som berör dem 

Alla vårdnadshavare är nöjda med Delaktighetsindex vårdnadshavare 
verksamheten och känner sig 

Nöjdhetsindex vårdnadshavare delaktiga 

Alla barn och elever känner sig trygga Trygghetsindex barn/elever 
i våra förskolor och skolor. 

Alla våra barn och elever ges Kunskapsresultat åk 3 
möjlighet att nå de nationella målen 

Kunskapsresultat åk 6 godkända i 
alla ämnen 

Kunskapsresultat åk 6 meritvärde 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - inklusive nyanlända 
elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
exklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
inklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till 
gymnasieskolan - exklusive 
nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till 
gymnasieskolan - inklusive 
nyanlända elever 

Slutbetyg gymnasiet 

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

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - exklusive nyanlända 
elever 

Kunskapskrav åk 1 

Vuxenutbildningen ska ge de Fullfölja sin planerade utbildning 
studerande möjlighet att utveckla sina 

Nöjdhet kunskaper och sin kompetens i syfte 
att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja personlig 
utveckling 

Folkbibliotek ska vara tillgängliga för 
alla 
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minst 90 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 95 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 220 

minst 70 % 

minst 200 

minst 200 

minst 88 st 

minst 80 % 

minst 13,5 st 

minst 60 st 

minst 70 st 

minst 85 % 

minst 90 % 
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Perspektiv Nämndmål Mått Resultatmål 

Höga förväntningar Höga förväntningar på eleverna minst 100 % 

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

Det finns kreativa och öppna Nöjdhet minst 90 % 
mötesplatser med bra bemötande och 

Besöks frekvens hög kvalitet på våra fritidsgårdar 

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

Våra barns och elevers Minska matavfall 
miljömedvetande ska öka 

Biblioteket ska sprida folkbildning Antal utlånade böcker 
genom tillgång till litteratur och digitala 

Erbjudna programpunkter medier 

Ekonomi En budget i balans kopplat till god Prognossäkerhet ekonomi 
kvalitet i våra verksamheter 

Budget i balans 

Personaltäthet förskolan högst 5,4 st 

Personaltäthet grundskolan minst 8,4 st 

Personaltäthet i förskoleklass minst 7,3 st 

Personaltäthet i fritidshemmen högst 18,3 st 

Hållbar ekonomi 

Medarbetare Vår personal är nöjda med sitt arbete Helhetsbedömning arbetssituation minst 80 % 
och sin arbetssituation 

All vår personal har adekvat utbildning Behörig personal i grundskolan och minst 87,5 % 
och är behöriga inom sitt gymnasieskolan 
arbetsområde 

Förskollärare 75 % Andel personal med minst 75 % 
förskollärarutbildning 

Fritidshem 50 % Andel personal med lärarutbildning minst 65 % 
mot fritidshemmen 

Vår personal mår bra och har ett högt Hälsoläge minst 95 % 
hälsoläge 

Bibliotekspersonal med adekvat Bibliotekspersonal med adekvat minst 90 % 
utbildning utbildning 

Personal på fritidsgårdar ska ha Fritidsledarutbildning minst 100 % 
adekvat utbildning 

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

Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbete minst 100 % 

God intern kontroll Barn- och utbildningsnämndens 
samlade bedömning av IK 

Utökad samverkan mellan Barn- och Samverkan BUN SOC 
utbildningsnämnden och 
socialnämnden 

Vi har snabb respons gentemot Tjänstegarantier 
vårdnadshavare som söker plats inom 
förskola och fritidshem 
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6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 

Verksamhetens 245,4 245,5 264,5 264,5 273,7 
nettokostnader, mkr 

Nettoinvesteringar, mkr 0,5 0, 17 0,65 0,5 0,67 

Personal antal årsarbetare 307 321 327 330,59 357,53 
Bun o fd KuF 

Personalkostnad, mkr 140,3 149,9 161,8 157,8 172,6 

Sjukfrånvaro, % av 4,6 4,8 5,3 5 5 
arbetstiden 

Antal placerade barn totalt 889 903 915 915 971 

varav i förskola (inkl enskild 477 481 491 505 530 
förskola) 

varav i fritidshem 407 416 424 410 441 

varav i enskilda 5 6 6 6 6 
familjedaghem 

Antal vårdnadsbidrag 17 20 20 20 0 

Antal barn per årsarbetare 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
förskolan 

Antal barn per årsarbetare 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
fritids hem 

Antal elever i förskoleklass 121 117 125 120 113 

Antal lärare per 100 elever i 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
förskoleklass 

Grundskola, elever 1 034 1 044 1 076 1 002 1 007 

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

Gymnasieskola elever, 222 238 252 250 300 
Wasa 

Komvux, TLC 141 159 202 180 250 
heltidsstuderande 

Boklån per invånare 11,3 12 12 12 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2017 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Inga Inga Inga Inga 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en budget i balans för år 2017 inom den av 
kommunstyrelsen tilldelade ramen på 273 771 tkr netto. Inga moduler/sparåtgärder redovisas. 
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Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2020 

Investering Budget 
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Totalt (2017-
2017 2020) 

Maskiner, utrustning och 675 500 500 500 2 175 
inventarier för den 
pedagogiska verksamheten. 

Kommande årens investeringar avser i huvudsak maskiner, utrustning och inventarier för den 
pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser för personalen kan förekomma. 
Samtliga kapitalkostnader för ej genomförda investeringar år 2016 och år 2017 är budgeterade 
som anslag i driftbudget 2017. Anslagen är beräknade till totalt 15 5 tkr. Internräntan är sänkt 
från 2,4 % till 1,75 % i budget 2017. Investeringsbudgeten för år 2017 har ökats med 175 tkr, 
från 500 tkr till 675 tkr, vilket avser reserverade medel från år 2016 för inventarier till Älvans 
förskola i Tingsryd. 
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Budget 2017 

Socialnämnd 
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1 Uppdrag 

Socialnämnden är ansvarig för följande verksamheter: 

• Äldreomsorg 
• Funktionshinderornsorg 
• Sysselsättning 
• Social barn och ungdomsvård 
• Ekonomiskt bistånd 
• Missbruks- och beroendevård 
• Våld i nära relationer 
• Hemlöshet 
• Färdtjänst 
• Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 

2 Omvärld 

Allmänt 

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

Hälso- och sjukvård 

K valitetsregister har tidigare stimulerats genom prestations baserad statlig ersättning men då 
detta avslutats förväntas kommunerna bedriva samma arbete och ansvara för fortsatt 
finansiering. Den nya patientlagen ger större valfrihet i öppenvården och det är ökade krav på 
samordning mellan huvudmän för att skapa en mer individuell vård och omsorg. 
Betalningsansvarslagen mellan sluten vård och kommun ses över och förslaget innebär att 
patienter skall hem snabbare till hemmet, att primärvården får ett större ansvar och mer 
kvalificerad vård ges i hemmen av kommunens personal. Detta medför ökade kostnader för 
både personal, material, rekrytering och kompetensutveckling. De ökade kraven ger också ett 
ökat behov av digitalisering mellan huvudmän (region och kommun). Ett hållbart och säkert 
systern som hanterar information mellan huvudmännen är avgörande för att ge säkra insatser. 

