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Ärende Föredragande Anteckningar 
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1. Upprop 

2. V al av justerare 
I tur att justera är Patrick Ståhlgren 

3. Personalutskottet informerar 

Medverkar gör personalutskottet samt personalchef 

4. Personalpolitiskt program HC 

5. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun DG 

6. Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB DG 

7. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och DG 
Fastighets AB 

8. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB DG 

9. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds DG 
Kommunföretag AB 

10. Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen DG 
Tingsryds bostäder 

11. Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse DG 

12. Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB DG 

13. Ägartillskott och bolagsordningar i Tingsryds DG 
Kommunföretag AB och Tingsrydsbostäder AB 



14. Godkännande av Tingsryds Energi AB:s DG 
ägartillskott till Wexnet AB 

15. Information om kommunkoncernens DG 
affärsplaner och borgensramar 

16. Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 DG 
Tingsrydsbostäder AB 

17. Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 DG 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

18. Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 DG 
Tingsryds Energi AB 

19. Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 DG 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

20. Affärsplan 2017-2019 och borgensram 2017 DG 
Tingsryds industristiftelse 

21. Medborgarförslag angående Urshults bibliotek 

22. Motion angående förläggning av 
kommunfullmäktiges möten 

23. Kompletterande samråd om alternativa sträckningar 
för del av den planerade 400 kV ledningen mellan 
Nybro och Hemsjö 

24. Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden gällande KK 
förslag på Demokratidagen, Dackeskolan 

25. Kommunövergripande kontrollmål för år 2017 
inom intern kontroll för Tingsryds kommun 

26. Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

27. Arbetsprocess för årsbudget 2018 

28. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

29. Förändringar i Tingsryds kommuns 
tjänstemannaorganisation 



3 0. Kommunledningsförvaltningen informerar 

31. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2016-09-19 och 
2016-10-03 , enligt kultur och fri tidsutskottets 
protokoll från sammanträdet 2016-09-21 samt enligt 
personalutskottets protokoll från sammanträdet 
2016-09-12. 

Tingsryd 2016-10-05 

Mikael J eansson 
Ordförande 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



Ärende nr 3 

Personalutskottet informerar 

Medverkar gör 
personalutskottet samt personalchef 

Inga handlingar 
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Ärende nr 4 

Personalpolitiskt program 
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j 
Personalutskottet 

J 
-; 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-12 

§ 30 

Remiss gällande personalpolitiskt program 
Dnr 2015/608 020 

Personalutskottets beslut 

1. Personalutskottet godkänner förslag till personalpolitiskt program 
med justering. 

2. Utskottet hemställer att kommunfullmäktige antar detsamma. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till personalpolitiskt program har varit på remiss till Tingsryds 
kommunföretag (TIKAB) och fullmäktiges presidium. Yttrande har 
inkommit från TIKAB. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson yrkar att målsättningen för den genomsnittliga 
sjukfrånvaron ska vara 6%. Tomas Blomster och Patrick Ståhlgren 
instämmer i yrkandet. 

Personalchefen meddelar att målsättningen för den genomsnittliga 
sjukfrånvaron är 6% i budget 2017. 

Beslutsunderlag 

Remissversion av personalpolitiskt program. 

Beslutet skickas till 

/ Kommunstyrelsen 
Personalchefen 

Beslutet skickas för kännedom till 

Kommunfullmäktiges presidium 

TIKAB 's styrelse 

2016-09-16 
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l:i:'ITings:ryds 
~kommun 

S.AJv.[MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (6) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-08-19 

IJusterare 

§ 50 

Remiss gälland·e personalpolitiskt program 

Ko:ttrtrrnn.e:l;lS person.al.utskott har översänt en. remiss på det personalpolitiskt 
program. 

Beslut 

Styrelsen beslut~ att de inte har något att erinra. 

Sändes till personalutskottet 
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Bilaga TIKAB § 50/2016-08-19 

Jeppsson Laila 

Från: 
Skickat: 

Clemedtson Helena 
den 20juni 2016 12:47 

Till: Lunden Britta; Görtz Kenneth; Hilmersson Marie-Louise; Jeppsson Laila; Strandberg 
Inge; Svensson Barbro; Gummesson Åke; Johansson Anna; Fohlin Lennart 

Kopia: Högberg Lisbeth 
Ämne: Remiss Personalpolitiskt program 
Bifogade filer: 20160620114034217.pdf; broschyr_personalpol_dok_2016-06-15.pdf 

Till Tingsryds kommunföretag och fullmäktiges presidium 

På uppdrag av Personalutskottet översändes härmed remissversion av Personalpolitiskt prpgrarn. 

Det personalpo!Jtis~a programmet är en broschyr som beskriver kommunens personalpolitik utifrån våra 
personalpolicys som kommunfullmäkt1ge tidigare har beslutat. 

Remissen avser de grå rutorna, "Vi vill'\ 
Där finns förslag på viljeinriktning inom vara fem policyområden. Viljeinriktningen styr hur prioritering ska ske och 
synpunkter önsl<as på viljeinriktningen. 

Remisstid torn 31 augusti 2016. 

Med vänlig hälsning, 
Helena Clemedtson 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
Besöl<sad.ress: Torggatan 12 
362 22 Tingsryd 

Tel direkt: 0477-44140 
Tel vxl: 0477-44100 
Möbil: 070-262 4140 
E-post: helehå.clemedtson@tmgg@.se 
Hemsida: WWW~tingscyd~e -· ---~ ~- ,c . . , 
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~Tµigsryds 
\;!!:) kommun 

Personalutskottet 

usterare 

SA!.vl:MANTRÅDESPROTOKOLL 

§ 14 

Samtal om pers<;malpolit.iskt program 
Dnr 2015/608 020 

Personalutskottets bes1llt 

1. Pei'sonalutskottet tar emot i:pfo:rmation.en enligt bilaga. 

2. Perso:p.alutskottet sänderutremissve1mionen.ti1J Tingsryds· 
kommunföretag och :fullmäktig~ presidium för yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

4 (12) 

Personalchef Helena Cleme~tson info!'1+lerar om fö1tiiag till personalpolitiskt 
program. Dokumentet har tagits fram utifrån :fullmäktiges antagna 
personal:Policies, 

Beslutsunderfag 

Remi.ssversion av personalpolitiskt program 
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·· :· ·syµemed dokumentet 

· 1 diiftå ddkumerft·beskrfvs kommu
netls persona(pofitf(l Syftet,mea det. 

personalpolitiska P,rogrammet ä.r att 

tydf{ggöra elen gemensamma ooh 

ö~ergripancle personafpofitiKen fcir 
medarbetar~, cheferäcfi,1Pollfiska· 
be't:futsfattate. Progt:ämmet"ska 

· ~ --
,. 

~ 

i, 
2 

l~ ll 
Medarb'etäfskap och leclafskap . _ 

Arbatsmll)ö oclf'liälsa-=· - -.-
~ ..,. - ·~ 

Jämställdhef!OCh rit'ån"Qfali:h- -- - 9 

P.ersoriä!· och"lkomp·aterasforsllrJn!ng _ :1.1 

lånepolitik _ _ _ ~r:1s. 

t--~ ·---

.•• U..:... .111.L~.u. J;j 

__ ... ,lf, ,....,__ _ _ _ 

n 

·0:11~'1~it~"~ .. 
-i.el 1-.: ""'I ·:v~/~'111,. Q(;l(lit,· ~ -y 

TingsrY,cls kommun ska vara en 

-attraktlv,a/ibetsglvara.-Kornmunehs 

·värdegrund med ledprcfen respekt, 
öppenhet,.ansvar, tryggflet 'o6Fi 

en'(lagemang ska g,enomsyra hela 
verksamheten. 

~ 

- -~= = =====-=--·= =-=~\~ 9
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VfftO"h: 
Titigsryds kbmmun'.har ambltfonen 

att vara en-attraktfv-attietsgfvare. _ 

som prior.iterar en kontTnuer!lg 
utveck/fr.,g av verksamh1ffodJ 

medarbetar.e,:Som medar.be'tare-1 
1Jn_gsryäs kommun sätter vi ~ra 

medbor,gåi'e i'fokus, 

,,. - ------. .. . .. 

.. 11..:...1:..i_lUL _.J 

~ ·'1 

t~'feil~,t,,,f (',+t1/<.rJPf., ,oth le:tl~qt:.~ 
Medarbetaren bidi'iµ- med sin kompetens till att verksamhet.ens mål 
uppn:å:s. Mecfai;b'etai:entar ansvar för sin egen utveekling. och deltar i 
fortöildning samt utveeklings~ och förändringsarbete. Medarbetaren 
4ar inflytande i sin arbetssituation och i det dagliga·arbetet. 

En ledares uppdrag är att:som arbetsgivarens företrädare styra och 

leda vefäsamheten. I samverkan m:ed sina medarbetare omvandlar 
ledaren de polit iska mål en oehbesh.tten till en verksamhet som håller 
god kvalit et och: hög e:ffdctivitet. 

Ledaren skapar rorutsättningar för delaktighet och engagemang 
och.arbetar aktivt för-trivsel, en öppen stämning och en god arbets

miljö. Ledaren är en förebi:ld som både i ooh utanför organisationen 
företräder arbetsgivaren. 

VI vtlA 
• l;fä ledare. som merJ·;(Jemehsamma mät. gör medar.betare de/aktfga 

och-engagerads f arf;-etät-ooh verksamffätens utveckffng. 

• HP .bättra resultat tin ,genomsnlttet för kommunerna I eng'agemang, 
/sdarsliap ocll stymfrig, (HME). 

• Att hefhetsbeäömnlljgen /.medarbetarenfcäten ska hs ett vär.de över 
fyra· pä en femgradig skata när medarbetarna sammanfattar sin 
arbetssitua1lon. 

5 
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Vfjid~ 

tir:rgsry_ds KCJrii.rt11ih· ska bä en bra . 

arbetsmUjö, gociå ·a'iisra.~läitigp• 

färhå/lande.n, engagerade mad· 
arbetare ooh elt::gott /edar.skap; · 

~ L.:.JJ L...oUll , 

~~· ~ h' ~~ ~ , ri · .~r,: iwuffi!r :oe. . . . · Å'f~ 

ArbetsmilJ8aföetetsyftar fffl .attskapa och utveckla en god och e:ffek
ttv verksamhet. En bra arb·etsnrlijöi bidrar till a1itraktiva, utvecklande 
och hä:Is-ofiiamJande 'rufl!retsp'fätser s0m tillvaratar medarbetarnas olika 
kompetens oc::h fä'rutsättni~gar vHketgerm'öjHghetettill ett låtrgsik
tigthå:11:b'art ar,Tuetsliv. 

Ledare på alla nivåer l~ar ansvar för arbetsmiljön inom sitt verksam
hetsområde. Va:rje n1edätbetare har ett eget ansvar för att bidra till 
lltEletsmilj'(iiat:betet.Lecl'are och 11'l"O"darbetare arbetar tillsammans för 
att 'skapa god m'Vs'el,. förebygga ob.alsa, mobbning och arbetsskador 

samt att ge goda förutsättrringar för jämlik hälsa. 

itf TiG(f: 
• Ha ett väl f,mgeiatiiie systemåtiskt ärbetsmll/ciarbete. 

• Ha en .genomsnittlig s/ukfranvaro f?ä· högst fem procent. 

• Främ/a art rehablliterfng göfä tidigt och aktlli't. 

- ·- ~ . ..--. -~.· -"a. - ·- ·~ - - - ·· · · ·-~ ,. ~· - · - · · ... .. . -- ~- -
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:V,:jt~ä 
I Tlf)gsrytls .kornmc1n är en god 

,atfS'e'fspfäts attra:Rr[v-för atla; 

Detinnebär att alla e·eJJandlas 

lika och ,kätrners7g resp'ekferade. 

. - ..l~ J i:....:.......: lL _ .u .• 1 

Jä,;PJ1;Jia,/fil~t cr,et ~~Id 
Tingsryds k0mmun bedriver i samverkan med medarbetarna ett 
må:Iiniiktat arbete för att'a:ktivt främja lika rättigheter och möjlighe
ter i arb'etslivet oavsett k0n, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. 

Jäm.stalldhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i 
vel'ksamheten crch arbetsmiljön. Det är inte lagen i sig som är det 
avgörande för resultatet, utan viljan: hos var och en att åstadkomma 
·en förändring 

Tiri:gsryds kommun genomför de .åtgärder som krävs för att arbets
förhåHm;den:a ska lämpa sig för alla me·darbetare; Gen0m utbildning, 
kompetensutveeklirig och andra lämpliga afgärder främjar vi en jämn 

ffö:cl'elning mellan .k;vmMr oeh .m:äil i olika typer av :arbeten och inom 
olika yrkeskateg6tiet. Vi arbetar for att underlätta för medarbetare att 
förena fcitvärvi,ar.bete och föräldraskap samt vidtar åtgärder för att 
föreli>ygga ock förhindra.att någon medarbetare utsätts för trakasse
rier·eller repressaHer. 

,14·~,,~ 
• Att JämiitälldlietsilbsttRoch m"Ar;(ifaldsar./Jetet lr:itegrsras ooh blir 

en"heturlfg del av ällt Internt arbeta. 

• Alt ledare ,och medarbetare tlllsammsns arbetar för en god arbets
mJqa frlfrän dlskrlin/narlng och trakasserier. 

~"" ·· - - - -- ··-·· .. 

9 

~....L 

\\~ 
- -=~ -
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.v,;;:r.or. 
Tings_ryds kommun ska vara en 
attråktlv·ar.betsgfvare både vad . 
. g§.//er·att rekrytera nya, beM/lä och 

moti,vera befintliga ·medarbetare. 

...... -- ----· - __ .. -----·--- ·- ----

;_n..:. J il:--1.~1..1..._ . .I 

-~ 

t~elfJ.f/)1!\.(J;.i~ .c,-dÅ, ,/:,:,Wfftife.t,y ~ 
f81JöJJ~~ 
All rekrytering sk;er· så att behovet av kompetens tillgodoses på såväl 
k0rt s0m lång sikt . 

Ett frail;);gångsrikt i:ekryteringsartiete är en viktig del av Tingsryds 
kommuns kompetens'försörjning. Rekrytering är också ett sätt att 
marlmadsföra Ol!lh förstärka bilden av Tingsryds kommun som. en 
attraldivarbetsgin:;:are. Tingsryds.kommuns strävan,-l.fr att alltid 
gen0l!nföra. en.rekryteringsproeess av hög kvalitet. 

Med eu. bra introdnktion underlättas övergåx).gen till nya arbetsupp
g,ifter, nya arbetskamrater mih ny ru;betsmiljö. En bra utfönnad och 
genomf0rd intmduktion syftar tuH att den nyanställde ska känna sig 
valkoil'U11en HM arbetsplatsen o·chbåde·få en inblick i kommunens 
verksamhet i stort ·samt i arbetet på den egna arbetsplatsen. 

~'vt/li 
• Relitytera:oah behdlla kompetente. modtirbetare 

• Rekrytera rätt pe,a.on tlll fält plats 

•: Ha en trygg och ldngslktlg kompetensMi's6r/nfhg 

• Att alla s6kande ska bfl profassloneflt bam6tta oah,Jå en posltlv 
b1Td'av·r,ngsryds. kommun som arllet1:g/vare. 

11 
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I' ·:. ·'.·J)f ·· 
-r vJJ.~öJ;e . 
,Cötiepolltlken ska ,sfim111era till 

, engagemang och attve'fksam-

: betema når.uppsatta rti'å.1. !.ötre- ·· 
· politiken.ska or*sä wrka som att: 
lnoltament flir att,.rä:mna reli:tytEira; 

behålla oc:h utve.cl.<Ta,_~~inpetenta· 

medar.b.elare.f1i/hgs'rY,_~s kemmun; 

•. - 11.!:. J .!.!!::-J.1:U.a 1:1 .•• 

~~ 

l ö'r..:&r· . : 0 r.1~··1»· -~ - . .. 1.~t·:~ . . 

Tingsryds kommun är en arbetsgivare. och Iönepolitiken ska vara 
gemensam för ·samtliga verksamheter. Lönepolicyn är ett styrinstru
men't för afl; nå uppsa.tta,mål oeh utveckla verksamheterna. 

IDet 'är,koll!lmtm:ens ek0nomiska fötutsät;tningar; ·verksamheternas mål 
eeh dess resultat sem styr Iönebildningen. Lönen ska stimulera: för
bättringar av vetksam:hetens,effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Syftet är att skapa. en .p,öcess· där medarhetarens resultat oeh löne
utveckling Jmyts sanunan.så att det positiva samban:det mellan lön, 

motivation eeli:.resulfat uppnås. 

Lönen ska vai;a: indMåuell ech.differenfierad och qygga på.medarbe
tarens ko:mpe't'ens ebh kva.Tifi.kationer. Vi ska även analysera lönesätt
ningen utifrån ett könsJ!)evspektiv, detta görs genom I6nekartläggning. 
Syftet är att katit;liigga oelit an~ysera: om de löneskillnader som :finns 
mel!lan kvinn:on;ieh män har sin förklaring i roedarbetamas köns-

1iiHh0righet ·etter om det'finns . andra sakliga förklaringar till varför det 
skfiljer i l~n. 

1rf.vi//J:-
• Ha·en'{;,emensam föh~pr:ititili. 

• l:få 'fionl{urrensk'iaff/ga f6ner. 

•· Inte ha· n4gra. osakliga ltJnes:fdllnader. 

;~ 
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. VT fd//~#'~'n&,: människornas
. oob vl!irksambeternas lika. vät&e; 

fr,dlvidernas. olikheter ooh grupipe'f/s 

behov av utveokling. Genom aft säga \, 
vaä vl.tyoker, lysi:na oc'h vaga Ifråga
sätta'. bidrar.vi tll! l:if/'~ f.2 

. . 

I vi!r or.gantsatton är dat·en sJatvkta~ 
het,att dela med llTg ·av lnfbfina• 
·tian oo/.1 /d/Jer. Pö/11/ska basJutsxa 
genorr;,föras och att vara .fo/aT~mot 
fa'ttä.äa beslut är ett 'gemehsamt 

I,.~,. 
: ... il 11

, 

. ~jyeir.; 

·- Qsnom ·att tiHåtas vara ·sfg s/älv, bega 

misstag oeh'atttespekte'fa att olika ,. 

äsiRt~r utfr,ydks; skap·a; erl~ii 
mf!j'i,J.Vti',t;ka•sföd/a ,oeh t!lppmrmtra 

varlil'ldr.~och mdtveiWci:skva/ler oliih 

·fartal:Att blctra:.t11r utveok;rng a11 ... äa 

'st!mf:lä/1/31 våf...o'fgan'l~'/itiof!l·ttirffh vår 
verKs~rrthif.W1ef._Mlva~ .app'altag. 

~ : -
~ · 
...... 

~ 
~ 

Vi v!sar,ett,posltiv.t ~ 
fö'r'l!iä'r:Ja:ttågor som rör. det agna 
a'trs.v.arsömr.~.'ii!e~od'J:ii ,'ffagor·som r.ö'r'· 
kommtm:e1!1 som· fre'/het, 

---L.... J ~ J..L J;_1 

'1)ih fl?.&.~ '~···~ 
·&r,~~ef 
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. 
"l~•flirr.: ,IY' ·. -r:.~ ,'. ........ ~,C,,'l,iilllf· 

:?/?111!;,~t 
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Ärende nr 5 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (31) 

~ 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 ._.,, 

Justerare 

§ 263 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun 
Dm 2016/369 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har ställt samman nämndernas delårsrapporter till en 
samlad delårsrapport för Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds kommun 

I Otdragsbestyrkande 
18



Bi l aga Ks Au§ 263, 2016-1 0-03 

Delårsrapport 2 2016 

Tingsryds kommun 
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Finansiell analys 

Omvärld 
2015 , -ioi6' 2017 2018 

BNP 3,8 2,9 2,5 1,6 

Sysselsättning, timmar 1,0 2,2 1,2 0,2 

Relativ a rbetslöshet, nivå 7,4 . 6,7 6,3 6,0 

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

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

Skatteunderlag 4,8 1 4,8 · 4,6 4,1 

Realt skatteunderlag 2,2 _. J ,1 1,6 0,9 

Källa: SKL20 16-08-15 cirk 16:45 

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i 
fjol med en BNP-ökning på närmare 4 procent. 
Under första halvåret i år har utvecklingen varit mer 
dämpad, men den svenska ekonomin förväntas ändå 
utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många 
andra länder. Anledningen är en fortsatt stark 
utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad 
krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i 
omvärlden innebär också att exporten väntas få 
bättre fart framöver. 

Jämfört med förra prognosen innebar SKL:s 
augustiprognos dock en nedrevidering. Bl a har 
bedömningen av antalet asylsökande sänkts 
påtagligt, vilket innebär att prognosen för 
kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. 
En svagare utveckling av offentlig konsumtion 
innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av 
efterfrågan i svensk ekonomi. 
{källa: SKL 2016-08-15 cirkulär 16:45) 

Räntenivån har under årets första åtta månader varit 
fortsatt rekordlåg. Riksbanken sänkte i februari 
månad reporäntan från -0,35% till -0,50% och där 
har den sedan legat kvar under resterande del av 
bokslutsperioden. Enligt Riksbankens s k räntebana 
förväntas en höjd räntenivå först under andra 
halvåret 2017. 

Allmänt 

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

delar (14,4 mkr) ingår i resultatet för denna 
delårsrapports bokslutsperiod januari - augusti. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i januari 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag hur stödet kan användas för att skapa fler 
bostäder i kommunen. En utgångspunkt i detta 
arbete har varit att detta i så fall ska ske genom 
ägartillskott till Tingsrydsbostäder AB. Politiskt 
ställningstagande i frågan förväntas ske i 
kommunfullmäktige i oktober månad. 

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

För hållbar ekonomi del 2 fattades politiska beslut i 
april 2016. Besluten innebär budgetmässiga 
kostnadsminskningar om ca -6 ,7 mkr i 2017 års 
budget, samtidigt som 1,7 mla- ska återföras som 
permanenta budgetanslag för kvalitetsutveckling av 
verksamheterna. Nettoeffekten i budget 2017 är 
således bedömd till -5,0 mkr. Verkställande av 
besluten har påbö1jats. 

Politiska beslut om hållbar ekonomi del 3 fattades 
av fullmäktige i juni månad. Besluten innebär dels 
kostnadsminskningar om ca -4,1 mkr (när full 
kostnadseffekt uppnåtts år 2019) och dels 
kostnadsökningar/budgetsatsningar om ca 4 mkr. 
Den långsiktiga nettoeffekten i resultatbudgeten 
utifrån besluten i hållbar ekonomi del 3 beräknas 
således bli ca O mlcr. 

Hantering av socialnämndens 
underskottsprognos 
Den ekonomiska prognosen för socialnämndens 
verksamhet visade redan i mars månad ett 
underskott mot budgeten på -4,3 mlcr. Enligt 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning 
ska nämnden vid underskottsprognos senast vid det 
andra sammanträdet efter det att prognosen 
presenterats fatta beslut om åtgärder för att undvika 
underskott vid årets slut. Nämnden hade i augusti 
månad ännu inte fattat något sådant beslut om 
åtgärder. Kommunstyrelsen behandlade 2016-09-12 
§ 194 därför frågan om tillämpningen av 
fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. 

Kommunstyrelsen konstaterade då att hanteringen 
av det aktuella ärendet hade inneburit avsteg från 
riktlinjerna i två väsentliga hänseenden: 

. . , . . . . . . ~ . ' . . . . , . . . . 

_ - , . - DELÅRSRAPPORT 2 2016, TINGSRYDS KOMMU~, 2120~0-0621 _ .· 
' • • ,• •• : · ·, ·, ' • • • ' : • • I • ' ,. • • 

21



1 
J 

o Kända kostnader har ej budgeterats 
• Beslut om åtgärder har inte fattats när 

negativ avvikelse prognostiserats 

Kommunstyrelsen beslutade att socialnämnden 
medges att redovisa ett underskott i 2016 års 
bokslut, men att ett eventuellt underskott för 
socialnämnden, liksom för övriga nämnder, ska 
återställas inom de närmast följande två åren i 
enlighet med fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning. 

Fullmäktige informeras om ärendet i och med 
denna de/årsrapport. Aktuell årsprognos för 
socialnämnden är -5,3 mkr jämfört med budget. 

Befolkningsutveckling 
Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 360 invånare per den 30 juni i 
år. Det innebär en ökning med+ 100 personer sedan · 
årsskiftet, då invånarantalet var 12 260 personer. 
Födelsenettot för första kvatialet uppgick till -18 
personer (59 födda och 77 avlidna), medan 
flyttnettot uppgick till + 118 personer (356 
inflyttade och 238 utflyttade). 

Resultat och kapacitet 

Resultat 

2013 2014 201s r 2016: 

Resultatjan-aug, mkr 22,0 1,3 -9,7 , 18,0 

Resultat ja n-a ug exkl jämförelse-
störande poster, mkr 9,5 1,3 -7,7 ; 18,0 

Periodens resultat i% av skatte-
intäkter och utjämning 5,1 0,3 -2,2 , 3,8 

Budgeterat resultat helår, mkr 6,8 8,6 5,1 '. 3,8 

Resu ltat helår, mkr 6,1 3,9 -5,9 23,1 

Resultat helår i % av skatte-
intäkter och utjämning 1,0 0,6 -0,9 

··- - ~ l ~ 

Periodens resultat uppgick till+ 18,0 mkr, vilket 
motsvarar 3,8% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet innehåller "extra" statsbidrag med 
anledning av flyktingsituationen om 14,4 mkr. Utan 
detta tillskott hade således resultatet för perioden 
varit +3,6 mkr. Det redovisade resultat innebär en 
kraftig förbättring jämfört med samma period fö1rn 
året, då resultatet var -9,7 rn!G". 

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

Prognosen för helåret 2016 visar ett resultat om 
+23,1 mkr. Det höga resultatet i prognosen 
förklaras av det extra statsbidraget om 21,7 mkr. 
Prognosresultat exklusive detta tillskott är+ 1,4 
mkr, dvs 2,4 mlG" lägre än budgeterad resultatnivå. 
Vid förra delårsrappo1ien (per 30 april) var 
årsprognosen +27,5 mkr. Således har prognosen 
sänkts med drygt 4 mkr, vilket i första hand beror 
på försämrad skatteintäktsprognos. 

Det prognostiserade resultatet på +23,1 rnlcr 
motsvarar 3,3% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Prognosen innebär 
således att fullmäktiges resultatmål på minst 2% 
kommer att uppnås. Prognosen utgår ifrån att det 
extra statsbidraget används i enlighet med ksau:s 
inriktningsbeslut, dvs fler bostäder genom 
ägartillskott till Tingsrydsbostäder AB. En sådan 
åtgärd påverkar inte kommunens resultaträkning. 

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

Jan-aug 2013 2014 2015 · 2016 

Redovisat resultat 22,0 1,3 -9,7 i 18,0 

Reavinster -2,0 -0,1 -0,3 . -0,1 

Resultat enligt balanskravet 20,0 1,2 -10,0 , . 17,J_ 

Rearesultat har hittills uppgått till 0,1 mh, varför 
balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till+ 17,9 mkr. Således har balans!G"avet uppfyllts 
med god marginal om man tittar på den enskilda 
bokslutsperioden. 

I 2015 års bokslut redovisades ett negativt 
balanskravsresultat om -10,4 mkr. Detta underskott 
ska enligt kommunallagen återställas inom tre år, 
dvs senast år 2018 . Fullmäktige beslutade i 
september 2016 att 2017 års budget, som har ett 
resultat om+ 14,7 mkr, utgör åtgärdsplan för att 
reglera 2015 års negativa balanskravsresultat. 
Aktuell prognos för helårsresultatet (+23,1 mlG") 
talar för att balanskravsunderskottet från 2015 
kommer att bli återställt redan i 2016 års bokslut. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

-.. ·-· - ·-
Jan -aug 2013 2014 2015 ! 2016 

Skatteintäktsutveckling, mkr 10,7 6,6 1,0 ; 3 7,5. 

Skatteintäktsutveckling, % 2,6 1,5 0,2 8,6 

Nettokostnadsutveckling, mkr 11,3 14,7 10,5 12,3 

Ne ttokostnads utveckling,% 2,8 3,5 2,4 1 2,8 

Nettoförändring, mkr -0,6 -8,1 -9,5 , 25,2 -

Nettoförändring, %-enheter -0,2 -2,0 -2,2 ; _ .. 5,8-

• • , • - • • I • • ~ • • • 
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Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 472,3 mkr, vilket 
motsvarar en ökning på hela 37,5 mkr (8,6%) 
jämfört med motsvarande period förra året. Detta är 
mycket stark ökning som delvis förklaras av de 
extra statsbidragen (14,4 mkr). Men även utan 
dessa ses, precis som i 2016 års budget, en mycket 
stark utveckling. Ökningen exldusive de extra 
statsbidragen uppgår till 23 mh för perioden, vilket 
är en betydligt högre nivå än normalt. 

Verksamhetens nettokostnader har ökat i normal 
takt under perioden: ökningen uppgår till ca 12 mkr 
jämfört med samma period förra året. Under åren 
2013-2015 har ökningen legat i intervallet 10-15 
mkr. 

Det kan konstateras att skatteintäkterna har ökat 
betydligt mer än nettokostnaderna under perioden, 
vilket således förklarar den kraftiga resultat
förbättringen jämfört med samma period förra året. 

Finansiella poster 

Jan-aug 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 
Finansnetto 

2,2 1,8 1,5 . 3,4 

1,9 1, 7 0,8 , 2,3 

0,3 0,1 0,7 1,1 

Periodens finansnetto har förbättrats något jämfö1i 
med samma period förra året. De finansiella 
intäkterna har ökat, vilket beror dels på att åter
bäring från Kommuninvest kan redovisas som 
intäkt från och med i år och dels på att borgens
avgiften har höjts. Även de redovisade ränte
kostnaderna har ökat. Detta beror på att en stor del 
av räntekostnaderna aktiverades (belastade 
investeringen i nytt äldreboende Örnen) i förra årets 
resultat, vilket innebar att de då inte belastade 
resultaträkningen. 

Investeringar 

2013 2014 201s t 2016 

' 
Investe ringar ja n-a ug, mkr 20,6 85,3 60,1 ! 11,4 

Självfinansieri ngsgrad, % 200 23 18 ; 379 
Investeringar/avskrivn ingar, % 108 461 296 : 45 

Investeringar helår, mkr 79,0 121,5 68,4 ' 25,0 
lnvesteringsbudget, mkr 81,9 163,4 79,5 35,7 

Under årets första åtta månader har investeringarna 
uppgått till låga 11,4 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgår till 35,7 mkr, vilket innebär att endast ca 
32% av budgeten har förbrukats under 
bokslutsperioden. 

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

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

Soliditet 

Per31aug 2013 2014 201s r· 2016 

·soliditet en ligt balansräkning 58,3 51,9 46,0 47,8 
Förändring til lgångar,% 7,2 7,9 10,s l 15,5 · 

Fö rändring eget kap ital,% 6,8 -3,9 -2,0 / 6,4 

Sol iditet inkl samtliga 

pe nsionsförpliktelser, % 5,9 4,8 4,7 _9,8 

Soliditeten ( enligt balansräkningen) uppgick på 
bokslutsdagen till 47,8%, vilket innebär en ökning 
med 1,8 procentenheter jämfört med samma 
tidpunkt förra året. Förbättringen beror i första hand 
på det positiva resultatet samt genomförd 
amortering på 15 mkr. 

Jämfört med årsskiftet innebär soliditeten per 31 
augusti en förbättring från 44,8% till 47,8%, dvs 
fyra procentenheter. Förbättringen beror på positivt 
resultat, låg investeringstakt och minskad låneskuld 
under bokslutsperioden. 

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

Skuldsättning 

Per31aug 2013 2014 2015 ' 2016 

Låneskuld, mkr 105,0 145,0 200,0 - 185,0 

Genoms n vägd ränta,% 3,09 2,70 1,84 1,59 

Anta l kreditgivare 1 1 1 ' 

I april genomfördes amo1iering om 15 mkr för e_tt 
lån som löpte ut. Därmed uppgick låneskulden till 
185 mkr per 31 augusti, vilket innebär en 
minskning med 15 mkr jämfört med samma 
tidpunkt förra året. Vid årsskiftet uppgick 
låneskulden till 200 mkr, således även där en 
minskning med 15 mkr. 

1_ 
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Vid amorteringstillfället sågs amorteringen som en 
tillfällig amortering i väntan på beslut om 
användning av de extra statsbidragen (som 
utbetalades till kommunen i december 2015). Med 
nuvarande resultat- och investeringsprognos görs 
bedömningen att amo1teringen bör kunna bestå 
även om ägaitillskott till bostadsbolaget genomförs 
senare i år. 

Av lånepottföljens 185 mkr har 145 mkr (eller 
78%) fast ränta med olika löptid 0-8 år, medan 40 
mkr (eller 22%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 31 augusti 1,5 9%, vilket är lägre än 
vid motsvarande tidpunkt förra året då genomsnitts
räntan var 1,84%. Samtliga lån i låneportföljen är 
placerade hos Kommuninvest AB. 

Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Per31aug 2013 2014 2015 ; 2016' 

Likvida medel, mkr 

Kassalikviditet% 
103,1 60,3 39,5 64,0 

123 70 66 82 

Periodens kassaflöde uppgick till -11,9 mkr, vilket 
bland annat förklaras av låneamorteringen och 
minskade ko1tfristiga skulder sedan årsskiftet. 

De likvida medlen uppgick per 31 augusti till 64,0 
mkr (39,5 mkr), varav 22,0 mkr (15,4 mkr) utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 
likvida medlen till 75,9 mla·. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 82%, 
vilket innebär en höjd nivåjämfö1t med 
motsvarande tidpunkt förra året (66%). Vid 
årsskiftet uppgick kassalikviditeten till 75%. 

Pensionsförpliktelser 

Per31 aug. Mkr. 2013 2014 2015 i 2016 

I 

Pensionsavsättning i BR 2,7 5,1 7,1 ; 7,7 

Ansvarsförbindelse tidigare 

pensionssystem (före 1998) 334,4 324,1 314,9 , 302,1 
Summa 337,1 329,2 322,0 3Q9,8 

De totala pensionsåtagandena uppgick på 
bokslutsdagen till 310 mkr, vilket är ca 12 mkr 
lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. 
Minskningen beror på utbetalningar av pensioner 
under perioden. Vid årsskiftet uppgick de totala 
pensionsåtagandena till ca 316 mkr. 

Borgensåtaganden och optionsavtal 

Per31 aug. Mkr. 2013 2014 2015 2016 

Borgensåtaganden 

Egna bolag och stifte lse r 553,5 550,2 546,1 : 548,0 

Föreningar 7,6 6,5 2,9 , 4,1 

Egna hem 0,2 0,2 0,2 ! 0,2 

Summa 561,3 556,9 549,2 ; 552,3 

Avta I om hyres option 4,2 3,4 • _2,? 

Kommunens totala borgensåtaganden har per den 
31 augusti ökat med ca 3 mkr jämfört med samma 
tidpunkt förra året. Ökningen beror på kommunal 
borgen för Tingsrydsbostäder AB samt Tingsryds 
AIF. 

Budgetföljsamhet (prognos) 
mkr 2013 2014 2015 1 2016 

Budgeterat resultat 5,9 8,6 5,1 3,8 

Avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr medel 8,3 4,4 4,6 , 1,0 

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

Sa mhä llsbyggnadsnä mnd -1,5 1,0 2,3 . 0,0 

Kultur- och fritidsnämnd 0,1 0,5 

Barn-och utbildningsnämnd 2,7 0,6 -0,3 0,8 

Socialnämnd -14,8 -12,5 -13,5 -5,3 

Ta xefina nsierad verksamhet -0,4 2,0 1,6 -0,5 

Skatte i ntä kte r 2,1 -2,0 -0,6 22,5 

Finansnetto 1,7 2,8 4,2 \ 3,4 

Finansiering och övrigt 0,1 -3,4 -9,9 1 -2,8 

Summa årets resultat 6,1 3,9 -5,9 . ~3, 1 

Resultatprognosen för helåret 2016 uppgår, som 
nämnts tidigare, till +23,1 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår till +3,8 mkr. Prognosen är således 
avsevärt bättre än budgeterat resultat, med en 
sammanlagd positiv budgetavvikelse om hela 19,3 
mkr. Som nämnts tidigare förklaras detta nästan 
uteslutande av de extra statsbidragen från 
regeringen. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

• Skatteintäkter +22,5 mkr 
• Nämnder -4,3 mkr 
• Centrala budgetmedel och finansiering 

+1,1 mkr 

Av överskottet för skatteintäkterna (22,5 mkr) 
avser 21,7 mkr extra statsbidrag med anledning av 
flyktingsituationen, medan 0,8 mkr beror på 
förbättrad "ordinarie" skatteprognos till följd av 
något förbättrat skatteunderlags- och 
befolkningsutfall än budgeterat. Den aktuella 
prognosen innebär en försämring med 3 mkr 
jämfört med prognosen i Delårsrapport 1:2016. 
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Summan av nämndernas prognoser visar ett 
underskott mot budgeten på -4,3 mkr. Detta innebär 
en avsevärd förbättring av budgetföljsamheten 
jämfört med årsbokslutet 2015, då nämndernas 
totala underskott uppgick till ca -11 mkr. 
Förbättringen förklaras i huvudsak av att 
budgetmedel tillfötis i 2016 års budget. Totalt 
tillfördes nya budgetanslag om ca 16 mkr i 
nämndernas budgetramar inför 2016. 

Socialnämndens prognos för 2016 visar ett 
underskott mot budgeten på -5,3 mkr, vilket innebär 
en försämring med ca 1 mkrjämfört med prognosen 
i Delårsrapp01i 1 :20 16. I årsbokslutet för 2015 
uppgick socialnämndens underskott till -13,5 mkr. 
Nämnden tillfördes 13,6 mkr i nya budgetanslag 
inför 2016. Övriga nämnders prognoser innebär 
nollprognos eller mindre överskott mot budgeten: 
samhällsbyggnadsnämnden 0,0 mkr, barn- och 
utbildningsnämnden +0,8 mkr och 
kommunstyrelsen (KLF) +0,2 mkr. 

Inom prognostiserat överskott ( + 1, 1 mkr) för 
centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 
överskott på finansnettot (+3,4 mkr) och underskott 
för pensionskostnader (-2,5 mkr). 

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

Prognossäkerhet 

mkr 2013 2014 201s f'"2ois 

Prognos helårs resultat, april 9,0 2,2 0,8 ' 27,5 
Prognos helårs resultat, aug 8,0 3,9 -13,8 23,1 · 
Slutlig utfa Il resultat 6,1 3,9 -5,9 _____ ~ 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 

Finansiella målsättningar 

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

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

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade 
årliga amorteringar. 

Nedan följer en avstämning av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

2014 2015 2016 

Resultat% av skatter o utjämn 
2,0% : Faststä lit må I 2,0% 2,0% 

Utfa Il ja nua ri-a ugusti 0,3% -2,2% 3,8% 

Uppfyllt januari-augusti Nej Nej Ja 

Utfall helår 0,6% 0,9%: 3,3% 

Uppfyllt he lår Nej Nej Ja 

Självfinansiering investeringar,% 

Fastställt mål 100% 100%' 100% 

Utfa Il j a nua ri-a ugusti 23% 18% ' 379% 

Uppfylltjanua ri-a ugusti Nej Nej Ja 

Utfa Il helår 26% 27%! 245% 

Uppfyllt helår Nej Nej Ja 
: 

Minskning av låneskuld, mkr 

Fastställt mål <0 <O : <0 

Utfa Il ja nua ri-a ugusti 40 30 · -15 · 

Uppfyl It ja na ri-a ugusti Nej Nej Ja 

Utfa Il helår 65 30 -15 

Uppfyllt hel år Nej Nej Ja 

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

Koncernföretagen 

Resultat 

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

mkr 2013 2014 2015 2016 : 

Resultat f bokslutsdisp, jan-aug 
Tingsryds Energi AB 1,6 0,8 2,7 j 1,4 · 

nngsryds Utv o Fastighets AB 3,4 1,2 -1,8 0,2 

Tingsrydsbostäder AB 1,0 0,5 0,7 1 0,2 

Stiftelsen Tingsrydsbostä der 1,6 4,3 4,0 4,6 · 

Tingsryds Industristiftelse -0,6 0,5 o,4 t 1,1 , 

Tingsryds Kommunföretag AB 0,1 -0,1 0,1 · -0,1 · 

Resultat prognos, helår 2015 

Tingsryds Energi AB 2,1 : 

nngsryds Utv o Fastighets AB l.u. 

Tingsrydsbostä der AB 0,3 . 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 4,7 ' 

Tingsryds Industristiftelse i. u . . 