Äldreomsorg- och funktionshinderomsorg 

Det finns statlig finansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 
2016 och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen 
avsätta en summa årligen fram till 2018. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut 
om 2017 års medel i december 2016, så att nya medel kan rekvireras i början av 2017. 
Fungerande fibernät i kommunens alla delar är viktigt så att trygghetslarrnen blir en insats att 
lita på och att välfärdsteknologin kan fortsätta utvecklas för möta nya behov och för att frigöra 
personalresurser till kärnverksamhet. Fungerande verksarnhetssystem och tillgång till god IT
utrustning som tillgodoser verksamheternas och personalens behov på effektiva arbetssätt 
behöver utvecklas för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet. 

Social barn- och ungdomsvård 

Det behövs en ökad stabilitet inom personalstyrkan som jobbar med barn och ungdomsvård. 
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Stabiliteten torde komma genom god arbetsmiljö, rimlig arbetsmängd, kompetensutveckling 
och stöd till nya i yrket. I annat fall kommer kostnader för rekrytering, sjukskrivningar och 
introducering bli höga i kombination med en oerfaren personalstyrka med brister i kompetens 
och erfarenhet. Socialtjänsten måste tillsammans med skola och elevhälsa arbeta 
förebyggande för att stötta familjer och föräldrar där den egna förmågan brister och barn har 
speciella behov. Vi måste också tillsammans skydda barn som växer upp i förhållande där 
konflikter, missbruk och/ eller våld i nära relationer påverkar deras utveckling och hälsa. 
Hedersrelaterat våld och omhändertagande av utsatta barn som helt bryter med sina familjer i 
skyddade boenden ställer stora krav på kompetens, skyddsbedömningar och säkerhetsarbete 
både för det utsatta barnet, för placeringen och för de som arbetar med ärendet. Ett 
förebyggande arbete i samverkan och med rätt kompetenser kommer innebära att dessa barn i 
framtiden lyckas med skola, bostad och försörjning. 

Missbruks och beroendevård 

I samhället finns ett ökat vårdbehov för missbruk och förändringar kan ses i mönster och ålder 
kring alkohol och narkotikaanvändande och i många fall ingår även psykisk ohälsa som en del 
i missbruket. Konsekvenserna blir inte sällan ekonomiska svårigheter, utestängning från 
arbetsmarknad och bostadsmarknad och stora utmaningar för alla samhällstjänster såsom 
socialtjänst, vård och polis. 

Detta medför ökade kostnader för samhället och ökat lidande för den enskilde. 

Våld i nära relationer 

Både kvinnor och män utsätts för våld i nära relationer, såväl i heterosexuella som i 
samkönade relationer, men kvinnor drabbas oftare. Kvinnor utsätts för andra former av våld 
än män och våldet är oftast grövre och mer systematiskt. Till socialnämndens uppgifter hör att 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. I 
många fall 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, stora psykiska påfrestningar och med långa resor till en skyddad plats. I 
Tingsryd kan vi se en ökning av personer som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat 
våld och som behöver stöd, främst handlar det om kvinnor men också om barn och unga män. 

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 

Många undersökningar visar att bostad först är det bästa för att lyckas som medborgare och 
det gör också att kommunen kan undvika dyra institutionskostnader och hemlösa i 
kommunen. Socialnämnden bör erbjudas vara aktiv i samhällsplaneringen och 
bostadsförsörjningsplanen så inte socialnämnden blir en bostadsförmedling. Bostadsbygge 
behövs med billiga hyror av enklare modeller. 

Migration 

Det är färre asylsökande och ensamkommande barn som söker asyl. Vi har nu att hantera att 
hjälpa de personer som fått uppehållstillstånd och som har gått ur den sk etableringen med 
bostad, försörjning och sysselsättning. För att integrationen skall kunna fungera och för att 
våra nya medborgare skall kunna bidra till en god utveckling av vårt samhälle är det viktigt 
med ett tryggt mottagande, bra skolgång, tillgång till arbete, SFI undervisning och en 
meningsfull fritid. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 

• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Under 2017 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet 
och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Socialnämnden skall också verka för att utveckla och 
säkra arbetet med klagomål och synpunkter. 

Socialnämnden har med den föreslagna budgeten för 2017 möjlighet att fortsätta en positiv 
resa med förebyggande och öppna insatser inom alla kategorier. 

3.3 Samhälle 

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

3.4 Ekonomi 

Tingsryd kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation med 
ansträngda ekonomiska förutsättningar och har så gjort sedan en tid tillbaka. För att klara de 
finansiella mål som blivit utsatta har kommunfullmäktige i Tingsryd kommun sedan 2013 
fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och en långsiktig hållbar ekonomi. För 
socialnämnden innebär detta bland annat att försöka råda bot på det långvariga totala 
underskott som existerat. 

En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och 
kostnader är i balans. För att uppnå detta är effektivt resurs-utnyttjande ett stort steg i rätt 
riktning. Under 2015 och 2016 har effektiviseringar i huvudsak inom hemtjänst skett i form 
av resursfördelning. En modern organisation innebär effektiviseringar för att få ner kostnad 
per brukare och för att maximera tiden som finns tillgänglig. 

Den jämförelse som gjordes mellan olika kommuner för åren 2013 och 2014 visade att 
socialnämnden i Tingsryd bedriver sin verksamhet betydligt billigare än andra jämförbara 
kommuner och så är fortfarande fallet. De tio sista platserna på Örnen förväntas att fyllas och 
med detta följer en permanent nedstängning av Lindegården. 

Det mål som satts ut om att socialnämnden ska nå en god kostnadskontroll och en ekonomi i 
balans innebär att skapa en buffert och ett bekvämare utgångsläge inför oförutsedda kostnader 
samt att en viss procent av det eventuella budgetöverskott som nås kommer att återföras till 
verksamheten. 

Ökade resurser till individ- och familjeomsorgen är tänkt att minska behovet av köpt vård och 
stöd, vilket medför besparingar inom socialnämnden. 
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Socialnämnden föreslås för 2017 få både ett permanent och ett tillfälligt anslag som är varmt 
välkommet och som möjliggör fortsatt arbete för att nå långsiktig hållbar ekonomi inom alla 
avdelningar. 

Vidare så rymmer liggande budgetförslag inga medel för investeringar i större form. 

3.5 Medarbetare 

Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska vara nöjda, känna 
ansvar och delaktighet. Nämnden behöver verka för att rekrytera och behålla kompetent 
personal men också ge möjlighet till utveckling. 