Tingsryds Kommunföretag AB 0,0 

·:_~- .. _ •. _:,-.·,· • ·!·.~_ ......... --:.~:··_ ....... ·• ;,·_. ·:_.·· . . ·._ ,-.1,: ... 
. ,- .· . ·'. : . ' : '· DELÅRS.RAPPORT 2 2016, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-2621 . · - · 

• • • • • 6 • • • • • • • • ... • • • • • : ':, ... ~ • ... • • - • • • J • • • '. • • • 
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Koncern låneskuld 

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

mkr 2015-12 2016-04 1zoii;-:Os · 

Tingsryds Energi AB 53 53 53 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 188 186 , 186 

Tingsrydsbostä der AS 39 39 , 44 

Stiftelsen Tings rydsbostäder 248 248 248 

Tingsryds Industristiftelse 15 15 , 15 

Tingsryds Kommunföre tag AB 0 0 0 

Tingsryds kommun 200 185 t 185 

Totalt 743 
I 

726 ' 
L • 

731 

Det kan konstateras att den totala koncern
låneskulden har minskat från 743 mkr till 731 mkr 
under årets första åtta månader. Amorteringar har 
gjorts i kommunen (-15 mkr) och Tufab (-2 mkr), 
medan nyupplåning har genomförts i 
Tingsrydsbostäder AB (+5 mkr). 

Tingsryd 2016-10-03 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

. . . ' . . ' ' ' ~ . ' . . . . . ' . . . . . . . . . 

. . . . . DELÅRSRAPPORT 2 2016, TINGSRYDS KOMMUN, 212000-262.1 
•, • • ; • • ' ' • • • • r . .. I • • 
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RESULTATRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 
Jan-Aug Jan-Aug 

2016 2015 
Verksamhetens intäkter 159 017 121 963 
Verksamhetens kostnader -589 008 -544 803 
Avskrivningar -25 422 -20 316 
Verksamhetens nettokostnader -455 413 -443156 

Skatteintäkter 312 408 300 958 
Generella statsbidrag och utjämning 159 906 133 854 
Finansiella intäkter 3 381 1 466 
Finansiella kostnader -2 297 -809 
Resultat före extraordinära poster 17 985 -7 687 

Jämförelsestörande poster -2 033 

Periodens resultat 17985 -9 720 

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUNEN (tkr) 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Minskninglökning av kortfristiga fordringar 

Ökninglminskning av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar 

Förvärv av aktier och andelar 

Erhållna investeringsbidrag 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 

Ianspråktagna investeringsbidrag 

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

PERIODENS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid periodens slut 

Specifikation: 

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 

varav kommunens egna medel 

7 

Jan-Aug 

2016 

17 985 

-92 

25 422 

-145 

43170 

-12 297 

-15 887 

14 986 

-11 440 

-4 

0 

145 

-11 299 

20 

-649 

-15 000 

-15 629 

-11 942 

75 945 

64 003 

21 990 

42 013 

Jan-Aug 

2015 

-9 720 

1109 

20 316 

-336 

11 369 

10 696 

-1 771 

20 294 

-60 076 

-2 

0 

336 

-59 742 

10 202 

0 

30 000 

40 202 

754 

38 729 

39 483 

15 387 

24 096 

Årsbudget 

2016 O/o 

184 138 86,4% 
-824 303 71,5% 

-38 133 66,7% 
-678 298 67,1% 

472 517 66,1% 
212 421 75,3% 

4 200 80,5% 
-7 000 32,8% 
3 840 

0 

3840 

Årsbudget 

2016 

3 840 

0 

38 133 

0 

41 973 

0 

0 

41973 

-35 709 

0 

0 

0 

-35 709 

0 

0 

0 

0 

6264 

42 800 

49 064 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 

2016-08-31 2015-08-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 571 242 548 509 594 974 
Maskiner och inventarier 40 699 37 182 42 389 
Pågående arbeten 11 440 57147 0 
Summa materiella anläggningstillgångar 623 381 642 838 637 363 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 18 520 4 066 18 516 
Långfristiga fordringar 6 663 3 865 6 683 
Summa finansiella anläggningstillgångar 25183 7 931 25199 
Summa anläggningstillgångar 648 564 650 769 662 562 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 83 044 70 790 70 747 
Kassa och bank 64 003 39483 75 945 

Summa omsättningstillgångar 147 047 110 273 146 692 

SUMMA TILLGÅNGAR 795 611 761 042 809 254 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 362 435 360 041 368 306 
Periodens resultat 17 985 -9 720 -5 871 

Summa eget kapital 380 420 350 321 362 435 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner 7 681 7 128 7773 
Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584 

Summa avsättningar 20 265 19 712 20357 

Skulder 
Långfristiga skulder 214 482 224 063 230 131 
Kortfristiga skulder 180 444 166 946 196 331 

Summa skulder 394 926 391 009 426462 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 795 611 761 042 809 254 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 302 067 314 902 308 291 

Sorgensåtaganden inkl statliga bostadslån 552 301 549 217 547 220 
Avtal om hyresoption 2 520 3 360 3 080 

Soliditet 47,8% 46,0% 44,8% 
Kassalikviditet 81,5% 66,1% 74,7% 
Res i % av skatteintäkter o utjämning 3,8% -2,2% 
Soliditet inkl pensioner 9,8% 4,7% 6,7% 
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DRIFTREDOVISNING 2016 {tkr) 
Budget2016 TB* Årsbudget Redov Prognos Prognos 

Fullmäktige 2016 jan-aug % helår 2016 avvikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1 705 78 -1 627 -566 35% -1 327 300 

Kommunledningsförvaltning -40 956 -1 620 -42 576 -30 247 71% -42 376 200 

Räddningstjänsten (RÖK) -14 267 -310 -14 577 -9 717 67% -14 577 0 

Summa kommunstyrelsen -56 928 -1 852 -58 780 -40 530 69% -58 280 500 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 257 -841 -37 098 -22 136 60% -37 098 0 

Barn- och utbildningsnämnd -264 469 -8 254 -272 723 -176 245 65% -271 913 810 
Socialnämnd -300 504 -7 466 -307 970 -212 428 69% -313 320 -5 350 
Summa nämnder -601 230 -16 561 -617 791 -410 809 66% -622 331 -4 540 

Revision -825 -6 -831 -250 30% -831 0 
Jävsnämnd -76 -2 -78 -35 45% -78 0 

Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 0 4426 4426 3 727 4 426 0 
Renhållningsverksamhet 0 2 614 2 614 988 2124 -490 

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 -7 040 -7 040 -4 715 -6 550 490 

Summa verksamhet -659 059 -18 421 -677 480 -451 624 67% -681 520 -4040 

Övriga centrala poster 

Ater Eget kapital RFSS (skatteväxling) 700 700 559 80% 839 139 

Utvecklingspott KSAU -1 300 761 -539 0 0% 0 539 

Löneökningar 2015 (12 mån) 2016 (9) -20 553 17 660 -2 893 -2 024 70% -2 893 0 

Pensionsutbetalningar -13 500 -13 500 -11 506 85% -16 000 -2 500 
Kapitalkostnader 50 547 50 547 33 546 66% 50 547 0 
Internränta från VA 3 000 3 000 1 461 49% 2 200 -800 

Avskrivningar -38 133 -38 133 -25 422 67% -38 133 0 
övriga centrala poster -403 0 0 

NETTO KOSTNAD -678 298 0 -678 298 -455 413 67% -684 960 -6 662 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 684 938 684 938 472 314 69% 707 459 22 521 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4200 4200 3 381 81% 4 200 0 

Finansiella kostnader -7 000 -7 000 -2 297 33% -3 600 3 400 
Summa finansnetto -2 800 0 -2 800 1 084 -39% 600 3400 

SUMMA RESULTAT 3 840 0 3840 17 985 23 099 19 259 

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj 0,6% 0,6% 3,8% 3,3% 

* TB = tilläggsbeslut tex utfördelning löneökningsmedel 
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lnvesteringsuppföljning 2016 (tkr) 

Utfall Årsbudget Årsbudget Årsbudget 
lnvesteringskategori Jan-Aug Total Återstår Förbr% 

900 E-tjänster och IT-stöd 1 987 3 000 1 013 66% 
902 Centrala IT-investeringar 1 588 2150 562 74% 
905 Inventarier och övrigt 49 1 476 1 427 3% 
910 Infrastruktur 154 800 646 19% 
920 Fordon och maskiner 1 028 1 850 822 56% 
930 Energisparåtgärder 120 5 000 4 880 2% 
940 Fastighetsinv - ny-, till-, ombyggnad 1 704 1 254 -450 136% 
945 Fastighetsinv - underhåll 1 385 6 229 4 844 22% 
950 Renhållningsverksamhet inv 465 1 250 785 37% 
955 VA-verksamhet inv 2 961 12 700 9 739 23% 

Totalt 11 441 35 709 24 268 32% 
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Finansredovisning Kommunen - delår 2 2016 

Sammanställning 2015-12-31 2016-08-31 

LIKVID 115 029123 97 013 293 

LÅNESKULDER 200 000 000 185 000 000 

Likvid Kr SkuldQortfölj 1:1er moti:1art ID: 
Banksa/do Motparter Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 42 013 293 K-INVEST Reverslån 185 000 000 

Outnyttjade krediter 

SWEDBANK 20 000000 
NORDEA 35 000000 

97 013 293 185 000000 

Borgensåtaganden 
Låntagare Belopp kr K-INVEST SWEDBANK SHB CHECKKREDIT EKEN SPARBANK 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 260 075 000 221800 000 23 275 000 15 000 000 

TUFAB 186469 000 186 469 000 
TEAB 56 000 000 53 000000 3 000000 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 44000 000 44 000 000 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 25 000 000 15 000 000 10 000 000 

TINGVALLA TRAVSÄLLSKAP 

RÖK 4 393 750 4 393 750 
TAIF 2 292 000 2 292 000 

EK. FÖR- BOLHALLEN I TINGSRYD 1540000 1540 000 

FOLKETS HUS I RYD 0 

TINGSRYDS SKITTEFÖRENING 181000 181000 

RID- OCH KÖRKLUBB 112 000 112 000 

BYAHUS/SPROTHALL I ÄLMEBODA 

580062 750 524 662 750 24 927 000 0 28 000 000 2473 000 
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Finansredovisning Kommunen - delår 2 2016 
RISKHANTERINGEN 

l{apitalbindning 
40% ------------------------

< i år 1-2 år 2-3 å~ 3' 4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år -10% ..,__ _______________________ _ 

~ Max 

- Min 

- Kommunen 

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

M ax 25% 25% 

Min 0% 0% 

Kommµne.n. 35% 11% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

< 1 år 1-3 år 

Räntebindning < 1 år 1-3 år 

Max 40% 30% 

Min 20% 10% 

Kommunen 49% 11% 

Normal 30% 20% 

25% 25% 25% 

0% 0% 0% 

14% 0% 27% 

Räntebindning 

3-5 år 5-7k 

3-5 år 5-7 år 7-10 år 

30% 30% 20% 

10% 10% 0% 

27% 14% 0% 

20% 20% 10% 

12 

25% 25% 

0% 0% 

0% 14% 

7-10 år 

Snitt 

4,00 

2,00 

2,43 

3,00 

25% 25% 

0% 0% 

0% 0% 

- Max · 

- Min 

~ Kommunen 

- Normal 

9-10 år 

25% 

0% 

0% 
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Finansredovisning Kommunkoncern - delår 2 2016 

Sammanställning 2015-12-31 2016-08-31 

LIKVID 170 617 040 159 922 398 

LÅNESKULDER 748 255 770 736 086 736 

Likvid Kr SkuldE!ortfölj E!er motE!art Kr 
Banksaldo Motparter Instrument Belopp 

TINGSRYDS KOMMUN 42 013 293 K-INVEST Reverslån 709 662 750 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 7 669 320 SWEDBANK Reverslån 23 274 921 

TUFAB 10 391015 SHB Reverslån 3149 065 

TEAB 10 203 224 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 1311403 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 8 426 755 

TIKAB 232 388 

RÖK -3 325 000 

Outnyttjade krediter 

SWEDBANK 35 000 000 

NORDEA 48 000 000 

159 922 398 736086 736 

Situation över skuldsportföljen 
Låntagare Lån kr K-INVEST SWEDBANK SHB CHECKKREDIT Förfaller -16 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 248 223 986 221800 000 23 274 921 3 149 065 15 000 000 25 000 000 

TUFAB 186469 000 186 469 000 30 000 000 

TINGSRYDS KOMMUN 185 000 000 185 000 000 55 000 000 

TEAB 53 000 000 53 000 000 3 000000 10 000 000 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 44000 000 44000 000 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 15 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 

RÖK 4 393 750 4 393 750 

736 086 736 709 662 750 23 274921 3149 065 83 000000 70 000 000 
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Finansredovisning Kommunkoncern - delår 2 2016 
RISl<HANTERINGEN 

Kapitalbindning 
60% .----------------------------

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

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 

Koncern en 28% 17% 21% 23% 7% - 3% -
TK 35% 11% 14% - 27% - 14% -
Bolagen 18% 40% 29% 14% - - - -

Räntebindning 

< 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år 

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

Koncernen 35% 32% 30% 3% -
TK 49% 11% 27% 14% -
Bolagen 30% 38% 32% - -

14 

- Koncernen 

- TK 

~ Bolagen 

8-9 år 9-10 år 

- -
- -
- -

- Koncernen 

- TK 

- Bolagen 
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Delårsrapport 2 2016 

Kommunstyrelse 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

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

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (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 

2 Omvärldsanalys 

Det finns fortfarande en viss oro kring en eventuellt ny flyktingström till landet. Antalet 
flyktingar i Europa och världen påverkar även vår kommunala verklighet. 

På regional nivå har arbetet med ny Länstransportplan för åren 2018-2029 inletts. Regioner 
och landsting i Sydsverige samverkar kring underlag i detta arbete. Sydostleden invigdes i 
juni månad. För att säkerställa att infrastrukturen för cykel fortsätter att utvecklas gör 
regionen under 2016-2017 en gemensam cykelstrategi tillsammans med Kronobergs åtta 
kommuner och Trafikverket. 

Genom de beslut som nu fattats kring Hållbar ekonomi har planering av verkställighet, vilken 
på olika sätt berör samtliga kommunens verksamheter, inletts. Många framgångsrika och 
innovativa företag i kommunen bidrar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 Medborgare 

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

3.1.2 Samhälle 

Översiktsplanen har varit ute på samråd. En bostadsförsörjningsstrategi fastställdes av 
fullmäktige i juni som en del av arbetet med Hållbar ekonomi. Strategin innebär bl a 
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samverkan med privata aktörer och förberedande planering för detta har påbötjats. Utbyggnad 
av bredband i enlighet med målen i den nya bredbandstrategin pågår i samverkan mellan Teab 
och Wexnet. 

I Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat har kommunen fått en något bättre 
ranking än föregående år och hamnar på plats 200. Företagen efterlyser bättre information 
från kommunen samt en bättre förståelse för företagens situation från både tjänstemän och 
politiker. Fortfarande ger företagen skolans arbete höga poäng och de anser att dialogen med 
kommunledningen blivit något bättre sedan föregående mätning. 

3.1.3 Ekonomi 

Ledning och samordning i ekonomiperspektivet har under perioden dominerats av arbetet i 
uppdraget Hållbar ekonomi, som syftar till att nå en långsiktigt hållbar ekonomi och 
verksamhet i kommunen. Politiska beslut om del 2 och del 3 har fattats i april respektive juni 
månad. Därmed är beslutsprocessen för Hållbar ekonomi avslutad och arbetet går istället in i 
verkställandefasen. Kommunledningsförvaltningen har en viktig roll att leda och samordna 
detta arbete. 

Arbete med 2017 års budget har pågått under perioden och kommunfullmäktige beslutar om 
denna i september månad. Budgetförslaget innebär att fullmäktiges långsiktiga finansiella mål 
utifrån god ekonomisk hushållning uppfylls. 

From 1 januari tillämpas nya Riktlinjer för budget och redovisning, vilka antogs av 
kommunfullmäktige förra hösten. 

Årsprognosen för kommunledningsförvaltningen uppgår till 0,2 mkr jämfört med budget. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Kommunchef 1 578 1 043 1 578 0 

Kansliavd. 16 091 12 999 16 591 -500 

Utvecklingsavd. 3 831 2 315 3 831 0 

Ekonomiavd. 5 651 4 265 5 651 0 

Personalavd. 10 231 6 626 9 731 500 

lnformationsavd. 5194 2 999 4 994 200 

Totalt (tkr) 42 576 30 247 42 376 200 

3.1.4 Medarbetare 

Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
Vid årsskiftet inleddes arbetet med ny företagshälsovård och ett intensivt arbete med både 
rehabilitering och korttidsfrånvaro pågår. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och där har en 
arbetsgrupp för personalförsörjning under våren arbetat med utformning av annonser vid 
rekrytering. 

Under våren har en medarbetarenkät genomförts och resultatet bearbetas på förvaltningarna. 
Ett handledningsmaterial är framtaget och varje arbetsplats ska diskutera resultatet och göra 
handlingsplan. Under hösten kommer den centrala arbetsmiljökommitten få ta del av 
handlingsplanerna från förvaltningarna. 

Under året har ett personalpolitiskt program utarbetats. Programmet kommer att antas under 
hösten. 
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3.1.5 Process 

Arbetet med Hållbar ekonomi innehåller ett antal områden som rör översyn av 
arbetsprocesser, ansvarsfördelning med mera. Hösten 2015 antog kommunfullmäktige 
lokalförsöijningsstrategin och riktlinjer för budget och redovisning. I februari fastställdes ny 
ägarpolicy och nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen. I juni 
(Hållbar ekonomi del 3) fastställde fullmäktige flera nya styrdokument, bl a 
bredbandsstrategi, bostadsförsörjningsstrategi, utvecklingsstrategi och digital agenda. På 
fullmäktiges junisammanträde fastställdes även ny politisk organisation som ska börja gälla 
från och med 1 januari 2018. Arbetet med att anpassa tjänstemannaorganisationen till den nya 
politiska organisationen har påbörjats och genomförs successivt i olika delar under 2017. 

Den 1 januari infördes nytt ekonomisystem (Raindance) och den 1 mars driftstartades nytt 
PA- och lönesystem (Personec P). Dessa införandeprojekt har under bokslutsperioden 
inneburit mycket hög arbetsbelastning, både centralt hos kommunledningsförvaltningen och i 
de övriga förvaltningarna. Arbete med förstudie avseende nytt ärendehanteringssystem pågår. 

4 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 
perspektiven i vår stynnodell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta sammanhang 
inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för fo1isatt 
handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. Strategiska frågor som 
framöver bör vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet är bland annat service 
gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, bredband, skolresultat, integration, 
sjukfrånvaro och rekrytering. 

5 Framtid 

Som beskrivits tidigare har utredningsarbetet och beslutsprocessen i Hållbar ekonomi 
avslutats under bokslutsperioden. Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har 
nu en viktig roll i att leda och samordna verkställandet av besluten, så att beslutade 
förändringar genomförs på bästa sätt och tänkta effekter uppnås. Med ett flertal nya 
styrdokument, bl a bostadsförsö1jningsstrategi, bredbandsstrategi, utvecklingsstrategi och 
digital agenda, ges en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. 

I budget 2017 anges tre kommunövergripande mål: höjda resultat i skolan, fler bostäder och 
mer bredband. Alla förvaltningar och kommunala företag ska arbeta för att dessa mål ska 
uppfyllas. Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har ansvar för att leda och 
samordna detta arbete. 

Under hösten genomförs ett intensivt arbete med förberedelse av anpassning av 
tjänstemannaorganisationen utifrån fullmäktiges beslut om ny politisk organisation. Som 
nämnts tidigare kommer förändringar i tjänstemannaorganisationen genomföras successivt i 
olika delar under 2017. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare Aktiv ledning och Ingen mätning sker 2016. Nöjd Nöjd-Medborgar-
samordning av den Medborgar Index, NMI blev 54 i Index, NMI 
kommunala organisationen mätningen hösten 2015 (2013 

53), vilket motsvarar genomsnittet 
bland kommunerna som deltog i · 
Medborgarundersökningen under 
2015 (138 st.). Aktivt arbete pågår 
inom Hållbar ekonomi, bl a via 
politiska diskussioner och 
medborgardialoger. 

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

• Hög tillgänglighet, god Ingen mätning sker 2016. • Nöjd-Medborgar-Index 
information, gott Förbättringstrend inom (bemötande och 
bemötande tillgänglighet och bemötande tillgänglighet), 

under 2015. Bra resultat i MBU Medborgarundersökning 
hösten 2015 som ligger något 
över genomsnittet, bättre 
tillgänglighet för invånarna via 
telefon på Medborgarkontoret. 

Dialog, demokrati och Ingen mätning sker 2016. Målet Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet var inte uppfyllt under 2013-2014, helhetsbedömning, 

men NI! (Nöjd-Inflytande -Index) Medborgarundersökning 
förbättrades 2015 till 42, vilket 
motsvarade genomsnittet. Arbete 
har skett via medarbetardialoger 
med koppl ing till ÖP-processen 
och Hållbar ekonomi, via 
kontakter med lokala föreningar 
samt förbättrat nyhetsflöde. 

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

och i nedre delen av kategorin företagsklimatet i 
Godkänt. kommunen (Insikt 2015) 
I Svenskt Näringslivs 

- Genomförandegrad av undersökning Företagsklimat har 
kommunen fått en något bättre näringslivsprogrammet 
ranking än föregående år och (årets handlingsplan) 
hamnar på plats 200. 

Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunerna 

- Verka för att ha god Samordning med SBF och Nöjd-Region-Index, 
planberedskap och Tingsrydsbostäder som sköter det NRI, 
bostadsförsörjning löpande arbetet med Medborgarundersökning 

översiktsplanen resp. 2015 
bostadsförsörjningsstrategi. KLF 
har tillsammans med övriga 
förvaltningar representanter med i 
arbetsgruppen. Nöjd-Region-
Index, NRI 2015 blev 56 och 
under genomsnittet för 
deltagande kommunerna (138 
kommuner, 60). Resultatmålet var 
att uppnå genomsnittet. 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

- Verka för en bättre Samordningsarbete med 

infrastruktur med fokus på regionala och lokala aktörer. Inget 

bredband, vägar och mätbart mål. 

kollektivtrafik 

- Verka för goda Samordningsarbete med 

utbildningsmöjligheter och regionala och lokala aktörer. Inget 

god kompetensförsörjning mätbart mål. 

- Verka för ett rikt Samordningsarbete med 

föreningsliv och regionala och lokala aktörer. Inget 

kulturutbud mätbart mål. 

- Verka för en ekologiskt Samordningsarbete med 

och socialt hållbar regionala och lokala aktörer. Inget 

kommun mätbart mål. 

Ekonomi i) Samordning/ledning av Arbete pågår med Hållbar • Resultat i % av 
planerings- och ekonomi för att stärka skatteintäkter och 
uppföljningsprocessen för kommunens ekonomiska generella statsbidrag 
tillförlitlig redovisning och handlingsutrymmen på sikt. 

• Självfinansiering av rapportering Bedömningen är att målen 
kommer att uppnås både i investeringar 
årsprognos för 2016 och budget 

• Minskning av för 2017. 
låneskulden 

0 God kostnadskontroll KLF redovisar en förhållandevis • KLF:s resultat med 
och hög prognossäkerhet hög budgetförbrukning efter åtta nettokostnader inom 
inom KLF månader, 71,0%, men budgetramen 

bedömningen är att förvaltningen 
kommer hålla årets budget. 

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

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

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

J 
KLF ska vara en bra 74% (86%) av KLF:s medarbetare Hållbart 

arbetsplats med anger i medarbetarenkäten att de Medarbetarengagemang, 
engagerade medarbetare är nöjda och mycket nöjda med HME på KLF 

21 41



s 
Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

och gott ledarskap sin arbetssituation. NMI för KLF 
Nöjd Medarbetarindex uppgår till 3,86, vilket motsvarar 

genomsnittet för KLF 

kommunorganisationen. 

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

Tingsryds kommun Fortsatt hög sjukfrånvaro, Sjukfrånvaro för hela 
ska ha en bra arbetsmiljö framförallt inom kommunorganisationen 
och frisk personal socialförvaltningen. Sjukfrånvaron 

för hela kommunorganisationen 
uppgår till 6,4%. 

KLF ska ha en bra Sjukfrånvaron uppgår till 3, 1 % för Sjukfrånvaro för KLF 
arbetsmiljö och friska perioden. 

medarbetare 

Process • Ständiga förbättringar Det nya ekonomisystemet • Införande av 
och utveckling genom startades from januari 2016 och kommunövergripande 
processorienterad lönesystemet under våren 2016. verksamhetssystem 
verksamhet Arbete med upphandling av nytt 

ärende- och 
dokumenthanteringssystem 
pågår, införande beräknas ske 
2018. 

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

under 2016. tjänstegarantier 

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

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

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

2 Omvärldsanalys 

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

Till förvaltningens omvärld hör också arbetet med hållbar ekonomi där de sista besluten 
tagits. Besluten innebär att nämnd och förvaltning har fått en inriktning för det framtida 
arbetet. Hållbar ekonomi kommer att innebära ett fokus på underhåll mer än nybyggnad. 
Följden blir att nämnden kan arbeta mot en hållbarhet för våra anläggningar som fastigheter, 
VA, och i senaste beslutet, gator. Nämnden kan gå in i framtiden med en lägre 
underhållsskuld. 

Vädret är en ständig osäkerhetsfaktor och årets kylig start har inneburit högre energikostnader 
jämfört med de senaste årets milda vintrar. Vi kan också konstatera att en framgångsrik 
säsong för kommunens ishockeylag medfört ökade kostnader för fastighetsförvaltningen. 

Vidare ser vi att bygg- och miljöavdelningens intäkter kan ha påverkats av trender inom 
bostads byggande- och renovering. Här har nationella skatteregler betydelse, exempelvis 
förändringen av RUT-avdraget, men också kommunens attraktivitet i stort. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

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

3.1.1 Medborgare 

Samhällsbyggnadsnämnden fångar upp medborgarperspektivet med hjälp av två nämndmål. 

Nöjda kunder följer vi upp genom undersökningar, såväl i egna som genom nationella 
jämförelser. Under perioden har inga kundnöjdhetsundersökningar utförts och tidigare har de 
varit begränsade till ett fåtal av förvaltningens ansvarsområden. Det är möjligt att undersöka 
kundnöjdheten även inom andra områden. Motiven för undersökningarna måste vara tydliga 
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och klara innan man påbörjar en sådan. Vidare bör vi bli bättre på att konkretisera och 
använda den information vi får ut från undersökningarna för ett tydligare medborgarfokus. 

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

3.1.2 Samhälle 

Nämnden har i dagsläget tre nämndmål inom perspektivet Samhälle. För perioden har endast 
en kvalitativ uppskattning av måluppfyllelsen kunnat göras. 

Målet att skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur 
täcks endast delvis av det i styrko1iet angivna måttet. Förvaltningen har förbättrade 
förutsättningar att följa underhållsplaner i och med den utökade investerings budgeten för 
fastighet och VA. Beslutet i hållbar ekonomi om ytterligare investeringspengar för gator ger 
goda förutsättningar att bedriva ett hållbart underhåll. 

Planeringen för den framtida ombyggnaden av torget i Ryd har setts över under perioden och 
planerats i tydligare i budgeten tillsammans med Trafikverket, som kommer att vara en aktiv 
part i ombyggnaden. 

3.1.3 Ekonomi 

Totalt visar förvaltningens skattefinansierade verksamheter ett nettoresultat som ligger i nivå 
med budget. 

Efter augusti månad har större delen av periodens intäkter- respektive kostnader hunnit ikapp 
den fördröjning som uppstått till följd av driftsättningen av kommunens nya ekonomisystem. 
Det kvarstår dock mycket arbete för att finna effektiva rutiner och processer. 

Personalkostnaderna för perioden påverkas av ökade kostnader i samband med 
sjukskrivningar samt minskade kostnader till följd av vakanta tjänster. Situationen har 
inneburit att vissa arbeten och uppgifter inte kunnat färdigställas i den planerade takten. Vid 
slutet av perioden är de flesta vakanta tjänsterna tillsatta. 

Överskottet på staben beror bl.a. på att planerade tjänster inte tallsats p.g.a. vänta på 
organisationsutredningen. T ex fanns det utrymme för en administrativ chef vilken inte 
tillsats. 

Enskilda budgetavvikelser har analyserats. Totalt sett förväntas samtliga skattefinansierade 
verksamheterna ett resultat enligt budget, där positiva och negativa avvikelser väger upp 
varandra. 

Bygg och miljö har ett stort prognostiserat underskott som måste analyseras. 

Renhållningsavdelningen kommer sannolikt att förbruka en del av överskottet från tidigare år 
i och med övergången till entreprenad på landsbygden. Prognosen är att överskottet minskar 
med 490 tkr i år. 

Vatten och avloppsverksamheten prognostiserar ett resultat enligt budget, där det 
prognostiserade överskottet motsvarar delar av överfört resultat från 2015. Ökade 
personalkostnader och lägre kapitalkostnader än väntat, tar till viss del ut varandra. 

Utgifterna för årets investeringar tog fart först under senvåren och under periodenjanuari
augusti har 7 ,8 mkr redovisats. Flera av de större fastighetsprojekten har pågått under 
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sommaren för att inte störa skolverksamheten. Projektet Örnen avslutades förra året men 
belastas fortfarande av fakturor i samband med tillkommande garantiåtgärder. I dagsläget är 
det mycket svårt att prognostisera kommande utgifter och detta utgör en stor osäkerhetsfaktor. 

På VA-sidan innebär den ökade investeringsramen att en del projekt måste upphandlas på 
entreprenad för att hinna slutföras i år. Med fyra månader kvar av året är sannolikheten att 
samtliga projekt kommer att hinna slutföras mycket liten. 

Mer investeringspengar för såväl energieffektiviseringsåtgärder, fastighet och VA är 
välkommet då de speglar det behov som finns. 2016 är första året med denna utökade ram och 
organisatoriskt har förvaltningen inte hunnit med att anpassa sig för att ta tillvara dessa medel 
till fullo. Under hösten kommer fastighetsavdelningen att föreslå en underhållsplan och VA
avdelningen förstärker personalsidan, vilket ger bättre förutsättningar inför 2017. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Ars prognos 

Skattefinansierad 
verksamhet 

Stabsavdelningen 8 265 3 954 7 285 

Gatuavdelningen 9 572 6 034 9572 

Parkavdelningen 4158 2 954 4158 

Bygg- och 2 353 2 220 3 903 
miljöavdelningen 

Fastighetsavdelningen 12 829 8 358 12 829 

Fastighetsförvaltning -79 -1 149 -79 
(B&U) 

Kostavdelningen (B&U) 0 252 0 

Städavdelningen (B&U) 0 -487 -570 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsavdelningen 0 -989 -2124 

VA-avdelningen -3 728 -4 426 

Totalt 37 098 17 419 30 548 

Sedan de/årsrapport 1 har budgeterade belopp utökats med /öneökningsanslag för 9 månader. 
Renhållningsavde/ningens årsprognos inkluderar överfört resultat om -2 614 
VA-avdelningens prognos inkluderar överfört resultat om -4 426 
Utfall för perioden justerad 2016-09-20 pga. fel. 

Investeringar 

Kod Projekt Budget 2016 Utfall period Årsprognos 

91000 Infrastruktur 800 154 570 

9200 Fordon och maskiner 1 850 1 028 1 850 

93000 Energisparåtgärder 5 000 120 3 000 

Fastighetsinvesteringar - ny-, 
94000 till och ombyggnad 1 254 1 704 1 704 

Fastighetsinvesteringar -
94500 reinvesteringar (underhåll) 6 200 1 385 5 000 

27 

Avvikelse 

980 

0 

0 

-1 550 

0 

0 

0 

570 

2124 

4426 

6 550 

Prognosticer 
ad avvikelse 

230 

0 

2 000 

-450 

1 200 
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Kod Projekt Budget 2016 Utfall period Årsprognos 
Prognosticer 
ad avvikelse 

95000 Renhållningsverksamhet 1 250 465 595 655 

95500 VA-verksamhet 12 700 2 962 8 000 4 700 

Summa 29 054 7 818 20 719 8 335 

Delar av årets investeringsbudget på Renhållningsavdelningen förbrukades redan 2015, varför prognosen är nedreviderad. 
Utfall för perioden justerad 2016-09-20 pga. fel. 

3.1.4 Medarbetare 

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

Samhällsbyggnad är en, personalmässigt, liten förvaltning där va1je medarbetare innehar 
specialkompetens inom såväl organisatoriska som verksamhetsfrågor. Våren 2016 har haft 
flera uppsägningar. Vakanta tjänster har inneburit en högre arbetsbelastning och en ökad 
osäkerhet bland förvaltningens medarbetare, särskilt i de fall då den vakanta tjänsten innehavt 
ett personalansvar. Till hösten 2016 är flera av tjänsterna tillsatta och vi är angelägna om att 
ge dessa en så bra introduktion som möjligt. 

3.1.5 Process 

Ständiga förbättringar skall prägla samhällsbyggarnas processer. Ändrade system främst byte 
av ekonomisystem har inneburit att nya lösningar har tvingats fram. Vissa processer har tagits 
fram mycket snabbt som alltid inte varit mest rationell. Därmed kvarstår ett arbete för att 
finna de nya effektiva processer anpassade till de nya systemen. 

Utredningen för att finna en ny organisation för både politik- och tjänstemannaorganisation 
har påverkat arbetet med utveckling på förvaltningsnivå. Inom respektive avdelning har 
förutsättningar för ett aktivt förbättringsarbete varierat, där vakanta chefstjänster har inneburit 
att all kraft gått till att få det dagliga arbetet att gå ihop. Flera nyanställningar bidrar med nya 
ögon på verksamheternas processer och samhällsbyggarna har därmed stärkta förutsättningar 
att identifiera svagare punkter. 

4 Sammanfattning 

Delåret har präglats av vakanser, viss väntan och positiva beslut. 

Förvaltningen har haft flera uppsägningar på specialistfunktioner och chefstjänster. Vissa har 
bytt förvaltning medan vissa har lämnat kommunen. Vid periodens slut är flera positioner 
tillsatta. 

Det har funnits en väntan på resultatet av organisationsutredningen (HE 4.2) väntan på beslut 
hållbar ekonomi etapp 2 och 3. Besluten i dessa har inneburit att förvaltningen får klara och 
tydligare mål för det framtida arbetet. Vi lämnar utredandet bakom oss och installerar 
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verkstaden för framtiden. Besluten som innebär förändringar kommer naturligt att medföra 
oro för personalen. Här är det viktigt att möta med information och delaktighet. 

Nämnden och förvaltningen har med besluten fått en tydligare målbild vilket alltid är positivt 
för en verksamhet 

Totalekonomiskt ser prognosen bra ut. Däremot måste nämnden göra en analys av orsakerna 
till det prognostiserade underskottet på bygg och miljöavdelningen. 

Nämnden måste ge förvaltningen ett uppdrag att göra en analys av orsakerna till 
underskottet. Analysen skall redovisas på nästkommande nämnd 18 oktober. 

5 Framtid 

Under hösten och till nästa år har samhällsbyggarna att förverkliga flera beslut i hållbar 
ekonomi (Hållbar ekonomi 2.1, 2.5, 2.6.1, 3.3, 4.2, 4.14, 5.1.2, 5.3, 5.4), det rör 
underhållsplaner inom VA, fastighet, gator. Omorganisation, eventuella entreprenader, 
ändringar i skötsel av privata utfarter osv. Att leverera dessa med god kvalitet inom beslutad 
tidsram kommer att bli en utmaning. Omställningen skall till största delen göras med befintlig 
personal vilket kommer att fresta på. Höstens introduktion av nya medarbetare kommer 
inledningsvis att innebära en viss konflikt mellan den tyngre arbetsbörda som väntar samtidigt 
som varje individ måste få förutsättningar för en bra start. 

Kommande år medför förändrade strukturer och uppdragens omfattning. Medborgarfokus 
såväl som medarbetarfokus måste vara prioriterat och dessa riskerar att komma i konflikt med 
varandra på kort sikt. 

Inom vissa områden ligger frågan fortfarande öppen om hur verksamheten skall se ut. 
Driftsform, ansvar och verksamhetsutformning för renhållningen är en fråga som kommer att 
besvaras inom det närmaste halvåret. D.v.s. vilket ansvar har kommunen för förpackningar, 
vad gör vi i egen regi, hur samarbetar vi med andra? När svaren finns kommer kommunen att 
kunna åstadkomma en effektiv renhållning med högre servicegrad. 

Uppdelningen av förvaltningen i två delar med produktion och bygg och miljö medför också 
en renare, mer rätlinjig och effektivare organisation. 
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6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

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

- Kommunikation med Förvaltningens tekniska 

medborgana skall vara verksamheter använder sig 

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

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

leveranstider, 
tjänstegarantier 

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

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

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

kommer de interna rutinerna för 
upprättandet av månadsrapporten - Budgetavvikelse inom 
att utvecklas. Syftet är att öka taxefinansierad 
kvaliteten och säkerheten i det verksamhet, mkr 
uppföljnings- och 
prognosunderlag som lämnas till 
nämnden. 

Medarbetare - Medarbetarna skall ha I årets medarbetarenkät har 69 % Andel medarbete som 
kompetens, utvecklas, angivit att de är nöjda med sin är nöjda med sin 
känna sig hörda och arbetssituation vilket är en arbetssituation. 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

delaktiga i verksamheten. minskning jämfört med svaren 
Nöjd Medarbetarindex 2014. Utvecklingen betraktas som 

otillfredsställande. Sannolikt (NMI) 

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

- God hälsa Uppgift har ej kunnat tas fram Sjukfrånvaro, % 
p.g.a. systembyte. 

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

kompetens är värdefull men behov 
också mycket riskfylld. Konkreta 
och väldokumenterade rutiner är 
en av fle'ra åtgärder för att öka 
förvaltningens beredskap och 
transparens. 
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Delårsrapport 2 2016 

Barn- och utbiidningsnämnd 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

2 Omvärldsanalys 

Bristen på behöriga lärare ökar. 

Det blir fortsatt allt svårare att rekrytera personal inom skolan och i synnerhet kommer det att 
bli en brist på behöriga och legitimerade lärare. För få studenter 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 antytt 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. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

BUN :s vision 

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

Under perspektivet medborgare har måtten för 2016 sjunkit när det gäller nämndmålen för 
trygghet från 98 % till 94 %. Måttet för barnen och elevernas delaktighet har stigit 2016, 89 % 
av våra barn och elever känner sig delaktiga (2015 67 %). Barnen och elevernas nöjdhet har 
samma värde som 2015, 92 %. Föräldrarnas värde på enkätfrågorna för delaktighet (89 %) 
och nöjdhet (86 %) har sjunkit jämfört med föregående år. Framförallt är det värdet för 
nöjdhet som har sjunkit märkbart, från 95 % till 86 %. 

Redovisning exklusive nyanlända elever. 

I åk 3 klarade 88 % av eleverna samtliga delprov i svenska och matematik. I åk 6 var det 90 % 
av eleverna som fick betyg i samtliga ämnen. Meritvärdet för åk 6 hade ökat från 213 till 242. 

Det samlade kunskapsresultatet för åk 9 med betyg i alla ämnen läsåret 2015/16 exklusive 
nyanlända var 79 %. Meritvärdet var 252 (preliminärt). Behörigheten till ett nationellt 
program på gymnasieskolan var 94 %. 

Gymnasieskolans slutbetyg var 14,34. 

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

3.1.2 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. 

3.1.3 Ekonomi 

Delårsrapport 2 i augusti med helårsprognos för år 2016 utifrån utfallet t o m augusti 
månad 

Helårsprognosen i delårsrapporten baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och 
budgetansvariga, för våra verksamheter, från förskola till vuxenutbildning, elevhälsa, och 
bibliotek m.m. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka 
är; köp- och försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för 
resursfördelning samt central administration och nämnd. Nämndens beslutade KF budget för 
år 2016 är tidigare bedömd som hållbar av förvaltningen. Under året har månadsuppföljningar 

· och delårsrapport 1 för april redovisats för nämnden .. Samtliga uppföljningar och prognoser 
visar på en positiv budgetavvikelse och mindre överskott, vilket sammanfattats med att 
nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. 

Sammanfattning 

Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts tom 
augusti är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i balans utan underskott. 
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Redovisad helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på ca+ 0,8 mkr (0,814 mkr) 
totalt för nämnden, ett mindre överskott (0,3 %) i förhållande till en total budget på 
272,7 mkr. I delårsrapporten för april redovisades en prognos på ca+ 0,6 mkr (0,592 mkr) i 
positiv budgetavvikelse. Cheferna för den operativa verksamheten inom nämndens 
ansvarsområde redovisar sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca+ 1,9 mkr, där 
fle1ialet redovisar lägre nettokostnader än de budgeterade. De centrala verksamheterna 
däremot redovisar en negativ budgetavvikelse på totalt - 1,1 mkr. Nedanstående tabell 
sammanfattar budgetavvikelserna för våra verksamhetsområden i vilket ingår lokala och 
centrala verksamheter. 