Nämnden kommer fortsatt arbeta med analys och vidtagande av åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. 

3.6 Process 

Nämndens verksamhet ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. 

Under 2017 kommer nämnden arbeta med att införa E-tjänster och IT projekt av olika slag 
samt fortsatt mäta den utförda tiden i hemtjänst och boendestöd. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska 
medarbetare arbetar effektivt, brukarna blir nöjda och ekonomin kommer i balans. 

4 Framtid 

Förändringar 2017 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet medför stora utmaningar 
för socialnämnden att kunna uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet i handläggning och 
verkställighet. 

Samverkan i olika former kommer vara avgörande för kommunens kostnadsnivå och för 
medborgarens upplevelse av kvalitet. Under 2017 kommer ökad samverkan i länet i form av 
barnahus, bästa möjliga missbruksvård och barnens bästa i Kronoberg att arbetas fram och 
startas upp. Även gemensam hjälpmedelsverksamhet, gemensam familjerätt samt samarbete 
för de mest sjuka äldre diskuteras. 

Att fortsätta det långsiktiga arbetet med förebyggande åtgärder framförallt för barn och unga, 
kommer att medföra ökad kvalitet och minskade kostnader i framtiden. Dock innebär det in 
inledningen en ökad användning av resurser. 

Behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom trygghetsboende för äldre, 
särskilda boende för personer med psykiska funktionshinder samt allmänna boende för 
personer som idag är hemlösa, hotas av hemlöshet eller är nya medborgare i Sverige måste bli 
en kommungemensam fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. Bostäderna 
som planeras behöver ta höjd för behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och 
billigare alternativ. 
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Framtid efter 2017 

Uppgiften, nu och i framtiden - att vi ska vara till för medborgarna i Tingsryd, måste alltid 
vara det som styr vår verksamhet. Socialnämnden ska vara effektiv, professionell och uppvisa 
en hög kvalite. 

Att få ut högsta möjliga nytta till en så låg kostnad som möjligt är den utmaning som ligger 
framför oss. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt söker 
utmaningen om att förbättra våra metoder. 

Det faktum att samhälle, individer och familjers livssituationer kommer att förändras över tid, 
gör att förmågan att göra rätt saker i rätt tid är en avgörande faktor för att det sociala arbetet 
ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan åstadkomma en 
varaktig förbättring av livssituationen. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

"Trygg omsorg och vård med bästa tillgänglighet och delaktighet." 

Mål 2017 

Perspektiv Nämndmål Mått 

Medborgare Medborgare som är i behov av stöd Andel uppfyllda tjänstegarantier 
på grund av fysiska, psykiska, sociala 

Andel som är nöjda/mycket nöjda eller andra skäl skall erbjudas ett 
individuellt anpassat stöd av hög med sitt särskilda boende 

kvalite som bygger på Andel som är mycket/ganska nöjda 
självbestämmande och delaktighet med sin hemtjänst 

Andel som vet vart man vänder sig 
vid klagomål och synpunkter 

Antal hemtjänstpersonal som i 
genomsnitt besöker en brukare under 
14 dagar 

Nattfasta för brukare på särskilt 
boende 

Andel som är nöjda/mycket nöjda 
med anhörigstödet som erbjuds 

Andel nöjda brukare FO 

Andel nöjda klienter IFO 

Andel nöjda patienter HSL 

Samhälle Hög grad av brukarinflytande med en Träffar per år med anhöriggrupper 
meningsfull vardag 

Seniorträffar per år fördelat på de sju 
största orterna i kommunen 

Andel genomförandeplaner där det 
framgår vilka aktiviteter den enskilde 
önskar ha på individnivå 

Antal aktiviteter som erbjuds på 
särskilt boende per vecka 
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100 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

högst 10 st 

högst 11 tim 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 90 % 

minst 30 st 

minst 300 st 

minst 100 % 

minst 5 per 
vecka 
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Perspektiv Nämndmål Mått Resultatmål 

Ekonomi Socialnämnden ska ha en god Budgetawikelse överskott 
kostnadskontroll och en ekonomi i 0,25 % 
balans 

Kostnaderna för köpt vård och stöd minst 5 % 
skall minska 

Del av eventuellt överskott ska 
återföras till verksamheten 

Medarbetare Friska och nöjda medarbetare med Nöjda medarbetare (HME) minst 90 % 
rätt kompetens och hög känsla av 

Andel sjukfrånvaro av arbetad tid ska minst 10 % ansvar och delaktighet 
minska 

Andel sjukfrånvaro (0-14 dgr) av minst 10 % 
arbetstiden ska minska 

Antal medarbetare per områdeschef högst 30 st 

Andel medarbetare som använder minst 50 % 
friskvårdsbidraget 

Andel medarbetare med minst 87 % 
omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande inom ÄFO 

Andel medarbetare med minst 25 % 
specialistutbildning HSL 

Andel medarbetare med minst 25 % 
specialistutbildning IFO 

Process E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska Antal införda E-tjänster per år minst 2 st 
vara väl utvecklade och anpassade för 

Antal genomförda projekt inom IT- minst 2 st att nå en effektiv verksamhet 
stöd per år 

Andel brukartid i hemtjänsten minst 62 % 

Andel brukartid i boendestödet minst 52 % 

Grundbemanning särskilt boende 0,56 
årsarbetare per lägenhet 

Antal patienter per legitimerad 25 st 
årsarbetare 

Antal klienter per heltidsanställd 35 st 
handläggare IFO 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 

Gemensam Driftbudget/nettokostnader, mkr 271,8 281,7 297,3 297,7 305,5 

ÄO Antal beviljade timmar 102 910 113 013 125 267 79 000 105 000 
hemtjänst inkl. delegerad HSL 

ÄO Antal utförda timmar hemtjänst 85 000 100 000 
inkl. delegerad HSL 

ÄO Antal brukare med hemtjänst 284 285 265 280 280 
( omv+service) 

ÄO Antal brukare med 213 219 214 220 220 
matdistribution 

ÄO Antal brukare med larm 400 400 

ÄO Antal brukare i särskilt boende 198 198 184 185 183 
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Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2013 2014 2015 2016 2017 

ÄO Antal tillgängliga platser i 204 183 
särskilt boende 

ÄO Antal tillgängliga platser på 9 9 
korttids och växelvård 

ÄO Antal beviljade timmar i särskilt 156 000 240 000 
boende, inkl. delegerad HSl 

HSl Antal personer med insatser av 621 601 592 600 600 
SSK 

HSl Antal personer med insatser av 422 523 319 400 400 
AT/SG 

FO Antal personer med 70 51 63 50 60 
boendestöd 

FO Antal personer med 37 23 24 20 20 
dagverksamhet Sol 

FO Antal i lSS-boende 38 36 37 40 40 

FO Antal i boende för barn och 0 1 1 2 2 
ungdom lSS 

FO Antal beslutade timmar 28 824 47 500 
personlig assistans enl. lSS, 
egen och privat regi 