Underskott centrala verksamheter 

Centrala verksamheters underskott förklaras i huvudsak av ökade kostnader för köp av 
utbildningar och entreprenader i våra skolformer och då främst inom förskolan och 
grundskolan. Inom förskolan är det dels fler barn som är placerade i annan kommun och 
fristående förskola, men även att kommunen köper extra platser från den externa förskolan 
Sörgården. För grundskolan ökar kostnaden till följd av att fler elever väljer främst fristående 
grundskola, men även annan kommuns grundskola, därutöver har vi ett antal elever placerade 
på specialskolor, där kommunen bekostar utbildning och riktade stödinsatser. För 
gymnasieskolan, fritidshem och förskoleklass redovisas dock smärre positiva 
budgetavvikelser som inte väger upp de ökade kostnaderna inom förskola och grundskola. 
Totalt beräknas kostnaderna för köp av utbildning överstiga de budgeterade med - 1,6 mkr. 
När det gäller budgeterade och förväntade intäkter för försäljning av utbildningar blir de lägre 
främst inom gymnasieskolan med ca - 0,7 mkr, men även till viss del avseende fritidshem och 
grundskola. Totalt beräknas intäkterna understiga de förväntade med - 0,84 mkr. 
Sammantaget blir budgetavvikelsen beträffande köp- och försäljning av utbildningar och 
entreprenader - 2,44 mkr. I budget 2017 har anslagen höjts för att möta de ökade kostnaderna, 
och justering har gjorts beträffande förväntade intäkter. 

Ovanstående underskott uppvägs till en del av lägre nettokostnader än budget för skolsltjutsar, 
gy-skolans resor och samordning av transpo1ier, totalt + 0,8 mkr, men även av lägre kostnader 
för central administration och de reserver som beräknas kvarstå i resursfördelningssystemen 
efter årets slut, vilket innebär att underskottet blir -1, 1 mkr för de centrala verksamheterna. 

Stora avvikelser för intäkter och kostnader i budgeten 

Även för år 2016 kommer nämnden få stora budgetavvikelser på intäkts- och kostnadssidan. 
Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola ökar med 50 %, därutöver sker tillsk~tt 
av KS för det ökade flyktingmottagandet. De ökade intäkterna finansierar anställningar av 
personal för att klara mottagandet av nyanlända barn och elever i våra verksamheter. Stora 
krav ställs på vår förvaltning, rektorer/förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och 
anpassning av vår undervisningsorganisation efter hur behoven ser ut. Det kan vara svårt med 
att rekrytera behörig personal i erforderlig omfattning. 

Därutöver har vi ett antal specialdestinerade statsbidrag som skall hanteras av förvaltningen 
och som påverkar organisation, ekonomi och uppföljning. Det är bl a statsbidrag för lågstadie
o fritidshemssatsningen, läslyftet Il, förstelärare och från lå 16/17 lärarlönelyftet. Därutöver 
finns ett antal mindre statsbidrag. De stora avvikelserna på intäkts- och kostnadssidan gör 
prognosen mer svårbedömd, i likhet med tidigare år: · 

Slutligen vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i 
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behov av särskilt stöd är fortsatt stort, dels i våra verksamheter, men även mot andra 
kommuner och fristående skolor, utöver elevkostnaden för utbildningen. 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Barn- o 
792 

utbildningsnämnd 

31. Allmän kultur 100 

32. Bibliotek 8 245 

33. Musik/Kultursk 4 697 

35. Fritidsgårdar 1 352 

40. Förskola 54 774 

41. Pedag omsorg 429 

42. Fritidshem 10 479 

43. Förskoleklass 5 382 

44. Grundskola 118 898 

45. Gymnasieskola 53 571 

47. Vuxenutbildning 7 746 

49. Cent adm BUF 6 258 

Totalt 272 723 

Budget: Tilläggsanslag (TA) Löneökningar 2015 totalt 4 790 
Tilläggsanslag (TA) Löneökningar 2016 totalt 3 442 

3.1.4 Medarbetare 

504 842 -50 

56 100 0 

5 620 8 215 30 

3 081 4 775 -78 

533 1 052 300 

36165 55 050 -276 

235 382 47 

7 872 11 136 -657 

2 565 4 703 679 

75 380 118 022 876 

36144 54 328 -757 

4 651 7 596 150 

3 385 5 708 550 

176191 271 909 814 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % 
av arbetstiden. 

För periodenjanuari-juli 2016 uppgår sjukfrånvaron till totalt ca 4,8 % av arbetstiden inom 
BuF. Kommunen har bytt personalsystem vilket innebär att arbets- och sjuktimmarna är högre 
i genomsnitt från mars månad då schablonen för arbetad tid är högre i det nya systemet 
jämfört tidigare system, därav cirkavärdet. Kommunen har dock säkerställt att det är samma 
personalkategorier och lönearter som ingår. 

I vår prognos tror vi att förvaltningen som helhet för år 2016 kommer att få svåii att nå 
nämndens mål och redovisa ett sjuktal under 5 % av arbetstiden. Arbetet med att få ner 
sjuktalen har hög prioritet i kommunen och i förvaltningen. 

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med 
pedagogisk utbildning är i förskolan 61 %, i fritidshemmen 63 %, i förskoleklassen 94 %, i 
grundskolan 91 % och i gymnasieskolan 85 %. I samtliga verksamheter har vi högre %-tal än 
riket i övrigt. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole
/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför 
läsår 16/17 och framöver eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. 
Vid nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med 
lärarlegitimation. 

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

Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin arbetsplats. 

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

3.1.5 Process 

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

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

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

4 Sammanfattning 

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

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

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

Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med huvudfokus på Europeiska 
språkassistenter. 

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

5 Framtid 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

Som näim1ts 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 
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 biblioteksverksamhetema 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 den kommunala skolan 
i Rävernåla avvecklas och upphöra från höstterminen 2017. 
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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 påböijats 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. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

Medborgare - Al la barn och elever Enkäterna är genomförda och (') Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra nämndens mål är inte uppfyllt. barn/elever 
förskolor och skolor. 

- Alla vå ra barn och Kunskapsresultat för läsåret Kunskapsresultat åk 3 
elever ges möjlighet att nå 2015/16. 

• Kunskapsresultat åk 6 de nationella målen 
godkända i alla ämnen 

• Kunskapsresu ltat åk 6 
meritvärde 

• Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 

• Kunskapsresultat åk 9 
behörighet till 
gymnasieskolan -
exklusive nyanlända 
elever 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

• Slutbetyg gymnasiet 

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

8 Kunskapsresultat åk 9 
godkända i alla ämnen -
exklusive nyanlända 

elever 

- Kunskapskrav åk 1 

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

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

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

• Nöjdhetsindex elever delaktighet och har Målet för delaktighet är inte 

möjlighet att påverka uppfyllt. 

frågor som berör dem 

- Alla vårdnadshavare Enkäten är genomförd och värdet Delaktig hets index 
är nöjda med · för delaktighet är oförändrat, vårdnadshavare 
verksamheten och känner värdet för nöjdhet har sjunkit. 

sig delaktiga Nöjdhetsindex 
vårdnadshavare 

- Vuxenutbildningen ska Målet är ej utvärderat. - Fullfölja sin planerade 
ge de studerande utbildning 
möjlighet att utveckla sina 

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

- Det finns kreativa och Målet är ej utvärderat. - Nöjdhet 
öppna mötesplatser med 

- Besöksfrekvens bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar . 

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

- Våra barns o~h Målet är ej utvärderat. - Minska matavfall 
elevers miljömedvetande 
ska öka 

- Biblioteket ska sprida Målet är ej utvärderat. - Antal utlånade böcker 
folkbildning genom tillgång 

- Erbjudna till litteratur och digitala 
medier programpunkter 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

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

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

• Personaltäthet budget i balans utan underskott. 
Redovisad helårsprognos visar på förskolan 
en positiv budgetavvikelse på 

• Personaltäthet ca+ 0,8 mkr (0,814 mkr) totalt för 
nämnden, ett mindre överskott grundskolan 
(0,3 %) i förhållande till en total 

• Personaltäthet i budget på 272,7 mkr. I 
delårsrapporten för april förskoleklass 
redovisades en prognos på 

• Personaltäthet i ca + 0,6 mkr (0,592 mkr) i positiv 
budgetavvikelse. fritidshemmen 

- Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

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

85 % av personalen som är 
behöriga. 

- Förskollärare 75 % 61 % av personalen på förskolan Andel personal med 
har Lärarlegitimation (behörig förskollärarutbildning 
förskollärare). 

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

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

- Bibliotekspersonal Måttet är ej utvärderat. - Bibliotekspersonal 
med adekvat utbildning med adekvat utbildning 

- Personal på Måttet är ej utvärderat. - Fritidsledarutbildning 
fritidsgårdar ska ha 
ade.kvat utbildning 

- Vår personal är nöjda 81 % av personalen är nöjd med 0- Helhetsbedömning 
med sitt arbete och sin sitt arbete och sin arbetssituation. arbetssituation 
arbetssituation 

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

- Ett väl fungerande Arbete pågår. - Arbetsmiljöarbete 
arbetsmiljöarbete 

- God intern kontroll Uppföljningen klar. - Barn- och 
utbildningsnämndens 
samlade bedömning av IK 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

- Utökad samverkan Målet är ej utvärderat. - Samverkan BUN SOC 
mellan Barn- och 
utbildningsnämnden och 
socialnämnden 

- Vi har snabb respons Målet är uppnått. • Tjänstegarantier 
gentemot vårdnadshavare 
som söker plats inom 
förskola och fritidshem 
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Delårsrapport 2 2016 

Socialnämnd 

44 64



Innehållsförteckning 

1 Uppdrag/Ansvarsområde ....................................................................................................... 3 

2 Omvärldsanalys ..................................................................................................................... 3 

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

3.1 Vision ....................................................................................................................................... 3 

3.1.1 Medborgare ................................................................................................................... 3 

3.1. 2 Samhälle ......................................................................................................................... 4 

3.1. 3 Ekonomi ......................................................................................................................... 4 

3.1.4 Medarbetare ................................................................................................................... 6 

3.1.5 Process ............................................................................................................................ 7 

4 Sa1nmanfattning ..................................................................................................................... 7 

5 Framtid ................................................................................................................................... 7 

6 Styrkort .................................................................................................................................. 8 

Bilagor 

Bilaga 1: SN 201608 

45 65



1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

2 Omvärldsanalys 

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

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

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

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

3.1.1 Medborgare 

Det har varit en fo1tsatt liten tillströmning av asylsökande och ensamkommande. 

Arbetsmarknaden ser även fortsättningsvis bättre ut, de som står närmare arbetsmarknaden 
och ungdomar får snabbare arbete medan andelen personer med långvarigt behov av 
försöijningsstöd ökar. 

Arbetsmarknaden ser bättre ut för 2016, de som står närmare arbetsmarknaden och ungdomar 
får snabbare arbete samtidigt som andelen långvariga biståndsärenden ökar. 

Inom missbruksvården har det varit få institutionsplaceringar under januari till augusti 2016. 

Trenden fortsätter med ökat antal personer som söker stöd inom området våld i nära 
relationer. Många söker skyddat boende och det är bl.a. föräldrar i vårdnadstvister, 
hedersrelaterat våld och HBTQ frågor som är grunden för att skyddet behövs. 

Inkommande anmälningar och ansökningar till Barn-och familj har legat stabilt på 15-20 
stycken/ månad under hela perioden med en viss höjning under juni och augusti med ett 30-tal 
per månad. På grund av få personer i tjänst och än färre med erfarenhet har de anmälningar 
och ärende som kommit in fått prioriterats utifrån skyddsaspekten för barnet. 
Medborgaren har säkerligen kunnat uppleva sämre service då oerfaren personal behöver mer 
tid för att ta reda på hur saker förhåller sig. 
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Äldreomsorgen har under våren och sommaren haft fortsatt stimulansmedel via 
Socialstyrelsen för att öka bemanningen och arbetet med den länsgemensamma 
handlingsplanen för de mest sjuka äldre fortgår. 
Svårigheter att rekrytera personal, framförallt undersköterskor, under semesterperioden har 
medfört att personaltätheten varit låg framförallt i heintjänsten. Detta har säkerligen medfö1t 
något länge väntetider för hjälpinsatser. Dock har inga allvarliga fel rapporterats under 
perioden. 

Senimträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden. Inom vissa områden finns 
samarbete med frivilliga medan det på andra områden enba1t drivs av egen personal. Under 
sommaren har Seniorträffarna haft uppehåll. 

Bildandet av boendestödsgrupp med specialisering mot personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder fortgår. 

Anhörigstödet har utvecklats och from maj har vi två personer som har del av sin tjänst som 
anhörigstödjare. Den ena personen koncentrerar sig på anhörigstöd inom äldreomsorg och är 
tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar sitt stöd till anhöriga inom 
funktionshinderomsorgen och har sin anställning i boendestödet inom 
funktionshinderomsorgen. 

3.1.2 Samhälle · 

Den allmänna bostadsbristen leder till svårigheter att få fram bostäder till utsatta grupper och 
detta leder till en ökad risk för hemlöshet. Socialförvaltningen hanterar allt fler 
andrahandskontrakt på grund av att personer inte beviljas egna kontrakt. Skälen till detta är att 
personen har ingen eller för låg inkomst eller att bostadsbolagen tidigare har avvisat 
hyresgästen av olika orsaker och därmed inte vill ingå kontrakt direkt med personen 

Antalet lägenheter inom äldreomsorgen är 195 och till det tillkommer sju korttidsplatser och 
tre växelvårdsplatser. Under delåret har det i genomsnitt funnits ca 8 lediga lägenheter vaije 
månad. Äldreboendet Lindegården avvecklas under augusti och de tio kvarvarande platserna 
på Örnen öppnas därmed upp. 

Inom funktionshinderomsorgen finns lediga lägenheter på gruppbostäderna i Väckelsång och 
Urshult. En plan för kommande behov av bostäder inom funktionshinderomsorgen är 
framtagen och redovisad för nämnden i augusti. 

De vanligaste åtgärderna inom bostadsanpassningen är spisvakt, hissar och duschkabiner, tätt 
följt av dörröppnare. Vi har haft ett större ärende med ombyggnad av badrum. Trenden visar 
på fler dörröppnare och färre elrullstolsgarage. Vi har hittills i år kunnat återanvända 
begagnade hissar men alla dessa är nu utplacerade så om det kommer nya ansökningar så 
krävs nyinköp. 

3.1.3 Ekonomi 

Utfall och budget, översikt 

Från delårsrappmt 1 går det att utläsa att så sent som i maj månad pågick ett gediget arbete i 
verksamheten på grund av införandet av nytt ekonomi- och personalsystem. Så är delvis 
fortfarande fallet. Även om vi kommit långt i anpassningen av de nya systemet så är det en bit 
kvar på vägen innan nya arbetssätt och rutiner flyter på felfritt. 

47 67



Äldreomsorgen i Tingsryd bedriver fortsatt sin verksamhet betydligt billigare än vad som är 
motiverat vid hänsyn av faktorer som åldersstruktur och förekomst av landsbygd/stad. I årets 
budget valde nämnden att stärka upp inom samtliga avdelningar (ÄFO, IFO, HSL). Detta går 
att se, främst inom äldreomsorgen, där prognoserna pekar mot ett överskott i budget. Detta 
överskott kommer dock inte som någon överraskning då högt tak togs ut inom ramen för vak 
vid livets slut och sjukresor, för att säkra upp för oförväntade kostnader. 

Den målsättning om att sju av tio budgetansvariga ska hålla sin respektive budget i balans 
som sattes upp i samband med att ytterligare resurser tillfördes socialnämndens budget 
prognostiseras att uppnås. Förklaring till att budget lyckas uppnås på de flesta områden är de 
ytterligare resurser som tillfördes socialnämndens budget 2016. Rekryteringsproblem inom 
flertal områden har resulterat i höga personalkostnader i form av sjukskrivningar, vikarier och 
övertid. Detta är en av förklaringarna till att vissa utfall visar ett negativt resultat. 

Socialnämndens budget kan beskrivas i tre delar. 

1. Anslagsfinansiering (belopp och timmar) 

2. Resursfördelning 

3. Finansiering via flyktingmedel 

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

En kombination av realistiska budgetramar och en bra mix av olika typer av budgetmodeller 
är framgångsfaktorer i god ekonomistyrning. I denna prognos beräknas underskott att ske 
inom IFO och HSL medan ett överskott prognostiseras inom ÄFO. 

IFO (-7,0 mla-) 

Prognos för missbruksvården efter augusti är betydligt förbättrad och bedöms landa inom 
budgetram med chans till eventuellt överskott. 

Trenden med ökat antal placeringar i skyddat boende fortsätter. Svårigheter ses i 
utslussningen på grund av att bostadsbristen gör det svårt att hitta bostad på ny ort. 

Arbetsmarknaden ser bättre ut för 2016, de som står närmare arbetsmarknaden och ungdomar 
får snabbare arbete. Andelen långvariga biståndsärenden ökar och det kommer att behövas 
arbetsmarknads/rehabiliteringsinsatser av olika slag under lång tid. Fler av de nyanlända som 
ingår i Etableringen behöver kompletterande försörjningsstöd för att klara sin försörjning. 

Bostadsbrist och för att förebygga vräkningar/hemlöshet/institutionsplaceringar har lett till att 
ifo idag ansvarar för och administrerar ett 60-tal andrahandskontrakt. 

Huvuddelen av beräknat underskott ligger inom Barnavården, drygt 5mkr. Prognosen är 
framtagen utifrån köpta vårdplatser t o m augusti samt de som finns beslut/planering på året 
ut. Köpta platser innefattar institution, familjehem och öppenvård. Behovet av omfattande 
insatser i familjen för både barn och föräldrar ökar. Idag kan inte behoven tillgodoses inom 
egen verksamhet och är därför hänvisade till externa köp. Planering av länsresurser pågår och 
förslag till fördjupad samverkan mellan skola och socialförvaltning i det förebyggande arbetet 
kommer att presenteras under 2016. 

Ao (+2,0 mkr) 

Överskottet kommer från särskilt boende (+2,0 mkr) där taket för vak och sjukresor sattes 
högt pa grund av att försöka förhindra att oförutsedda kostnader ska komma att skapa ett 
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underskott. Inom särskilt boende är budgeten baserad på en större fast del (0,55/ lgh) och en 
mindre rörlig del. Den rörliga delen ( central pott) ger verksamheterna kostnadstäckning för 
vak och sjukresor. Under första delåret har ca 20 % av den centrala potten förbrukats. Detta i 
kombination med stort fokus på bemannings- och schemaarbete gör att verksamheten 
prognostiserar ett överskott. 

Hemtjänsten prognostiserade i årets böijan ett överskott. Detta överskott prognostiseras nu 
istället till att budget kommer hamna i balans då de faktiskt utförda timmarna och de beviljade 
har ökat under sommar/vår och ligger kvar på samma nivå in på hösten. Det bedöms som 
viktigt att f01isätta arbeta med effektiviseringar inom hemtjänsten för att nå nämndens mål på 
62 % brukartid (utförda timmar/ arbetade timmar). Om nämndens mål avseende direkt 
brukaiiid uppnås i kombination med att volymerna inte ökar ytterligare så kommer ett 
nollresultat vara ett faktum. 

FO (+-0) 

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

HSL (-0,35 mkr) 

Lönekostnaderna ligger hittills inte i nivå med budget. Svårigheterna med att rekrytera 
semestervikarier i sommar har lett till ökade kostnader för semestervikarier, övertid och extra 
ersättningar. Extra personal har anställts innan sommaren för att stärka upp bemanningen 
inför sommaren och för att säkra upp inför kommande pensionsavgångar senare under året. 

Verksam het/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Se bilaga. 

Totalt 

3.1.4 Medarbetare 

Under början av året skickades en medarbetarenkät ut till samtliga tillsvidareanställda 
medarbetare och de med längre vikariat. Totalt skickades 530 enkäter ut och 405 svarade 
vilket ger en svarsfrekvens på 76 %. Den sammanfattande nöjdheten var 77,8 % jämfört med 
2014 års resultat som var 72,5 %. Nämndens mål på 75 % är således uppnått. Enkäten har 
redovisats för arbetslagen och handlingsplaner för uppföljning utarbetats för att kunna följa 
upp resultatet. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög och förvaltningen kommer att ha svårt att nå nämndens mål om 
högst 6 %. Förvaltningens sammanlagda sjuktal för alla avdelningar ligger för perioden 
januari- juli på 8,1 % och den högsta andel sjuka finns inom äldreomsorgen. Förvaltningen 
har under året genomfört en analys av :fjolårets sjuktal och redovisat för nämnden. 
Förvaltningen arbetar tillsammans med personalavdelningen med insatser för att minska 
sjukfrånvaron. 

Förvaltningen har problem att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla avdelningar 
vilket ger bemanningsbekymmer. De tjänster som annonseras har överlag mindre sökande 
med adekvat utbildning och de saknar ofta erfarenhet. Sommaren har varit ansträngd men 
inga allvarliga avvikelser har rapporterats. 

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

3.1.5 Process 

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

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

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

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

4 Sammanfattning 

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

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

Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på -5,35 mkr för 2016. Underskott beräknas 
uppstå inom IFO:s verksamheter (-7 mkr) och inom HSL (-0,35 mkr) samtidigt som 
äldreomsorgen beräknas leverera ett överskott (+2 mkr). Funktionshinderomsorgens 
verksamheters prognostiseras i nivå med budget. Nämndens målsättning att sju av tio 
budgetansvariga ska hålla budget beräknas bli uppfyllt. 

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

5 Framtid 

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

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

Även om arbetsmarknaden nu ser ljusare ut är det viktigt att fo1isätta i redan uppbyggda 
strukturer för samverkan. Kommunen har idag tillgång till en rad insatser för att öka 
sysselsättningen somt ex Vägvalet, Framtid Kronoberg, Matchning Kronoberg och 
Samordningsförbundet Värend. 

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

Rutin för att jämföra Tingsryds kostnader med andra jämförbara kommuner behöver 
systematiseras och en långsiktigt plan för nämndens och förvaltningens arbete med 
budgetprocessen håller på att arbetas fram. Arbetet med att alla budgetansvariga skall ha en 
rimlig budget behöver fortsätta och så även arbetet med att ha en buffe1i för oväntade utgifter 
inom alla avdelningar. Rutiner och kompetens inom området ekonomi och verksamhet som 
byggts upp behöver upprätthållas;och utvecklas. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

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

sitt särskilda boende 

- Andel som är 
mycket/ganska nöjda med 
sin hemtjänst 

- Andel nöjda brukare 
IFO 

• Andel nöjda brukare 
FO 

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

• Medborgaren ska veta Förvaltn ingens klagomål- och - Andel i 
vart nian ska vända sig vid synpunktshantering fungerar väl brukarundersökningen 
klagomål och synpunkter som vet vart man vänder 
och få återkoppling sig vid klagomål och 

synpunkter 

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

• Synpunktslämnaren 
får återkoppling av 
närmaste chef inom tio 
arbetsdagar 

- Minskat antal vårdare - Antal vårdare som i 
som i genomsnitt besöker genomsnitt besöker en 
en hemtjänstmottagare hemtjänstmottagare under 
under 14 dagar 14 dagar 
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Perspektiv . Nämndmål Kommentar Mått 

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

ungdomsmottagningen/ 
ungdomsbehandlare ska · 
öka i förhållande till 2015 

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

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

öka i förhållande til l 2015 

• Aktiviteter i I verksamheterna pågår aktivt -1 
verksamheten arbete med aktiviteter både i egen genomförandeplanerna 

regi och i samverkan med inom FO ska det framgå 
frivilliga. vilka aktiviteter den 

enskilde har på individnivå 

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

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

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

- Varje område inom 
äldreomsorgen genomför 
43 seniorträffar per år 

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

Ekonomi God kostnadskontroll Underskottet är prognostiserat till - Prognosavvikelse 
och hög prognossäkerhet 5,35 mkr. 

- Budgetavvikelse 

- Budgetdisciplin 

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

77,8 % . 

..), Välutbildad personal Förvaltningen har svårt att - Andel medarbetare 
med rätt kompetens rekrytera medarbetare inom alla med omvårdnadsutbildning 

områden. eller motsvarande inom 
ÄFO 
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Perspektiv Nämndmål Kommentar Mått 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
HSL 

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

• Friska medarbetare Sjuktalet är fortsatt högt, 8, 1 % för - Andel sjukfrånvaro av 
perioden . arbetstiden 

- Andel sjukfrånvaro (1-
14 dagar) av arbetstiden 

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

och våld 

Process Andel arbetstid hos Andel brukartid mäts med - Boendestöd 
brukaren systemet lntraphone och följs upp 

månadsvis per enhet. - Hemtjänst 

<) Rättvisande Rapportering av avvikelse och - Antal rapporterade 
rapportering av avvikelser risker sker och ansvarig läkemedelsavvikelser 
och risker analyserar händelserna och ger 

förslag till förbättrande åtgärder. - Antal rapporterade 
fallskador 

• Vi håller vad vi lovar Inga synpunkter på - Andel uppfyllda 
tjänstegarantierna har tjänstegarantier 
rapporterats 

• Ökad samverkan Arbete pågår - Antal förebyggande 
mellan barn- och gruppaktiviteter i 
utbildningsförvaltningen samverkan med barn- och 
och IFO utbildningsförvaltningen 
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~ Ti:n.gs:ryds 

k0Pmm11..:1..I:1. 
Ekonomisk månadsrapport 

Socialnämnden 
Augusti 2016 
M~nad nr 8 

Riktpkt % 66,7% 

Budget KB/TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos 

KF 2016 2016 2016 tom 31/8 % awikelse o/o 
Gemensamt (ansv 51) 11 024 186 11 336 7143 63,0% 11 336 0 100% 

varav nämridsadm 0160) 829 0 847 435 51,3% 847 0 100% 

Individ- och familjeoms (ansv 511) 29 075 362 29 620 32 012 108, 1% 36 620 -7 000 124% 

varav 

missbruksvård (vht 55) 3 322 36 3 373 2 097 62,2% 3 373 0 100% 

barn- och ungdomsvård (vht 56) 11 156 133 11 421 · 17159 150,2% 16 421 -5 000 144% 

försörjningsstöd (vht 57510) 8 737 59 8 853 5121 57,8% 10 853 -2 000 123% 

Äldreomsorg (ansv 512) 160 088 3 301 163 556 103 947 63,6% 161 556 2 000 99% 

varav 
hemtjänst (vht 51030) 51 736 1 222 53 048 35 297 66,5% 53 048 0 100% 

äldre- och korttidsboende (vht 51020+51040) 96 881 1 917 98 822 61 044 61,8% 96 822 2 000 98% 

Funktionshinderomsorg (ansv 513) 70 513 1 639 72 256 45489 63,0% 72 256 0 100% 

varav 
personlig assistans (vht 51310+51320) 16 922 610 17 544 11 835 67,5% 15 544 2 000 89% 

boende 30 297 592 30 913 20 798 67,3% 30 513 400 99% 

daglig verksamhet (vht 51390+52050) 9 892 202 10 110 4440 43,9% 10 950 -840 108% 

stödboende/boendestöd (vht 52010+52020) 7 141 150 7 291 3 407 46,7% 6 291 1 000 86% 

Hälso- och sjukvård (ansv 514) 29 804 633 30 991 21 899 70,7% 31 341 -3 469 101% 

varav 

sjuksköterskor (vht 51110) 19 597 443 20 451 14 690 71,8% 21142 -691 103% 

rehabilitering (vht 51120) 9 951 190 10 274 6 691 65,1% 9 552 722 93% 

Nettokostnad 300 504 6121 307 970 210 621 68,4% 313 320 -5 350 102% 

IFO 
Prognostiseras med ett underskott på -7mkr, där barn- och ungdomsvård står för Smkr av detta. 

ÄO 
Prognostiseras med ett totalt överskott om 2mkr som kommer från särskilt boende. 

FO 
prognostiseras +-0 
- Prognos gällande personlig assistans är något missvisande då kostnad för arbetsresor ej har lagts till. Ett 
rimligt resultat är att räkna med att balans i budget uppnås. 

- Prognos gällande daglig verksamhet är också missvisande då något felar med personalkostnader här. 
Anledningen går att lokalisera i byte av personalsystem. En rimlig prognos här är balans. 

- Prognos för stöd boende/boendestöd bör tas med en nypa salt och slutsats för FO är +-0 

HSL 
Prognostiseras med totalt underskott om -0,35mkr, anledningen är ökade personalkostnader och höga /T
kostnader. 

Totalt beräknas en prognos om -5,3mkr bli utfallet för socialförvaltningen. 
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prognos 
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~Tingsryds 
~kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 

.. Bilaga 1 
SAMMANTRADESPROTOKOLL 4 (20) 

2016-09-20 

Justeran:de 

CH~ 

§)3~ Dmi.2016 1398 ) 04 

D~elårsbokslut 2, 2016 

Samhällsbyggnadsnämu.dens beslut 
. i samhällsbyggnadsnämnden godkänner deH'trsbokslut 2, 2016. 

~eskrivning av ärendet 

.På gnmd av det korta tidsintervallet mellan brytpunkt för delårsredov,isning och 
det datum som kallelsen till nämnden ska sändas ut kommer beshitsunderlaget 
att sldckas ut som en separat bilaga. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2, 2016, sldckas senare som en separat bilaga av kallelsen. 

Beslutet skickas till 
. Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
V erksamhetschefer inom SBF 
Förvaltningsekonom SBF 

Utdrags bestyrkande 
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Barn- och utbildningsnänmden 

§ 103 

Delårsrapport 2 
Dnr 2016/51 042 

Beslut 

SA1Yilv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-21 

6(25) 

1. Barn- och utbildningsnänmden godkänner delårsrapport 2 för år 2016 
per den 31 augusti, med årsprognos för helåret 2016, bilaga 1. 

2. Barn- och utbildningsnänmden bedömer att inga åtgärder skall vidtas 
gällande ekonomi och verksamhet utifrån den delårsrapport som 
godkänts. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lotbigius redogör för delårsrapport 2 för år 
2016 per den 31 augusti, med årsprognos för helåret 2016. 

Barn- och utbildningsförvaltningens totala bedömn:irig utifrån den 
redovisningfoch de beräkningar som gjorts till och med augusti, är att barn
och utbilch!lngsnämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i 
balans utan underskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv 
budgetavvikelse på cirka 0, 8 mlcr (0, 814 mlcr) totalt för nämnden. Ett mindre 
överskott (0,3 % ) i förhållande till en total budget på 272, 7 mkr. 

Föreligger förslag att barn- och utbildningsnämnden ska godkänna 
delårsrapport 2 för år 2016 per den 31 augusti, med årsprognos för helåret 
2016. Att nämnden i samband med delårsrapporten behandlar frågan och 
beslutar om ifall åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och 
verksamhet. 

J\..IBL-information har ägt rum den 15 september 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lotbigius, 
2016-09-19. 

2. Delårsrapport 2 2016, barn- och utbildningsnänmd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens ekonomiavdelning 

Utdrags bestyrkande 

76



~Tingsryds 
~kommun 
Socialnämnden 

Justerare 

§ 400 

Delårsrapport 2 2016 
Dnr2016/193 SN 042 

Socialnämndens beslut 

SAMiv.l.ANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

2016-09-26 

1. SociaJnämnden godkänner delårsrapport 2 2016 och överlämnar den 
till kommunfullniäktige. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av cJ.elårsrapport 2 2016 

Socialnämnden prognostiserar ett nettounderskott på-5,35 mlcr för 2016. 
Underskott berälrnas uppstå inom HSL (-0,35 mlcr) och IFO:s verksamheter 
(-7 mkr) samtidigt som äldreomsorgen beräknas leverera ett överskott ( +2 
mkr). Övriga verksamheters kostnader prognostiseras i nivå med budget. 
Nämndens målsättning att sju av tio budgetansvariga ska hålla budget 
beräknas bli uppfyllt. 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2 2016 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 
Avdelningschefer 
Ekonom 

Utdrags bestyrkande 
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Ärende nr 6 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsrydsbostäder AB 
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l':.:lTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 9 (31) 

' Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 ---

Justerare 

§ 264 

Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB 
2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB redovisar delårsrapport 2:2016, vilken godkänts av 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsrydsbostäder AB 

I Utd,agsbestyrkande 

__. 
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Bilaga Ks Au§ 264 2016-10-03 

fo 1:.:1 Tingsryds 
~ ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 

' Tingsryds Kommunföretag AB 
_,,, _,,,, 2016-09-27 

usterare 

§ 53 

Delårsrapport Tingsrydsbostäder AB 2016-08-31 
Dnr 2016/360 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2, 2016-08-31, enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapport 2 till kommunfullmäktige som 
information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Björn Davidsson redovisar delårsrapport för Tingsryds bostäder AB 
2016-08-31. 

Beslutsunderlag 

Tingsrydsbostäder AB § 31, 2016-09-26, Delårsrapport 2016-08-31 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

lJ· 
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" Bilaga TIKAB § 53 2016-09-27 

~ 
TINGSRYDSBOSTÅDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

2016-09-26 

.,,_ ... .., __ ,:.•····,-·-~.-·,·············-··-~·-,• 
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§ 31 

Delårsrapport 2016-08-31 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrappo1t 2016-08-31 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Översända delårsrapp01t 2016-08-31 för Tings1ydsbostäder AB till 
Tings1yds Kommunföretag AB för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för delårsrapp01t 2016-08-31. 
(bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrappo1t 2016-08-31 för Tings1ydsbostäder AB. 

Utdrags bestyrkande 
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Tingsrydsbostäder AB 
16-09-20 

DELÅRSRAPPORT 2016 .. 01-=01 - 2016 .. QB .. 31 

Verksamheten 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar fem fastigheter med 59 lägenheter och 10 lokaler. · 
Tingsrydsbostäder förvaltar även samtliga Tingsryds kommuns fastigheter, vilket innebär ca 
10 ,2 mkr i förva1tningsintäkter per helår. Tingsryds bostäder sälj er även förvaltningstjänster till 
Tufab och Industristiftelsen för ca 0,5 mkr om året. Under sommaren 2015 tog Tingsryds
bostäder 8 st. nybyggda lägenheter i bruk vilket ökade intäkterna med ca 0,7 mkr för helåret. 
Den förste september 2015 köptes Tingsgården och hyrdes ut till AMB för studentlägenheter 
och undervisningslokaler. I Tingsgården finns också Älvans förskola som hyrs ut till 
Tingsryds kommun. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Under året kommer utbyggnad av Älvans förskola med två nya avdelningar att påbörjas. 
Investeringar i brandskyddet på Tingsgården har gjorts med 1,7 mkr. Maskiner och invent
arier beräknas inköpas till en summa av ca 0,5 mkr. Vid periodens_ slut har Tingsrydsbostäder 
en likvid på 1,2 rnkr. 

Resultat 

Periodens resultat visar på ett positivt resultat på 0,1 mkr med en vinst i prognosen på ca 0,2 
mkr före skatt för helåret. Tjänster för administration köps in av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
till en summa av 0,2 mkr. Kostnaderna för fastighetsskötsel har ökat med ca 0,9 mlcr, en del 
av kostnadsökningen beror på ru:betet med team.utveckling tillsammans med konsulten 
Skillnad och ökade kostnader för personal. Ökningen på administration beror också till stor 
del på arbetet med teamutveckling och köp av konsulttjänster som ersättning för en vakant 
tjänst sedan febiuari. Rekrytering av ersättare pågår och tjänsten berälrnas vara tillsatt till 
januari 2017. Ökningen beror också på nyanställning av en tjänst i oktober 2015, villcet ökar 
kostnadema jämfört med föregående års resultat. I övrigt har drifts- och kapitalkostnaderna 
ökat på grund av nybyggnationen av Östrabo och inköpet av Tingsgården. Tingsgården visar 
på höga driftskostnader vilket har utretts och åtgärder har börjat genomföras; men beräknas 
först ge effekt undei' 2017. Lägre räntekostnader än beräk:nåt har medfört en positiv effekt som 
dock till viss del ätits upp av den ökade borgensavgiften. 
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' 
RESULTATRÄKNING 2016-01-01 - 2016~08~31 (tkr) 

Prognos 
not 1601-1608 1501-1508 2015 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter brutto 3 4215 2 793 4894 6323 
Hyres bortfall 4 -105 0 -49 -105 
Hyresintäkter netto 4110 2 793 4845 6218 
övriga intäkter 5 8 047 7291 11 031 12 017 
Summa nettoomsättning 12157 10 084 15 876 18 235 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 6 -361 -172 -389 -559 
Driftskostnader 7 -6 699 -5076 -8404 -9 967 
Fastigh etsskatt -101 -62 -101 -151 
Avskrivningar 8 -897 -618 -1 030 -1 395 
Summa driftskostnader -8 058 -5 928 -9 924 -12 072 

Resultat före avskr. 4099 4156 5 952 6163 

Administrationskostn. 9 -3166 -2763 -4175 -4 766 

Resultat eft. avskr. 933 1393 1777 1397 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 1 4 34 30 
Räntekostnader -637 -665 -1 008 -963 
Borgensavgift -130 -77 -123 -195 
Summa finansiella poster -767 -738 -1 097 -1128 

Resultat efter 
finansiella poster 166 655 680 269 

Koncernbidrag -44 -2 -60 -44 
Bokslutsdisp. 0 0 -155 -67 

Resultat före skatt 122 653 465 158 

Skatt 0 0 -57 -65 

Periodens resultat 122 653 408 93 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2016 (tkr) 

not 160831 150831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 43390 39 845 
Mark 10 4 817 4255 
Inventarier 11 1 903 656 
Pågående nybyggnationer 12 152 137 
Pågående ombyggnationer 12 1 715 2208 
Summa materiella tilJgångar 51977 47101 

Summa anläggningstillgångar 51 977 47101 

Finansiefla an/äggningstillgånga( 
Andra långfristiga värdepapper 13 40 40 
Andra långfristiga fordringar 13 53 24 
Summa finansiella anläggningsti/lgångar 93 64 

Uppskuten skattefordran 46 0 

Summa anU:iggningstillgångar 52116 47165 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 0 18 
Kundfordringar 1 413 72 
Fordran på koncernbolag 1 289 495 
Skattefordran 1 603 0 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 14 34 704 
Summa kortfristiga fordringar 4339 1289 

Kassa och bank 15 23 23 

Summa omsättningstillgångar 4362 1312 

Summa tillgångar 56478 48477 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2016 (tkr) 

not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktier 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Periodens vinst 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Förskottsbetalda kundfordringar 
Skatteskulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

16 

i7 

18 

19 

20 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 

4 

160831 

3 000 
3 000 

4 010 
122 

4132 

7132 

507 

44 000 

953 
1108 
1 470 

73 

1235 
4839 

56478 

31 000 

150831 

50 
50 

3 602 
653 

4255 

4305 

351 

39 000 

794 
1 051 
1457 

216 

1 303 
4 821 

48 477 

31 000 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsrectovisning och 
koncernredovlsnlng f'K3"). 

K3 tillämpas för första gången 
F o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern, och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningsJagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovlsning (K3). Tidigare Ullämpades årsredovlsnlngslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts I enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 
35.Tlnrydsbostäder AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att Inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s 
principer. Presenterade Jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika 
redovisn!ngsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister I jämförbarheten mellan åren. 
Effekterna av övergång en visas i not 2. 

Föijande värderings. och omräkningsprinclper är tlllämpade I årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovlsning 
Nettoomsättningen omfattar försä\jnlngsfn\äl<ter från Tlngsrydsbostäder AB. 

Samtliga Intäkter värderas ml det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och 
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgittsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat Juridisk 
enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte I de fal[ den juridiska enheten inte har tillräcl<liga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda penslonsp\aner kostnads förs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgifts bestämda pensionsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av penslonspremier. Dessa redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella an\äggn\ngstil\gångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytijandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrivnlngsbara beloppet vl\ket i de allra ftesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avla\si\den. 

Mark och fa!lrä!tigheter har inte någon begränsad nytljandeperiod och skrivs därför Inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
ljissar, ledningssystem 
ovrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstlllgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en Indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett å\ervinningsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs elen ner till återvinningsvårdet. Vid bedömning av nedskrtvnlngsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i 
elen funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finanslel\a eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leaslngln\äkterna redovisas finjärt under leasingperioden. 

Balansräkning 

Materiella antäggningstil!gångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång l balansräkningen om det är sannolikt alt framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tl\Jgången sannolikt kommer att \illfal\a bolaget och anskaffnlngsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Tingsrydsbostäder AB har under 2015 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtlda kassaflöden. 
Beräkningarna visar alt det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på fastlghetsportfö\jen. För vissa fastigheter 
med för närvarande hög vakansgrad liksom för vissa relativt nyproducerade fastigheter är dock del beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört 
värde. En nedskrivning av dessa fasUghetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången blir bestående. Tingsrydsbostäder AB redovisade värde 
uppgår till~ 763 \kr och det verkliga värdet uppgår till ca 47 330 tkr. Metoden för att utföra marknadsanalysen är en driftsnettoanalys. 

Jj. Avkas\nin~J<t, vell ?f uppskattade till 7 % för hyresfas\igheter, 6,0 % för nybyggda hyresfastlgheter och 1 O % för kommersiella lokaler. Värdet är 
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baserat på värdering utförd i värderingsverktyget Värde!ingsdata. Tingsrydsbostäder AB har inga begränsningar om att avyttra 
förvaltnlngsfastigheter. Inga väsentliga åtaganden om att köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaltnlngsfasUgheterna finns. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
l anskaffnlngsvärdet Ingår inköpsprlset och utgifter som är direkt hänförbara till Inköpet och syftar till alt bringa tillgången på plats och l skick för att 
utnyttjas l enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, Installation 
och montering, lagfarter samt konsultijänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga tlll Investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande lid i 
anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhålllts 
för förvärv av anläggnlngslillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett \lliförlilligt sätt Övriga tillkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande redovisat värde 
på komponenten utrangeras. Aven när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas Initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likVlditelsrisker, kreditrisker är låga. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas I balansräkningen när Företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. 
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en 
avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen I avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrälterna. 
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffnlngsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets föNän\ade kassaflöde diskonteras med den effektlvränta som beräknades vid anskaffnlngstillfällel Kundfordringar 
'!.ärderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten 
ovrlga externa kostnader/Försäljnlngskoslnader. 