FO Antal beslutade timmar 60 240 60 500 
personlig assistans SFB, egen 
regi 

FO Antal i daglig verksamhet lSS 75 66 84 75 75 

IFO Antal hushåll med 374 428 482 480 480 
försörjningsstöd 

IFO Antal personer med 708 833 1 008 950 950 
försörjningsstöd 

varav barn (0-17 år) 420 420 

IFO Antal vårddygn på institution 320 760 804 600 400 
Sol (missbruk) 

IFO Antal vårddygn på institution 213 316 1 218 540 400 
l VM (missbruk) 

Antal vårddygn på institution 800 800 
Sol(skyddatboende) 

IFO Antal vårddygn på institution 9 464 10 267 10 088 10 325 10 500 
Sol och lVU (barn och 
ungdomar) 

IFO varav ensamkommande 8 941 9 082 8 571 9125 9 500 
flyktingbarn 

IFO Antal vårddygn i familjehem 5 493 5 505 11 498 8 030 10 000 

IFO varav ensamkommande 1 008 1 020 6 971 4 380 8 000 
flyktingbarn 
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7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2017 

Modul 
inom Beskrivning av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 
verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 
et, mkr 

Förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2020 

Investering Budget 
Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Totalt (2017-
2017 2020) 

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

Löpande återinvesteringar av olika slag, i synnerhet vårdsängar och utrustning för att vårda 
svårt sjuka i hemmet 
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Fastställda ekonomiska mål 

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

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

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

sätt och med ett långsiktigt perspektiv 

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

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

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Ekonomiskt utgångsläge 

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

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

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

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

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

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

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

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

-10 +-- - ----- ---------- - - - ---

-15 +-- ------ ----- --- - --------·
11
_ ,. _ ____ _ 

-16 ,6 
-20 ~ - - - ---- --------- --------- ---- ----- --

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Nämndernas resultat i förhfillande till budget 

Budgetawikelse nämnder 

mkr 2007 2008 2009 

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 2,6 3,0 
Sa mhä llsbyggna dsnä mnd* 3,2 -3,6 -0,3 
Kultur-och fritidsnämnd -0,3 0,5 0,0 
Barn-och utbi ldningsnäm nd 3,2 -0,5 1,6 
Socialnämnd 1,6 -5,5 -1,3 

Summa nämnder 9,6 -6,5 3,0 

*inkl Tekn förvaltning och Miljö - och byggnämnd 2007-20tl 
P =prognos månadsrappo rt per 201>-02-28 

Kommunkoncernens 1/!meskuld 

Låneskuld 
mkr 

Hyresbostäder Tings rydsbostäder, Kommunhus 

lndustrifastighete r Tufab, Industristiftelsen 

Bre dband och fjärrvärme Teab 

Kommunen 

Övrigt Ti kab (moderbolag) 

Summa låneskuld 

2010 

2,5 
-4,1 
-0,1 
0,5 

-3 ,8 
-5,0 

2007 

189 
61 
28 
85 
0 

363 
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2011 

3,3 
-4,9 

0,2 
-1,8 

-6,0 
-9,2 

2013 

279 
209 
50 

105 

0 

643 

2012 2013 

1,6 1,9 
-1,6 -1,5 

0,1 0,1 
4,2 2,7 

-11,8 -14,8 
-7,5 -11,6 

2014 

279 
207 
49 

170 
0 

705 

2015 B2016 

-2014 2015 P2016 

1,9 0,6 0,0 

1,0 2,3 0,0 

0,5 - -
0,6 -0,3 0,4 

-12 ,5 1 -13,5 -4,3 
-8,5 -10,9 -3,9 

2015 

287 
204 

53 
200 

0 

744 
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Hållbar ekonomi 

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

De färdiga utredningarna har därefter presenterats i tre delar: 

DEL 1 presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2015 och politiska beslut 
fattades i oktober 2015 i samband med beslut om budget 2016. Besluten innebar 
kostnadsminskningar om -6,2 mkr med helårseffekt (av föreslagna -11,3 mkr). 
Kostnadsminskningen i 2016 års budget uppgick till -5,5 mkr och tillkommande 
helårseffekt i budget 2017 är således -0,7 mkr. Besluten innebar vidare att 
i nvesteri ngsa nslagen för fastig hetsu nderhåll, energi spa råtgä rder och VA
investeringar förstärktes. 

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

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

t kr Bedömd budgetpåverkan 

Förändring Förändring Tillkommande 

Budget2017 Återförs Budget, netto helå rsffekt B2018 

1.1 Bibliotek -1400 350 -1050 0 

1.2 Grundskola -250 * 0 -250 -250 

1.3 Äldreomsorg -5000 1250 -3750 0 

1.4 Idrotts-och badanläggningar -200 50 -150 0 

1.5 Kostverksamhet 0 0 0 0 

1.6 Fritidsgårdar 0 0 0 0 

1.7 Samlingslokaler 200 ** 0 200 0 

1.8 Kollektivtrafik 0 0 0 0 

Summa -6650 1650 -5000 -250 

• Läsåret 2017/2018. Kostnadsminskning har bedömts minska med ca 50% vid eventuell friskoleetablering (bl a lokalkostnader) 

.. tillägg KF-beslut bidragansökningar Boverket 

Budgetförändringarna enligt beslutet har inarbetats i förslag till budgetramar 2017. 

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

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

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

Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2017 

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

Nyckeltal för den svenska ekonomin 

SKL 2016-04-28 ci rkulär 2016:17 

Procentuell förändring om inte onnot anges 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

Sysselsä ttning, timmar 1,0 1,3 1,6 0,4 0,3 

Relativ arbets löshet, nivå 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 

Timlön (konj.lönestatistik) 2,5 3,1 3,4 3,6 3,7 

Konsumentpris , KP IF-KS* 0,6 1,1 1,5 1,9 2,0 

Konsumentp ri s, KPI 0,0 . 0,8 1,6 3,4 3,0 

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

Skatteunderlag, realt 2,2 2,2 2,1 1,1 0,7 

Befolkning 1,1 1,2 1,4 1,6 1,5 

*KP I med fast ränta och konstant skatt 

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

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

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

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

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

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

Skatteprognos 

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

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

Skatteintäkter och utjämning, mkr 

Årets nivåhöjning budget, mkr 

2016 2017 

684,9 708,6 
29 ,7 __ ..,, 23"'--'-'7 

2018 2019 2020 

727,5 745,7 764,8 

18,9 18,2 19,1 

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

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

Extra statsbidrag fr!!Jn regeringen 

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

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

Totalt, Generell fördelning, Generell fördelning, Modellberäknad 

Ar miljoner kronor mnkr kronor/invånare fördelning, mnkr 

2016 8 330 0 0 8 330 

2017 7 700 2 100 213 5600 

2018 7700 2100 208 5600 

2019 7 500 3 500 341 4000 

2020 7 300 4 900 470 2 400 

2021 7000 7 000 662 0 

Källa: Regeringens skrivelse Preliminär fördelning kommuner och landsting. 