Inkomstskatter 
inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 
redovisas I eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är lnkomstskatt för skattepllktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om Inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas l 
eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer alt återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepliktiga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt Ingår i obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdefinltioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reseNer (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande tlll balansomslutningen. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr} 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedprnningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt underframtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

Tingsrydsbostäder AB omfattas av Arsredovisningslagen, ArL 
Delårsrapporten har därför upprättats enligt bestämmelserna i Arl. 

Not3 
Hyres intäkter 160831 150831 

Bostäder 2 101 1365 
Lokaler 2106 1423 
Tillval 8 5 
SUMMA 4215 2 793 

Not4 
Hyres bortfall 160831 150831 

Bostäder 7 0 
Rabatter 98 0 
SUMMA 105 0 

Not5 
Övriga intäkter 160831 150831 

Ersättning från hyresgäster 7 2 
Förva!tningsuppdrag 7 326 6 923 
övriga sålda tjänster 641 283 
Erhållna lönebidrag 65 83 
övr_ig? i\')täkter 8 0 
SUMMA 8 047 7 291 

7 

2015 Prognos 
2016 

2408 3152 
2477 3 159 

9 12 
4 894 6 323 

2015 Prognos 
2016 

0 7 
49 98 
49 105 

2015 Prognos 
2016 

2 7 
10 338 10 989 

526 795 
125 214 
40 12 

11 031 12 .017 
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Not6 
Underhållskostnader 160831 150831 2015 Prognos 

2016 
Bostäder 13 0 85 40 
Lokaler 39 15 95 55 
Utomhus 150 125 128 225 
Gemensamt underhåll 159 32 81 239 fafrJiiviA . .. . . .. . .., 

.. 361 · 172 389 . 559 

Not7 
Driftskostnader 160831 150831 2015 Prognos 

2016 
Fastighetssk. personalkostn. 4 536 4 055 6251 6 804 
Fastighetssk. övr. kostnader 701 347 537 981 
Reparatloner 189 190 427 274 
Vatten 122 88 184 183 
Fastighetsel 273 101 239 410 
Uppvärmning 678 208 549 1 017 
Rensning ventilationskanaler 6 8 59 6 
Sophantering, miUöavgift 72 31 74 107 
Försäkringskostnader 84 27 40 126 
Hyressättningsavgift 0 0 2 2 
Kabel-TV 38 21 42 57 
.~1fmih(:-:::::-:::::-:::>::::-::.::-:::.:-:::::-:::::::::::· .:>:.:.:.::>-·::::-:::e·~g$·.:::::.:::::{:::::::: ::$·Q7~ -::·:·<::-:::>::\:'å:'494: :-:::::-:::.:<::-:::::~::9$7 

NotB 
Avskrivning av materiella 160831 150831 2015 Prognos 

anläggningstillgångar 2016 

Byggnader 740 545 910 1144 
Inventarier 157 73 120 251 
summa 897 618 1 030 1 395 

Not9 
Centrala administrations- 160831 150831 2015 Prognos 

och försäljningskostnader 2016 

Personalkostnader 1 932 1986 2 896 2 946 
övriga kostnader 1234 777 1279 i 820 
Summa 3166 2 763 4175 4 766 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 160831 150831 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 51 239 35 239 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 174 10 962 
Försäljning 0 0 
Summa anskaffningsvärden 51413 46 201 
Ackumulerade avskrivn. en!. plan -2466 -1 556 
Periodens avskrivn. en!. plan -740 -545 
Summa avskrivnin. enl. plan · -3 206 -2101 

Bokfört värde vid periodens slut 48 207 44100 
Taxeringsvärde byggnader 
Taxeringsvärde mark 

11 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 292 914 
Periodens nyanskaffningar 130 57 
Summa anskaffningsvärde 2422 971 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -362 -242 
Arets avskrivn. en!. plan -157 -73 
Summa avskrivnin. en!. plan -519 -315 
Bokfört värde vid årets slut 1 903 656 

12 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 0 235 
Nyanskaffningar 1 715 1973 
Omklassificeringar 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 1 715 2208 

i Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 137 5595 
Nyanskaffningar 15 5446 
Omklassificeringar 0 -10 904 
Redovisat värde vid årets slut 152 137 

13 Värdepapper 
Andel iHBV 40 40 
Fordringar 
l_n_ryestående återbär/ng HBV 53 24 
Summa 93 64 

~) 1:l ! ; . 
'I, ' . 

Il ./ 
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Noter och kommentarer till balansräkningen {alla belopp i tkr) 

Not 160831 150831 

14 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Förutbetalda försäkringskostnader 
Upplupna ränteintäkter 
Övriga upplupna intäkter 
Summa 

15 Likvida medel 

Bank 
Summa 

16 Eget Kapital 

Eget kapital 2016-01-01 
Arets resultat 
Eget kapital 2016-08-31 

17 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 13 
Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Periodiseringsfond tax 16 
Summa 

18 Skulder till kreditinstitut 

Aktiekapital 

41 
0 

-7 
34 

23 
23 

13 
4 

687 
704 

23 
23 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
3000 4010 7010 

0 122 122 
3 000 4132 7 132 

92 
185 
75 

155 
507 

92 
185 
75 

0 
351 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Totalt till kreditinstitut 

10 

0 
0 

44 000 
44000 

44 000 

0 

0 

39 000 
39 000 

39 000 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

18 Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 0 
2017 0 
2018 23 000 
2019 0 
2020 21 000 

Totalt 44 000 

19 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
övriga kortfristiga skulder 
Summa 

20 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivareavgift 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna borgensavgifter 
Upplupna räntekostnader 
Summa 

11 

0,00 
0,00 
3,42 
0,00 
0,69 

1,37 

160831 

Andel av lån i % 

0,0 V 
0,0 V 

52,3 V 
0,0 V 

47,7 V 

100,0 V 

550 
189 
369 

1108 

455 
468 
180 

0 
132 

1 235 

150831 

513 
171 
367 

1 051 

454 
508 
196 

8 
137 

1 303 
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Ärende nr 7 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

95



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 265 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB 
Dm 2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar delårsrapport 2:2016, 
vilken godkänts av Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 54, 2016-09-27 

I Otdragsbestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 265 2016-10-03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) '\.- ~Tmgsryds 1_ · kommun 
Q Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare 

§ 54 

Delårsrapport Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 
2016-08-31 
Dnr 2016/360 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2, 2016-08-31, enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapport 2 till kommunfullmäktige som 

information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Björn Davidsson redovisar delårsrapport 2 för Tingsryds 
Utveckling och Fastighets AB, 2016-08-31. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Utveckling- och Fastighets AB§ 36, 2016-09-26, 
Delårsredovisning 2016-01-01-2016-08-31 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 97



Bilaga TIKAB § 54 2016-09-27 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

§ 36 

SA1v.Il\1.ANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

Delårsredovisning 2016-01-01--08-31 

1 

Föreligger förslag till delårsbokslut för 2016. Verkställande direktör lämnar 
redogörelse vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar 
{}f.'!:,/ 

att godkänna upprättad delårsredovisning före perioden 2016-01-01-..J)4-8'0 
(bilaga 1 ), samt 

att översända delårsredovisningen till Tingsryds Kommunf'oretag AB .. · · 

Utdrags bestyrkande 

98



Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

1 januari - 31 augusti 2016 

}
I 
i 
I ~, 
\i 

I 
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I 
I 
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TINGSRYDS UTVECKLING OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01-2016-08-31 

Allmänt 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett av Tingsryds komtnun helägt bolag. 

Styrelsen & utsedd. av.kommun:fu11mäktige i Tingsryds kommun. 

Styrelsen har följande sammansättning 2016: 

Mikael J eansson (s ), ordf 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståblgren (m) 
Lennart Fohlin ( c) 

Verkställande direktör :fr o m 
2015-01-01 ät Thomas Mattsson. 

Styrelsen har under perioden haft sju sammanträden. 

Revisorer 
Av PWC utsedd huvudansvarig revisor - Björn Bergljung, auktoriserad revisor . 

.Än.damål 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett aktiebolag bildat under 2007. Bolaget har som 
ända:tnål att inom Tingsryds kommun förvärva, uthyra och förvalta fastigheter samt att på 
dess~ i förekommande fall, uppföra byggnader, allt i syfte att tillgodose näringslivets behov 
av ändamålsenliga lokaler. Målsättningen är att hyresgäster så småningom ska överta ägandet 
av fastigheter. 

Bolaget verkar tillsammans med Tingsryds fudustristiftelse för att aktivt se till så att det 
kommunala ändamålet uppfylls. Bolaget verkar för att :främja näringslivet i övrigt genom sitt 
täta samarbete med kommunens näringslivsutvecklare. 

Bolagets samm.anlagdafasti.gb.etsinnehavuppgårtill ca 71 000 m2• 

Periodens hänp.elser . 
Under perioden har arbetet fokuserats på att genomlysa och påbörja arbetet med att ha 
struktoterade processer kring främst ekonomi och förvaltning. Med bättre kon.troll över dessa 
områden kommer bolaget kunna skötas mer effektivt med på sikt bättre resultat. 

Flera fastigheter har också varit uppe för diskussion om försäJjning men efter politiska och 
ekonomiska övenräganden kommer troligtvis :ingen fastighet försälj as under året. 

1 

I ')_ I 

.r, I ,1 
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TINGSRYDS UTVECKLING OCH FASTIGHETS AB 
Org nr 556730 - 6583 

Nya ägardirektiv har också fastslagits där bättre ekonomiskt resultat och tydligare 
näringslivsutvecldande uppdrag är huvuddelarna. 

Fö:rväntad framtida utveckling 

Tufab kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
. näringsliv i och med de nya ägardirektiven. 

Under året kommer mycket fokus läggas på att få bättre kontroll på processer, ekonomiska 
flöden och fastighetemas beskaffenhet. Framförallt kommer fastigheten Konga Bruk vara i 
fokus för att sänka kostnader. 

Avskrivni.ng 

Fastigheterna och mark har ett bokfört värde 2016-01-01-på 179 299 tkr. Fr o m2014 
tillämpas nya avskrivningsreglerna, s k K3 reglerna. Totalt har detta :inneburit en något högre 
avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 

Bolaget redovisar ett delårsresultat efter :finansiella poster om+ 182 tkr (- 1832 tkr). 
Periodiseringar har gjorts avseende upplupna kostnader för pelletsuppvär:mning på Konga 
bruk. Utfall för underhållsarbeten ligger på 1395 tkr, dvs något högre jämfdrt med 
föregående års 1150 tkr, dockutgör det endast 51% av det budgeterade värdet2720 tkr. 

För närvarande uppgår TIJFABs låneskuld till 186 469 tkr, varav kortfristiga delen är 30 000 
tkr. 

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilAtörande bokslutskommentarer. 

~ rvt förenill för granskning av bolagets revisorer. 

\ 1n~ 2016-09-26 

Thomas Mattsson 
Verkställande direktör 

:1. 

2 
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Tingsryds Utvec:kling 
oc:h Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Nettoomsättning 

Hyreslntäkter 
Övriga intäkter (inkl el, olja, värme, VA) 
summa intäkter 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader 
Rörelsens kostnader 
Avskrivningar materiella anl.tillg. 
Summa rörelsekostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Borgensavgift 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finanslella poster 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Periodens resultat 

/1 
Il/) 

Resultaträkning per 2016-08-31 
Not Bud et 2016 

1 
2 

20 052 000 
2 334 000 

22 386 000,00 

-2 720 000 
-8 676 000 
-8 231 000 

-19 627 000 

2 759 000 

50 000 
-2 809 000 

-2 759 000 

o,oo 

-1601-1608 < % 

13 QS8 '50::i kr i 65% 

.25fa228 Kri 1oa% 
1<!_ ~oo·n1; 10% 

- .rt .395 580 kr.', 
- ;~.ir~~iföi'.ki-:! 
- '5123.91okrl 
-12 905 :ooo },r l 
. ·.:·::.·::':t;'::;::,:} 

. i_ ~?S. __ 1;1·t.l 

51% 
67% 

70% 

66% 

:_ f~~~lj)iil a! 
- : ,:525 563 kr.·\ 
-· ·2:47.2 27ffkr:' 
... :·· .~·-~ ~i·':::;:rt;::~~t:~:! 

:22~t?~~t: ~!J 
·,_)/'1~J~~,N::! 

0,00 ;_: 18\?!>1Jr.: 

.. ·. <.:·-:·._;:/(; 
0,00 

7 : 

;. )150:1-1508.··i Pro nos 2016 
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Tingsryds utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Balansräkning per 2016-08-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Not 

Byggnader _och mark 3 
Markanläggningar 4 
Inventarier, verktyg och installationer 5 

Pågående nyanläggningar 6 
Summa materiella an!äggningsti!fgångar 

Summa anläggning$tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Ko!ifristiga fordringar 

Hyres- och kundfordringar 
Hyres- och kundfordringar (Aditro 2015) 
Koncernkonto Tingsryds kommun 
övriga fordringar 7 
Förutb kostn och uppi int 8 
Plusgiro 
Summs kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa ?msättningstillgångar 

Summa tillgångar 

., 

J ,! 

BR saldo enligt R 

kontroll 

· . · 1p01-16P~... . 

173 940 647,31 
7155 399,96 

448 714,27 
95 200,00 

181 639 961,54 

181 639 961,54 

1518229,00 
75 586,50 

10 504 599,13 

756 649,07 

961 433,33 

-113 584 

13 702 913 

13 702 913 

195 342 875 

195342875 

-0,43 

:· .. \ .·.· ··?· •;. : 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

Fritt eget kapital 
Redovisat resfutat 
Delårsresultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond 

Avsättning uppskjuten skatt 
Avsättningar 

Långfristiga skulder 

Not 

9 

Skulder till kreditinstitut 1 O 
Skuld till Tingsryds Industristiftelse 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Levskulder, preliminär 
Skatteskulder 
Upplupna kostnader och 
förutbeta!da intäkter 
Övriga skulder 
Interimsskulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

11 

12 

100 000,00 

3 493 026,21 
181 961,02 

3 674987,23 

3 774 987,23 

856 305 

856 305,07 

9i 350,16 

91350,16 

186 469 000 

186 469 000 

794 661,79 
667 740,35 

-540 899,39 
3 063 060,32 

166 668,54 

4151 232 

OCH SKULDER 195 342 874,07 

BR saldo enligt R 195342875 

kontroll -0,93 

rl 
~I _..,. 1 

i 
I 
I 
I 
li 

t 

I 
) 
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Tingsryds utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Värderingsprinciper m m 

Tillgång, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptaigts till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFN AR 2003:3 intäkter 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 
livslängd. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 

25-33 år 
5-10 år 

N. ~-{~.:-.. :.::.··_··.:;_ .~~.r.~f~~~~:,~å,~J~!.·~--~r; __ .- ·:: ·. ·. · ... · ._· ... · .· .. _.\ · ,.. · _: ... ::··f,' :·: · ·, :·:· '. ~: · .. ·.::-, .. · :,.. · · ·· ._::_.·. :·i_. 
·- ,:; • .• 'i. • • ~ .. :· • • • • •• :: •• , • . • • ••• -. •' 

.. :·,-::· .. <···:· :: : .... : ··.; ·: ·:·· .. ; ~ ... · ...• -·. : ..... - '· ..... . 

:: .. :·. . . . . . . 

kundförlust . . ,'. >· :· : ·.: . . . ···. ,: 

N-~~~_-:} :},J~~~~.i~-?--i·~-fJt_··\Y:~' :·:>r: .. />:-... ·(: '. :.:-> ·: ·.·.,(:_-::·i:..:·:.:::_'·.: ·)?i.(/ ... : .. /_:·:.i·.· . . ':.:·· 
:'.;·,·.t::·,Jt\ ''; '-''.·..,-::,;:'•:,·,:·,: ';' ·t"::':// .,: ·:_ .. \\::;.'·:,','i:'.,:·:: :-<i/.fl91~·1a0B ·,; /;:('::·>':.:()?,.:\;.:·"·: :''. ', ·, ·:·:/.'·-''.\}!-; 

j!!i!i,i,;~~r::-_,t:1(/(-.:;~:!t :I~_,ji.if ;._:i'.1: 

1--I 
~I 

' I 

I • i 
! 
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i 
I 
! 

i 
fl 

! 

I 
· I 

I 
· \ 

I 

105



Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Not3 · . J}yggnatt~r qd1. qrnr.1' ,., .. ·: . , ...... ·.> :·. :.-· .. /·:·.· .\·.= ·;·.:·>··.:·~ ... 

Nedskrivning 

Vid årets början 
Arets nedskrivning 

Redovisat värde vid periodens slut 

Taxeringsvärde, byggnader 
Taxeringsvärde, mark 

: .... ::;·:::·\ ·::: · .. :'. ·.: .' ~: .. : 
... .. . . .. .. . . .. 

0,00 

173 940 647,31 0 
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Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Jifot ·5 rnventarier 

Ackurini[erade an~kåffnfr(gsv~rdeh 

VJ1·PC;lf!O.Qens. börj~h. . 
Nyåt'li;;~siffnfrimi.r : > .: :. .- ·_ .... · .... -. · : .. . ·· .. .. . ~ ·.:. :- ''• - . : .·· ... 

.Ackutf,ufei:,~(!'7 avsk!j~hif/gaf en! pian . ~ •' 

vtµ_ !=!!;ir[0Mn9_ bMa~- . -· : ,--.. . · 
Perip~ens åv~ktiYhitig., ·.: :. : .. :;.:: ._-:·,. .'. ·: .. · 

Nht i ... övrjgafi:irc;J°rl_ngaf -. , .. · 
- . :- -.. · •.· ... 

.. '• ·. ··;·· .... :: .. _:-~:-·::.,: ~::::··.· ·:.: ..... ,:.· 

. 1601-1.60.8 

~31 ·731,00 
. . 77.$.,2:14,67 ... 

. 5!fa 230 80 . . · · " > 
•; •: • .I • ' • •., 

... ·.: : . . • ·J .. : · ....... ::, .... ·.. . .. . . .. • 
·?5~?.~P,B,Q ·· ·.-·::--:: _;_·: ·· ·-·:., ·< .. , · :._ ·, ·:.o . 

.. ·;. : 

. •' 0 

.•,. 

'. . . . . . .. :,: . __ :· .... ~·:!Lt~;:· ..... :: .·. ··: .... ~ .. ~~· .: .. ·. 

-- •. ·. 

. ·.:·-·· 
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) 
Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

Not9 .. ·., .. 
.. 

. ·. ·-: 
. :;:1601-1608. ·. ·. :.·· ._. · : ,. · .·_·.- ::\;--:.;:·:-:,:.;·::::··;-·::. 

.. :;= .. .-.-···; '· ·: .. ·.,. ·.· ... ····:,··'"'"''':'."··,,,.,.,,,., .. ;·,.,. '·····•::·· .. , ... ,:.,·.,.-·:.··,.:: ·······:',:-,;.·:::·,'··.·s··• .. · .. ,.··· .. ·.·.··1,56469000 .,.:.-:."'·.:-::·····,,30·9_00009' 
.,, · .... · ... ·,.·,, ., .. ··:·,: ······· '"'"•,•.·,·;'·:-:--,=:···'' ,·,·· '·' ·· .- ·· ··' ·· ·:··· ·."' · · ·. ··ir'o'rÄLT: t· ·:·,. · ····:1aii4~9 ·ooo 

·N:~.~.:~,1 :' .:~:.·:,:_::Y.:~:P,:f~~~a:· .. ,-,.-·:,i~~~;[~:~~~r~t~::P:~~~·:.· .. ··å;~g!~~~~~;j:}.!~.;:;'.:;!{i;t!::~f~~;)'.;!;;~~~[:f:~('.'.:;,ii;~:::!.i?[.;;,;;;;'.·i··'. 
··:J: ;':'.:;:·:·; C:::::· .; .. ,; .. ;:· ,.•.;:. . ::·;;:.:t:.:;:·:;.:. :···. ::,_.,:::.:·:.>:,.:;··=. ,;;' :. ·d f>0.1!.1.liOB. :.::,=· ·. \~;;, ::: ~::.:;:;;;;J.::·'.:.::_,;., ·;;~·:.·.:.:::;:: .. _> ~·.,~·· .. ::;.'. 

lf il~i'.!'.,"!i~!~~~~(:~it~i~lf :!1~!!1i~!Ji;~~;;;,;;~\li~itii~1 
.~·~~.~: 2 .. ·=:·.\·::°:v·n~f ... -· , ........ ,·,·:)''?~'..~~.,:li::.'.::'.:::.:~;_:,?::;.;;:::i··\';~~;:;~::··.::::.~:;:Iz~;~:':::::\;':\'.:t::~.;·:;::::1·.·:,;, .; ,.~, .. -.:·., .. ,.-: · · · · ··:~'.'.:.'~j;;'.X:~~:;f ::;~::; 

... \ ;, ... _.. :· .· -:, ····,.-;.,: ...... ,,.····.-{·,"'.:•·.-::: /·:·:'-.·, .. ,=·'·-,··-:}',::·'.,:.· ,.: : .. R0.1fJBos.;.:,::s:tr'.J.::=;:X . . . ... , .... 