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

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

Prelimärt bidrag 2017-2018 

Bedömd fördelning 2019-2021 2017 2018 2019 2020 2021f 

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

varav viktat efter 

-a ntal asylsökand e och nyan lända 16,8 16,8 12,0 7, 2 0,0 

- kr per invånare 2,6 2,6 4,2 5,8 8,1 

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

Sammantagen skatteprognos 

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

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

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

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

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

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

Budget 2017 
tkr 

Budgeterat resultat 2016 3 840 
Justering/uppdatering av plan: 
Skatteprognos (+50 pers, skatteunderlag 5,2%) 23 661 

Prisökning 1,5% (KPIF-KS) -2 850 

Löneökningar 2017 -14 350 

Höjd AG ungdomar 2016 helår -17 (ingår i skatteprognos) -1 264 

KS centrala medel, justering (RÖK) 0 
Pensions kostnader -1 500 

Räntekostnader 0 
EK RFSS år 3, engångsintäkt -400 

Hållbar ekonomi del 1 - helårseffekt 685 
övriga justeringar (bl a internränta) 

I Utgångsläge Resultat 7 8221 

Hållbar ekonomi del 2, bedömd ramminskning 2017 5 000 

I Delsumma Resultat/utrymme 12 8221 

Extra medel från regeringen 
Permanent nivå (fr o m 2021) 8100 

Tillfällig nivåhöjning avtagande t o m 2020 (flyktingmottagning) 11 300 

I Delsumma Resultat/Utrymme 32 2221 

Permanenta tillskott 
Socialnämnd -5 000 

Barn- och utbildnings nämnd -500 

Samhällsbyggnadsnämnd 0 

Kommunstyrelsen -770 

Tillfälliga tillskott 
Socialnämnd Budget 2017-2018 -3 700 

Barn- och utbildnings nämnd Budget 2017-2018 -3 700 

Kommunstyrelsen Budget 2017-2018 -300 

SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2017 18 252 

Resultat i% av skatteintäkter och utjämning 2,5% 

Res exklusive tillfälliga statsbidrag och tillfälliga budgetanslag 14 652 

*600tkr avseende planuppdrag överflyttas till kommunstyrelsen enligt KS beslut 2013-05-13 

Tillskott till nämnderna 

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

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

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

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

• Samhällsbyggnadsnämnd 
För samhällsbyggnadsnämnden redovisas budgetbehov om 0,6 mkr för kommunens 
egna planuppdrag. Förslaget innebär att dessa medel tillförs nämnden som ett 
permanent budgetanslag. Enligt kommunstyrelsens beslut 2016-05-16 överflyttas 
budgetanslaget till kommunstyrelsens centrala medel. 

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

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

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

Resultatniv/!J 

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

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

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

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

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

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

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

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

Flerårsplan, resultaträkning (mkr) 

Översiktlig prognos 

Budgeterat resultat året före 

Ökade intäkter skatt och utj ämning 

Pris- och löneökningar befintlig verks amh et 

Pensionskostn ader 

Övriga justeringa r 

Utgångsläge resultat 

Hållbar ekonomi del 2 

Delsumma resultat 

Höjda sta tsbidrag från regeringen 

Perm anent nivå höjning 

nl lfä llig nivå höjning (a vta gande) 

Delsumma resultat 

TIii skott ti i i nämnder 

Perma nenta till skott 

Tillfälli ga t i ll skott 

SUMMA RESULTAT 

%avskatteintä kt er och utjämni ng 

2017 

3,8 

23,7 

-17,2 

-1,5 

-1,0 

7,8 

5,0 

12,8 

8,1 

11,3 

32,2 

-6,3 

-7,7 

18,3 

2,5% 

2018 

18,3 

18,9 

-1 8,0 

-0,5 

-0,3 

18,4 

0,3 

18,7 

18,7 

18,7 

2,5% 

2019 2020 2021 

18,7 22,7 20,0 

18,2 19,1 19,0 

-18,2 -18,2 -18,0 

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

18,2 23,2 20,5 

18,2 23,2 20,5 

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

15,0 20,0 15,6 

7,7 

22,7 20,0 15,6 

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

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

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

Investeringsnivå 

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

Budgeterat resultat 
Avskrivningar 
Summa utrymme 

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

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

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

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

5,0 mkr 
12,0 mkr 

6,2 mkr 
3,0 mkr 

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

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

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort 

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

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

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

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

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

En utförligare beskrivning av målen redovisas i bilaga 6. 

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

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

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

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

5 sept Ksau förslag till budget 2017-2019 
12 sept KS förslag till budget 2017-2019 
26 sept KF beslut om budget 2017-2019 

30 nov Nämnder beslut om internbudget, senast. 

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

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

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

Anvisningar och budgetförutsättningar 

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

Budgetförslag 

Moduler 

Anslagsnivå 

Investeringar 

Mål för verksamheten 

Materialet 

Nämndernas budgetförslag skall rymmas inom tilldelad 
arbetsram. 

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

Nettokostnadsram per förvaltning/nämnd. 

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

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

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
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Inlämning av material 

Beslut i nämnd 

Kommunala företagen 

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2016 och 2017 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Prisuppräkning 

Inrättande av tjänster 

Övrigt 

Minskade lokalytor 

Tingsryd 2016-04-28 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

avdelningen. 

Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi
avdelningen senast 25 augusti. 

Sker senast 24 augusti. 

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

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

Ramarna baseras på 2015 års löneläge 

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

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

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

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

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

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

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

(tkr) 

Kommunstyre/sen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunledningsförvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Summa nämnder 

Revision 
Jävsnämnd 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 

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

NETTOKOSTNAD 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

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

Budg 2016 
Fullmäktige 

-1 705 

-40 956 

-14267 

-56 928 

-36 257 

-264 469 
-300 504 
-601 230 

-825 
-76 

0 

0 

-659 059 

700 

·1 300 
-20 553 
-13 500 
50 547 
3 000 

-38133 

-678 298 

684 938 

4200 
-7 000 

-2 800 

3 840 

0,6% 
13699 
-9 859 

Omfördelningar inom budget: 

Löneök Löneök 2017 Justering Summa Centrala 
2015 Köp o sälj internränta 2017 poster 

-1 705 

-629 -25 70 -41 540 

-14267 

-629 -25 70 -57 512 0 

-531 -47 989 .35 846 

-4 790 -640 677 -269 222 

-6121 -300 1 444 -305 481 

-11 442 -987 3110 -610 549 0 

-825 
-76 

0 

0 

-12 071 -1 012 3180 -668 962 0 

700 -400 

-1 300 

12 071 1 012 -7 470 -14350 
-13 500 -1 500 

-3180 47367 
3 000 

-38133 
0 -1264 
0 -2 850 

0 0 0 -678 298 -20 364 

684 938 43061 

4200 
-7 000 

0 0 0 -2 800 0 

0 0 0 3 840 22 697 

Höjd AG Pris HE 1 HE2 HE2 CCG CCG 
2016 1,5% helår minskn återfört permanent tillf 17-18 

-23 -221 56 0 -50 -170 -300 

-23 -221 56 0 -50 -170 -300 

-81 -302 58 -600 

-406 -1 572 329 1 650 -350 -500 -3 700 
-754 -747 242 5 000 -1 250 -5 000 -3 700 

·1 241 -2 621 629 6 650 -1 600 -6100 -7 400 

-8 
0 

-1 264 -2 850 685 6 650 -1 650 -6 270 -7 700 

1264 
2 850 

0 0 685 6 650 -1 650 -6 270 -7 700 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 685 6 650 -1 650 -6 270 .7 700 

Sidan 13 

CCG:s förslag 

Arbetsram 

2017 

-1 705 

-42 248 

-14267 

-58 220 

-36771 

-273 771 
-311 690 
-622 232 

-833 
-76 

0 

0 

-681 361 

300 

-1 300 
-21 820 
-15 000 
47367 
3 000 

-38133 

0 
0 

-706 947 

727 999 

4200 
-7 000 
-2 800 

18252 

2,5% 
14560 
3 692 

Ändr 

ksau 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ändr 
KS 

-600 

-600 

600 

600 

0 

0 

0 

0 

KS beslut 

Arbetsram 

2017 

-2 305 

-42 248 

-14267 

-58 820 

-36171 

-273 771 
-311 690 
-621 632 

-833 
-76 

0 
0 

-681 361 

300 

·1 300 
-21 820 
-15 000 
47 367 
3 000 

-38133 

0 
0 

-706 947 

727 999 

4200 
-7 000 
-2 800 

18 252 

2,5% 
14 560 
3 692 
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~Tingsryds 
~kommun 

BILAGA 2 

Socialförvaltningen 
Katarina Carlzon 

2016-04-13 

Inför diskussion - Behovsförändringar inför 
budget 2017 

Övergripande 
• Personalförsörjning. Kostnader för rekrytering och personalomsättning 

förväntas öka - rekryteringsföretag? (50 000 kronor) 

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

IFO 
• Arbetsbelastning är för hög, för många ärende per handläggare inom 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 
E-~tJ~cpialtjansten@tingsryd.se 

Postgiro 
107020-0 
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Tingsryds 
kommun 
Barn- och utbildnings

förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

Verksamhetsförändringar 2017 

BILAGA 3 

2016-04-13 

Förändringar som påverkar kostnadsbilden för BUN för budgetåret 2017 

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

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

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

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

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

I övrigt ser vi inga verksarnhetsförändringar. 

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

Tingsryd 2016-04-13 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 

Sidan 15 

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

~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Jonas Weidenmark 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 16-04-12 

KLG/CCG 

Behovsförändringar till 2017, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Diskussionsunderlag inför kommande verksamhetsår 

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

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

Ishallen, framtagning av strategi 

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

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

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

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

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

MBK/GIS 400 tkr (investeringsbudget) 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 10 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

Sidan 16 

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

Kommunlednings
förvaltningen 

Kommunledningsförvaltning 

KLG 160414 

Större budget- och behovsförändringar 2017 

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

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

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

Folkhälsoarbete 

Säker inloggning, inpassering m.m. 

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

1. Ärendehantering - genomförs 201 7 

4. Telefoni/växel - genomförs 2017 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

Sidan 17 
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Tkr 

300 

200 

? 

70 

400 (engångs) 
100 (årlig) 

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

Drift inom ram (?) 
Drift införande (?) 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

76



BILAGA 6 

- Tingsryds 
• kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/2016-04-12 Kommunfullmäktiges presidium 
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Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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e-posUhemsida 
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Tingsryds 
kommun 

Riktlinjer för budget och redovisning 

BILAGA 7 

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

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete
ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko
nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg
ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för attfimgera 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 stö1Te vikt. 

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

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

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

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

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

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

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

Fullmäktiges budget 

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

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

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

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

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

Internbudget 

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

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

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

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

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

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

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

Årsredovisning och delårsrapporter 

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

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

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

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

Övrig ekonomisk uppföljning 

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

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

Nämndens budgetansvar 

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

Nämnden har rätt att besluta om ändrad 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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Åtgärder vid avvikelser 

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

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

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

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

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

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

Över- och underskott vid årets slut 

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska dokument 

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

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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Bilaga 2 
~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (45) 

2016-08-23 

Justerare 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSNÄMNDEN 

§ 110 Dm: 2016 0035 202 

Budget 20·17 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer budgetförslag 2017 enligt bilaga 

SBN 110.2016. 

Närvarande avdelningschefer 

Måltidschef Jens Vilcingsson, städchefLars-Gunnar Starck, 
fastighetssamordnare Jan-Olof Ohlsson, renhållningschef Annika Johansson, · 
VA-chef Bengt Johansson och parkchef Andreas Carlsson. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger budgetförslag 2016 för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområde inklusive ve11csamhetsmål. Budgetförslaget ryms inom 
tilldelad budgetram för 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Jämfö1t med 2016 år budgetram, 36 257 tkr, har ramen minskat med 
sammanlagt 87 tkr. 

Budgetram 36170 tkr (netto) innehåller: 
Löneökning 577 tkr 
Höjd aibetsgivaravgift för unga 81 tkr 
Priskompensation 302 tkr 
Sänkt internränta -989 tkr 
Hållbar ekonomi 4.8 Minskade kostnader för städverksamheten - 36 tkr 
Hållbar ekonomi 4.11 Leasingbilar Minskade kostnader för leasingbilar - 22 tkr 

Nämndens investeringsbudget 2017 innehåller fortsatta satsningar på åtgärder 
för energieffektivisering samt på fastighets- respektive VA-underhåll. 

Utctragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhälls byggnadsnämnden 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 7 (45) 

2016-08-23 

Justerare 

CHfr 

§ 110 forts 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgetförslaget 
har godkänts av Samhällsbyggnadsutskottet. 

MBL-informationhar genomförts 2016-08-18. 

Beslutsunderlag 

Budget 2017 Samhällsbyggnadsnämnden (bilaga samt publicerad i Stratsys) 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef, 2016-08-09. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschefer inom SBF 
Förvaltningsekonom SBF 
I(onun.unstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

Ut rags estyr an e 
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Tingsryds 
.kommun Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

I Datum 2016-08-18 

Parter 

Kommunal 

Vision 
Sveriges ingeniörer 
V 1 ;., .:'.j $ ""' ris· h ~ ... -.i.--.~,, 

I I 

Ärende 

MBL inför nämnd 16-08-23 

Plats Jonas kontor 

Närvarande 

Tomas Nilsson, Hanna 
Kjellsson 
Eva Berggren-Svensson, 
Jens Steinbacher ; 

~(.'?1'1c__.\1 ~ 1~...t,,.dc~'"" t:.-v A.,. 

Kallade inte närvarande 

•Ekonomiskrapport, Budget 2017, Smålandsmunken, Plan södra badväg, hållbar ekonomi 

Arbetsgivarens förslag 

Ingen avvikelse från budget enligt prognos, förslag till budget gicks igenom, redovisning av 
projekt södra badvägen, redovisning av försäljning av fastigheter och skötsel av enskilda 
vägar, genomgång av rekryteringssituationen. 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Ingen erinran 

Resultat 

Förhandlingen förklarades avslutad 2016-08-18 

Justeras för arbetsgivarparten 

~-0~~ 
·J::,,., <-S l,,UC',,-,~IA--z ,:..,--. I_ 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Justeras för arbetstagarparten 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
\:!:,I kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 
plats och tid 

Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Onsdagen den 24 augusti 2016 

Marie Sahlberg (M), ordf. 
Åke Gummesson (S) 
Gunilla Svensson (S) 
Christel Blondin (S) 
Mikael Andersson (C) 

Anders Nilsson (C) 
. Leon Jensen (SD) 
Britta Lunden (S) 
Ann-Charlotte Cato (C) 

Elisabet Ekberg (Nämndsadministratör) 
Yngve Rebnström (Skolchef) 
Jan-Hemik Lothigius (Förvaltningskamrer) 

Leon Jensen (SD) 

Omedelbar justering 

.. ~~"'" 

~:· ~ .... &w.~ " . "' ~L Sohlborg 'J 
./.~~;.,.f;rr;;· ......................... . 
Leon J ensen . 

Paragraf 91 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 
för protokolfet 

Underskrift 

Bmn- och utbildningsnämnden 

2016-08-24 

Datum då 
anslaget tas ned 2016-09-16 

Bmn- och utbildningsförvaltningen i Tingsryd 

lf~~· 

1(3) 
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~Tingsryds 
\:!;) kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Barn- och utbildn.ingsnämnden 2016-08-24 

'/ I .. • . .,· ...... ··--· ~..,., 

§ 91 

Budget 2017 
Dnr 2016/112 041 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att 
fastställa förslag till driftbudget för år 2017 till en nettokostnad på 
273771 tkr, vilket är inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen. Se 
bilaga 1. 

2. Barn- och utbildningsnämndenhemställer till kommunfullmäktige om 
fastställande av investeringsbudget för år 2017 på 675 tkr och 
investeringsplan för åren 2018-2020 på 5 00 tkr vardera åren, inom 
kommunstyrelsens tilldelade investeringsram på 217 5 tla.·. Den tillfälliga 
ökningen år 2017 på 175 tla.· avser reserverade investeringsmedel från år 
2016 för invental'ier Ålvans förskola på Tings gården. Se bilaga 1. 

3. Barn- och utbildningsnämnde:njusterar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har till bam- och utbildningsnämnden 
arbetat fram ett driftbudgetförslag som är inom den av kommunstyrelsen 
tilldelade ramen och enligt de förutsättningar som anges i anvisningarna. 
Hållbar ekonomi del 3 är för närvarande ej beslutad i tilldelad ram, vilket 
innebär att nämnden ej skall beakta detta i nämndbeslutet. Förvaltningen har 
i samråd med ekonomiavdelningen kalkylerat och förberett för det 
kommande beslutet gällande Hållbar ekonomi del 3, vilket kan 
sammanfattas .enligt följande: 

• BE 4.1 Vuxenutbildning, minskade anslag för köp av externa 
utbildningar -200 tkr. 

• BE 4.6 Gymnasieskola, minskade anslag för utbildning inrik:tningskurser 
(-100 tkr), köp av estetisk utbildning från Kulturverkstan (-150 tkr) och 
IT (-200 tkr). Totalt-450 tkr för gymnasieskolan. 

• BE 7.5 BU-verksamhet, avsättning 0,05 % av förvaltningens 
nettokostnadsram på 273 771 tla.' vilket im1ebär reserverade medel år 
2017 på totalt ~137 tkr. 

Sammantaget uppgår effekten av Hållbar ekonomi del 3 till -787 tkr. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 3(3) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-24 

§ 91 fo1tsättning 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt foljande: 

Omslutningen i budgetförslaget är 
Intäkter - 4167 6 tla 
Kostnader 315447 tkr 
Nettokostnader 273771 tla 

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 675 tkr och investeringsplan 
2018-2020 uppgår till 500 tkr för vardera åren, totalt uppgår investeringarna 
till 2175 tkr och är inom investeringsramen. Investeringarna avser ersättning 
och fömyelse av maskiner och inventarier inom· den pedagogiska 
verksamheten, samt för inventarier till Älvans förskola 175 tkr. 

MBL-förhandling har ägt rum den 18 augusti 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius, 
2016-07-08. 

2. Budgetrapport från Stratsys. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Protokoll enligt § 11 MBL 

Datum 
2016-08-18 

Parter 

Plats 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tingsryd 

Närvarande 
Barn- och utbildningsnämndens 
förhandlingsdelegation 

Yngve Rehnström (Skolchef) 
Jan-Henrik Lothigius (Förvaltningskamrer) 

Lärarnas Riksförbund 
Vision 

Protokollförare 
Elisabet Ekberg 

Ellinor Silvudden 
Liselott Kanvret 

Protokolljusterare 
Samtliga närvarande parter 

Ärende enligt barn- och utbildningsnämndens föredragningslista 2016-08-24 

Förhandling § 11 

9 Budget2017 
Arbetsgivaren informerar om budget för år 2017. 

Arbetsgivarens förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden ska 
hemställa till kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för 
år 2017 till en nettokostnad på 273771 tkr, vilket är inom den av kom
munstyrelsen tilldelade ramen. 

Vidare att barn- och utbildningsnämnden till kommunfullmäktige ska 
hemställa om fastställande av investeringsbudget för år 2017 på 675 tkr 
och investeringsplan för åren 2018-2020 på 500 tkr vardera åren, inom 
kommunstyrelsens tilldelade investeringsram på 217 5 tkr. Den tillfälliga 
ökningen år 2017 på 175 tkr avser reserverade investeringsmedel från år 
2016 för inventarier Älvans förskola på Tingsgården. 

Arbetstagarparterna har inget att erinra mot förslaget. 
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Förhandlingen förklaras 
avslutad denna dag 2016-08-18 

Justeras för arbetsgivarparten 

Justeras för arbetstagarparten 

,, '~ 
ll(rµJo .~ \;(Q{;\.vi~~ 

Liselott Kanvret, Vision 
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G::lTiru!sryds 
~kommun 
Socialnämnden 

§ 351 

Budget2017 
Dnr 2016/289 SN 041 

Socialnämndens beslut 

SAMMANJRÄDESPROTOKOLL 13(21) 

1. Socialnämnden antar Budget 2017 och överlämnar budgetforslag till , 
ko:rnmurrfullmäktige. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till Budget 2017 :inklusive styrkort med mål och mått för 
socialnämnden. 
MBL-förhandling har ägt n1111 den 16 augusti 2016. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens Budget 2017 
MBL-protokoll 2016-08-16 

Beslutet skickas till 
Ko:tnmunstyrelsen 
Ko:tnmunfullmäktige 
Ekonomiavdehringen 

Utdrags bestyrkande 
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§ JS 1 bi'tu.\J"\ Z Tiugs:ryds 
.kommun Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

Datum 2016-08-16 Plats Socialförvaltningen, Dackegatan 

Parter 

Se bifogad fista 

Förhandling av Budget 2017 
I Ärende 

Arbetsgivarens förstag 

Budget 2017 godkänns 

Närvarande 

Se bifogad lista 

Arbetstagarpartens förslag/yttrandeferinran 

Kallade inte närvarande 

Vårdförbundet och Kommunal önskar se en tydligare .plan för hur politiken vi!! arbeta för att 
mins-ka sjukfrånvaron inom socialnämnden 

Resultat 

Budget2017 är förhandlad 
Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 är genomförd 

Förhandlingen förJdarades avslutad. 2016-08-16 

Justeras för arbetsgivarparten 

Tingsryds kommun 
Box8B 
362 22 Tingsryd 

/JJ/: 

besöksadress 
Torggatan 1:2 
Tingsryd 

Justeras för arbetstagarparten 

Se bilaga /deltagarlista 

te[efon fax 
0477 441 00 (\IX) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
lcommunen@tlngs·ryd,se 
www.tingsryd,se 
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~'f:ingsryds 
~A.ommun 

So cial:förval-tniugen 

Deltagarlista :MBL §11 Budget 2017 

Den: JO}h- 0 8- lb ------------

Namn/ facklig tillhörighet 

1(1) 

S \f\, 'i) c?VV\AfLL frVV\Ö·~ S G V) \f~ni+c;\bvwtdd-. 
flcw> ~ 
~ 

AVi;:
Tingsryils kommun 
Box:99 

"362 '22 TINGSRYD 

llesälrsailress 
Daokllgatan 12 
www.tingsryd.se 

\ . 
l{ ,3 (TYtNlfl.t0ltlJ 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44300 vx. 0477.-44288 982-4251 
E-post: sooia1tjansten@tingsryd.se 

:Postgiro 
107020-0 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

Bilaga 3 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (31) 

2016-08-15 

§ 179 

Welcome Centre Älmhult & Co 
Dnr 2016/234 210 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tingsryds kommun accepterar erbjudandet om Welcome Centre Älmhult 
& Co under en treårig projektperiod med tillhörande kostnad om 40 000 
kr per år, dock maximalt den kostnad som anges i inbjudan till 
deltagande i projektet daterad 2016-06-27. 

2. Kostnaden ska arbetas in i budget 2017 samt plan för budget år 2018 och 
2019. 

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 
informera Vi företagare om projektet vid nästkommande inplanerade 
möte. 

Beskrivning av ärendet 

•• i 
Almhults kommun har tagit fram ett koncept för bes'ökscentret W elcome Centre 
Älmhult & Co. De tillfrågar nu kommuner, regioner och Leader Linne. om att 
vara medfinansiärer i projektet. Syftet med centret är att för det stora antalet 
IKEA-besökare i Älmhult marknadsföra destinationer och sevärdheter i hela 
regionen. Kostnaden för Tingsryds kommuns del är 40 - 50 000 kr under en 
treårsperiod. 

Projektledare Per Andersson föredrog ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 
2016-08-08. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ä 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till deltagande i projektet Welcome Centre Älmhult & Co inklusive 
prospekt och brev 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 198, 2016-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Lennart Fohlin (C), Tomas 
Blomster (S), Kenneth Görtz (M), Åke Gummesson (S) och Anna Johansson (C) 
att kommunen accepterar erbjudandet om Welcome Centre Älmhult & Co under 
en treårig projektperiod med tillhörande kostnad om 40 000 la per år, dock 
maximalt den kostnad som anges i inbjudan till deltagande i projektet. 

Utdragsbestyrlcande 

.:t,C)\6- Öt:) "~ \+ ~ 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

h-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (31) 

2016-08-15 

§ 179 forts. Dm 2016/234 210 

Mikael Jeansson (S) yrkar att kostnaden ska arbetas in i budget 2017 samt plan 
för budget år 2018 och 2019. 

Lennart Fohlin (C) yrkar: 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen rar i uppdrag att informera 
Vi företagare om projektet vid nästkommande inplanerade möte. 

Ordförande finner att de tre yrkandena bifalls av kommunstyrelsen. 

Beslutet sldckas till 
Älmhults kommun 
Region Kronoberg 
Leader Linne 
Ekonomiavdelningen 

I Otrlrags6estyrkaude 
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Bilaga 4 

TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 

§ 1 Budgetäskande för kommunrevisionen år 2017 

Sammanfattning 

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

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, ef
fektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Budgetäskande för kommunens revisorer 2017, daterat 2016-06-07. 

Beslut 
Revisorerna beslutar att av kommunfullmäktige för år 2017 äska 855 000 kronor. 

Beslutet expedieras till fullmäktiges presidium 

Utdragsbestyrkande 

Sida 

2 (2) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Kommunens revisorer · 

2016-06-07 

Till kommunfullmäktiges presidium 

Budgetäskande för kommunens revisorer 2017 
Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för 
att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet 
enligt god revisionssed. 

Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, 
effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. 

Revisorernas uppgift 
Enligt kommunallagen 9 kap 7 § ska revisorerna granska i den omfattning som följer 
av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas 
verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och 
om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi äskar följande medel för år 2017 

Budget 2017 
Totalt 
kommunrevisionen 855 000 kr 

Revisorernas grund för äskandet 
Revisorerna grundar äskandet på önskemål om att upprätthålla nuvarande budget för 
köp av granskningsverksamhet (458 tkr) och samtidigt öka möjligheten till 
omvärldsbevakning i form av deltagande på exempelvis aktualitetsdagar eller 
motsvarande. För detta ändamål äskas 30 tkr innebärande att budgetramen utökas 
från 825 tkr till 855 tkr. 

Utöver ovanstående vill revisorerna att kommunfullmäktiges presidium tar initiativ 
till en översyn av revisorernas fasta arvoden utifrån vad en förtroendevald revisorer 
löpande har att bevaka. 

För revisorerna 

0 
kJ~~frk Svensson 
Ordförande 

/LI,;, JJ ') 
~-~i~, <1u~ orj , Johansson 

i ordförande 
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