~;;J::=g:~~,~;iif Ä'~;::~::::~ii:~'.~!*ira1~:i;~~:1i~;~:~~~~Jr;:~'.t:11 
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Ärende nr 8 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsryds Energi AB 

109



1:.:1 Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 266 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB 
2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi redovisar delårsrapport 2:2016, vilken godkänts av 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 55, 2016-09-27 

I Otdrag,;bestyrkande 
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Bilaga Ks Au§ 266 2016-10-03 

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare /~7 
fot 
~.''' 

§ 55 

Delårsrapport 2, Tingsryds Energi AB 2016-08-31 
Dnr 2016/3 60 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2 2016-08-31, enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapport 2 till kommunfullmäktige som 
information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Björn Davidsson redovisar delårsrapport 2 för Tingsryds 
Energi AB per 2016-08-31. 

Besluts underlag 

Tingsryds Energi AB § 25, 2016-09-22, 
Delårsrapport2016-01-0l -- 2016-08-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 

8 
~ 
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§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-22 

Delårrsrapporf 2016-01-01--08-31 
Dnr 2016.042.05/02 

Styrelsens beslut 

2 (8) 

1. Styrelsen godkänner·upprättad delårsrapport 2016-01-0l-08-3l(bilaga 1) 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till delårsbokslut för 2016 har upprättats . .Verkställande direktören lämnar 
en redogörelse vid sammanträdet. · ·· 

Beslutsu:å.derlag 
\J 

Förslag till delårsbokslut 2016-01-01-· 08-:31. 

Beslutet skickas till 
TIK.AB 
Ekononriavdelningen 

112



Innehåll: 

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-09-22, § 25 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Energi AB 
Org nr 556132-8013 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 31 augusti 2015 

Verksamhetsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 

sida 

1 
3 
4 
6 Noter 
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VERKSAMHETSBERÄTTJEI,SE 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds energi AB är ett ett helägt 
dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB 
som i sin tur ägs till 100% av Tingsryds 
kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
Verksamheten omfattar produktion och 
distribution av fjärrvärme. Därutöver är 
bolaget sedan den 1 maj i 2013, tillsammans 
med Lessebo kommun, Alvesta Energi AB och 
Växjö Energi AB, delägare i WexnetAB som 
bedriver bredbandsverksamhet. 

Styrelsen 

Tingsryds kommunfullmäktige utser fem 
ledamöter med suppleanter till bolagets 
styrelse. 

Tomas Blomster (s) ordf (Gunnar Fransson) 

Ingrid Johansson (s) ( Christel Blondin) 

Per-Axel Persson (m) 

Dag Runesson ( c) 

Mats Wembo (c) 

(Carl-Henrik 

Henmalm) 

( Cecilia Cato) 

(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör. 

Revisor 

Av bolagsstämman utsedda revisor: 

Björn Bergljung, auktoriserad revisor 

Malena Wiklund, godkänd revisor (suppleant) 

Lekmannarevisorer 

Börje Svensson 

Lars-Erik Svensson 

Hans-Olof Johansson 

Sven-Erik Svensson 

Kerstin Petersson rl{()(/ J ,1 

Fjärrvärmeverksamheten 

Allmänt 

1(13) 

Försäljning av fj.ärrvärme har varit högre än 
motsvarande period 2015 till följd av kallare 
väderlek och nya aushitningar. 
Väderleksmässigt har perioden varit något 
varmare än normalt. 

Ar 2016 2015 
Tingsryd 17,02 GWh 16,28 GWh 
Linneryd 2,lOGWh 1,91 GWh 
Urshult 3,79 GWh 3,'63.GWh 
Väckelsång 1,45 GWh 1,34 GWh 

Utbyggnadsprojekten som genomfördes i 
Tingsryd och Urshult under 2015 innebär 
ökande leveranser under 2016. Under våren 
har en mindre utbyggnad av fjärrvärmenätet 
skett utmed Strömgatan i Tingsryd. Ett antal 
större förbrukare har anslutits under året t ex 
Börjes Hästsport på Strömgatan, Holtab:s nya 
måleri samt flerbostadshus på Storgatan i 
Tingsryd. Därutöver ansluter successi'{t ett 
antal villakunder utmed det befintliga nätet. 
Den nya biobränslepannan har varit i föll drift 
sedan november. Maskinentreprenaden är inte 
slutbesiktigad på grund av försenat prestanda
prov. Eftersom prestandaprovet skall ske under 
belastning kommer slutbesiktningen ske 
senare i höst. Intrimning av nya biopannan 
pågick under våren och nu fortsätter vi med att 
optimera samkörningen med rökgas
kondensorn och den gamla pannan. På uppdrag 
av Industristiftelsen har Teab installerat. en 
pelletspanna på Konga Bruk som över-. 
lämnades till beställaren i början av året. 
Ett nytt avtal om värmeleveranser i Urshult 
gäller från och med den 1 oktober 2015. 

Underhåll 
Ett nytt värmemätningssystem har installerats 
som följd av nya myndighetskrav på tim
mätning av kundernas energiförbrukning. 
Under de närmaste åren framöver planeras ett 
antal underhållsprojekt på den befintliga 
pannanläggningen. Arets projekt omfattar 
stoftreningsutrusning till rökgaskondensorn. 
Det årliga underhållet av ugnens murverk har 
denna gång genomförts utan oljedrift. 
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Detta medför att oljeförbrukningen kommit 
ned på betydligt lägre nivåer än tidigare, 
14,9 m3 mot 47,3 m3 under fön-a året. 

JBredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet 
sker sedan den 1 maj 2013 av det regionala 
bredbands bolaget We:xnet. Från och med 
årsskiftet arbetar en samordnare på deltid 
som länk mellan de parter som är involverade i 
den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Det 
nationella målet om 90 procents täckning 
senast 2020 har kommunen antagit som ett av 
de områden som skall prioriteras under de 
nännaste åren. För att nå målen krävs ägar
tillskott om totalt cirka 15 mkr till W e:xnet för 
utbyggnader av stamnätet. Eftersom Teab skall 
finansiera dessa ägru.iillskott utan nyupplåning 
kommer investeringsutrymmet i fjärrverk
samheten vara begränsat de nännaste åren. 
W exnet gör samtidigt en omfattande satsning 
på utbyggnad av tätortsnäten. 
Den rättsliga processen rörande de 
investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 
är fortfarande inte avslutad och dänned inte 
heller den slutliga ekonomiska regleringen. 

Periodens omsättning och resultat 

2016 2015 2014 2013 

Resultatjan-augusti 1,4 2,7 0,75 1,6 

Omsättningen uppgick till 14,9 mkr 
(13,9 mkr) Av denna svarar fjänvänne
verksamheten för 14,9 mkr 13,9) och bred
bandsverksamheten för 0,01 mkr (O,Olmkr). 

Periodens resultat efter finansiella poster för 
fjärrvärmeverksamheten uppgick till 1,42 mkr 
(2, 7 mkr). Perioden har varit något kallare än 
föregående år. Den ökande fjärrvärme
försäljningen tillsammans med lägre 
räntekostnader har inte kompenserat för 
ökande kostnader bl a för inköpt energi, ökade 
avskrivningar och planerade underhålls
åtgärder. 
Intäkter av engångskaraktär, anslutnings
avgifter uppgick till 195 tkr (5 tkr). 

2 (13) 

Periodens resultat för bredbands
verksamheten uppgår till 262 (143 tkr). 
Omläggningen från bunden till rörlig ränta har 
sänkt upplåningskostnaderna. Det extrema 
ränteläget för rörliga lån medför att resultatet 
för helåret bedöms bli högre än det 
budgeterade om 145 tkr. 

Bolagets investeringar under perioden har 
uppgått till 3 725 tkr (11 934 tkr). 

Bolagets skulder till kreditinstitut uppgår till 
53 mkr varav bredbandsverksamheten svarar 
för 20,0 mkr. 

Prognos för helåret 

Upprättad prognos för helåret uppvisar ett 
resultat om 1,6 mkr för fjärrvärme
verksamheten. 

För bredbandsverksamheten är prognosen ett 
överskott om ca 0,4 mkr. 
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~Tingsryds energi AB 

Org nr 556132-8013 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettomsättning 
övriga intäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

övriga externa kostnader 

Avskrivningar av materiella anläggning~tillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 

Resultat före skatt 

Koncernbidrag 

Skatt på årets resultat 

Periodens resultat 

Not Budget 

2 23 000 

450 

23450 

3 -8 875 

4 -8 000 

4 -5100 

1475 

7 780 

7 -1 235 

6 1 020 

1 020 

0 

0 

3 (13) 

1601-1608 1501-1508 Prognos 

14 590 13 666 22500 

328 285 400 

14 918 13 951 23476 

-5 505 -4 750 -9 000 

-4 641 -3607 -7 300 

-10 146 -8 357 -16 300 

-3 255 -2 681 -4 900 

1 516 2 913 2276 

503 521 750 

-594 -739 -900 

1425 2 695 2126 

0 0 0 

0 0 0 

1425 2 695 2126 

-115 -80 -115 

0 0 0 

0 0 

1 310 2 615 2 011 
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Org nr 556132-8013 

~ 4 (13) 

Balansrälkning 

Belopp i tkr Not 2016-08-31 2015-08-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark 8 8450 6 878 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 55609 47637 

Tekniska anläggnin'gar bredband 10 0 0 

Inventarier 11 .345 414 

Pågående nyanläggningar 12 3725 11 934 

68129 66 863 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet 11 785 11 785 

Reversfordran Wexnet AB 17 053 17 053 

Uppskjuten skattefordran 462 462 

29 300 29 300 

Summa anläggningstillgångar 97 428 96163 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 13 293 380 

293 380 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 1 324 1 342 

Koncernkonto 10 196 11 736 

övriga fordringar 14 698 1 654 

12 217 14 731 

Kassa och bank 7 0 

Summa omsättningstillgångar 12 518 15 112 

SUMMA TILLGÅNGAR 109 946 111 274 
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~Tingsryds energi 

Org.nr 556132-8013 

IBaJansräkning 

Belopp i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Reservfond 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 

Periodens resultat 

Summa eget kapital 

(2 500 aktier) 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 

maskiner och inventarier 

Summa obeskattade reserver 

Avsättningar 

Uppskjuten skatt 

Summa avsättningar 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelse 

Not 

15 

16 

17 

18 

2016-08-31 

Inga 

Inga 

500 

2 

502 

831 

1425 

2 256 

2 757 

50 689 

50 689 

12 

12 

53 000 

53 000 

1322 

1 662 

505 

3488 

109 946 

5 (13) 

2015-08-31 

Inga 

Inga 

500 

2 

502 

831 

2 615 

3 446 

3 948 

47 404 

47 404 

12 

12 

53250 

53 250 

3 288 

2289 

1 084 

6 661 

111 274 
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Noter med redovisningsprinciper och bolcslutskommentarer 

Not 1 - Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) och 
BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Tingsryds 
energi AB är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelse
talen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter 
presenterade i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de två 
år som presenteras i årsredovisningen och det finns brister i jämförbarheten mellan åren. Effekterna av 
övergången och skillnaderna i redovisningsprinciperna mellan år 2013 och 2014 visas i not 2. 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovsiningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar energi- och anslutningsavgifter från fjärNärmeverksamheten. Samtliga intäkter 
värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 
moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbesfämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda "pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte 
i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Företaget harförmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas 
som avgifts bestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytljandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade 
på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Värmeverksbyggnader 
Stommar, Fasader yttertak 
övrigt 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivningar 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

25 år 
25 år 
20 år 
20-25 år 
10-20 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till åteNinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.I resultaträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 
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Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Företaget och anskaffnings
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
l anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 
tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 
reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen är förhållandevis låg och löper i huvudsak 
med fast ränta och jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 
instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 
att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 
Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringar redovisas i posten övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

·-r17 
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Varulager 
Varulager utgörs av olja och värderas på balansdagen till sista inköpspris. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 
återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 
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~ngsryds energi AB 

Org nr 556132-8013 

Not 2 - Nettoomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
övriga rörelseintäkter 

Bredband 
Nätavgifter 
Kommunalt driftsbidrag 

Anslutningsavgifter 
övriga rörelseintäkter 

Not 3 - Råvaror och förnödenheter 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 4 - Ovriga externa kostnader 

Fjärrvärme produktion 
Fjärrvärmedistribution 
Adminstration fjärrvärme 
Bredbandsverksamhet 

Administration bredband 

Not 5 - Av- och nedskrivningar 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 
Byggnader och markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Bredband 
Tekniska anläggningar · 

2016-08-31 

14 590 
314 

14904 

14 
14 

2016-08-31 

3 319 
1 965 

221 
5 505 

2016-08-31 

1826 
799 

1879 

136 
4 641 

2016-08-31 

127 
339 

2 744 
46 

3 255 

0 

Not 6 - Rörelseresultat efter finansiella poster per rörelsegren 
2016-08-31 

Fjämtänne 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsen avskrivningar 
Finansiella poster 

14904 
-10010 

-3 255 
-476 

1163 

14 
-136 

384 
262 

9 (13) 

2015-08-31 

13 666 
257 

13 923 

28 
28 

2015-08-31 

2929 
1414 

407 
4750 

2015-08-31 

1265 
185 

2109 

49 
3 607 

2015-08-31 

291 
2 344 

46 
2 681 

0 

2015-08-31 

13 923 
-8 308 
-2 681 

-381 
2553 

28 
-49 

163 
143 
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Not 7 - Ränteintäkter och räntekostnader per rörelsegren 
2016-08-31 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Bredband 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

0,05 
-476 
-476 

502 
-118 
384 

10 (13) 

2015-08-31 

4 
-385 
-381 

517 
-354 
163 

Not 8 - Byggnader, mark och markanläggningar för fjärrvärmeverksamheten 
2016-08-31 2014-08-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Oml<lassificeringar investeringar 
Omklassificering nedskrivning 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enligt plan 
Aterföring avskrivning skorsten 

Nedskrivningar 
Vid årets början 
Arets nedskrivningar 
Omklassicificering 

Redovisat värde vid årets slut 

10 943 

2183 
-422 

12 704 

-4 211 
-339 
295 

-4254 

0 

8 449,70 

Not 9 - Maskiner och tekniska anläggningar fjärrvärme 
2016-08-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Om klassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 
Omklassificering 

Redovisat värde vid årets slut 

83237 

11 889 
95126 

-36 773 

-2 744 

-39 517 

55 609 

10 990 

170 

11 161 

-3 774 
-291 

-4 065 

-218 

-218 

6 878 

2015-08-31 

81 790 

1 446 
83 237 

-33 255 

-2 344 

-35 599 

47 637 
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<l 
~ Tingsryds energi AB 

Org nr 556132-8013 

Not 10 - Tekniska anläggningar bredband 
2016-08-31 

-,l< 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 
Avyttringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 11 - Inventarier fjärrvärme 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avytttringar 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 12 - Pågående nyanläggningar 

Fjärrvärme 
Vid årets början 
Investeringar 
Omklassificeringar 

Bredband 
Vid årets början 
Investeringar 
Omklassificeringar 

2016-08·31 

0 

0 

0 

0 

0 

1142 

1142 

-751 

-46 
-797 

345 

2016-08-31 

14072 

-10 357 
3 715 

0 

0 

11 (13) 

2015-08-31 

2015-08-31 

0 

0 

0 

0 

0 

1142 

1142 

-681 

-46 
-727 

414 

2015-08-31 

1 617 
11 934 
-1 617 
11934 

0 

0 
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Not 13 - Varulager 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 
(39,249 m3 x 6 734 kr) 

Eldningsoija närvärmeverk Väckelsång 
(4,320 m3 X 6 734) 

Not 14 - Övriga fordringar 

Preliminär skatt 
Momsfordran 
Skattefordringar 
Skattekonto 
Förutbetald försäkringsersättning 
Upplupen ränta reversfordran Wexnet 
öresutjämning 
övriga fordringar 

Not 15 - Eget Kapital 

Vid årets början enligt fastställd balansräkning 

Disposition en/ bo/agsstämmebes/ut 
Avsättning till reservfond 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Not 16 - Lånesammandrag 

Förfallodag 

Fjärrvärme 
2018-10-09 
2020-06-01 
2017-09-25 

Bredband 
2017-02-13 

fV ' \ t \ \}..; 

Ränta 

Rörlig 
0,93% 
2,73% 

Rörlig 

Aktie- Reserv-
kapital fond 

500 

500 

0 
0 

500 

Låne
belopp 

2 

2 

0 
0 

2 

10 000 
13 000 
10 000 
33 000 

20 000 
20 000 

2016-08-31 

264 302 

29 091 

293 393 

2016-08-31 

36,43 
115 

3 
3,66 

37,57 
502 

-1 
1 

698 

Fritt eget 
kapital 

831 

831 

0 
0 

831 

Amortering 
2016 

0 

0 
0 

12 (13) 

2014-08-31 

64,093 

18 

82 

2015-08-31 

32 
1 031 

34 

40 
517 

0 
1 654 
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<6 7 Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 17 - Övriga skulder 

Personalens källskatt 
Plusgiro 
Skuld Wexnet avseende bredband Tingsryd-Lessebo 

Not 18 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivaravgifter 
Pensioner 
Semesterlöneskuld till anställda 
Fora 
Upplupna löner 
Upplupna utgiftsräntor 
Upplupen borgensavgift 
Interima leverantörsfakturor 

2016-08-31 

58 

1 603 
1 662 

2016-08-31 

68 
72 

153 
2 

47 
74 

88 
505 

13 (13) 

2015-08-31 

47 
639 

1 603 
2289 

2015-08-31 

58 
-72 430 

149 
0,1 

111 

688 
1 084 
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Ärende nr 9 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsryds Kommunföretag AB 
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GJTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 267 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dm 2016/360 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommunföretag redovisar delårsrapport 2:2016. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 56, 2016-09-27 

I Utdragsbestyrkande 

12 (31) 

j 
_.-, 
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~ .,,, 
Bilaga Ks Au§ 267 2016-10-03 

~Tmgsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 

kommun 
Tingsryds Kommunföretag AB 2016-09-27 

usterare 

~ 
<J 

§ 56 

Delårsrapport 2 Tingsryds Kommunföretag AB, 2016-08-31 
Dnr 2016/3 60 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2, 2016-08-31, enligt bilaga. 

2. Styrelsen översänder delårsrapport 2 till kommunfullmäktige som 
information. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonom Björn Davidsson redovisar delårsrapport 2 för Tingsryds 
Kommunföretag AB 2016-08-31. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för Tingsryds Kommunföretag AB 2016-08-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2016-10-03 

, 
~ 
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Bilaga TIKAB § 56 2016-09-27 

ResULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
2016-01-01 - 2015-01-01 • 

Not 2016-08-31 2015-08-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Reavinster 

övriga förvaltningintäkter 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella tillgångar 
Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

3 

4 
5 
6 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 
Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Extraordinära intäkter 
Skatt 

Årets resultat 

9 

31 789 27370 
0 0 

10 887 10 026 
42_676 37396 

-5 505 -4 750 
-14 090 -10 696 
-8 151 -7 940 
-9 876 -8 958 

-37 622 -32 344 

5054 5052 

505 525 
-3 833 -4101 

-3328 -3576 

1726 1476 

0 0 
0 0 

1 726 1476 

Resui. TATRÄKNING MODERBOLAGET (tl 
2016-01-01 - 2015-01-01 • 

Not 2016-08-31 2015-08-31 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga förvaltningintäkter 
Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

3 

4 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 
Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Koncernbidrag 
Bokslutsdispositioner 
Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

9 

2 

0 
0 

0 

-90 
-90 

0 
0 
0 

-90 

200 
0 
0 

110 

0 
0 

0 

-87 
-87 

0 
-20 
-20 

-107 

200 
0 
0 

93 
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'" ' ~ BALANSRÄKNING KONCERNEN {tkr) 
Not 2016-08-31 2015-08-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstiflgångar 
Byggnader och mark 10 237753 239 946 
Maskiner och tekniska anläggningar 11 55 609 47 637 
Inventarier 12 2697 1 565 
Pågående om- och nybyggnationer 5 688 14955 
Summa materielfa anläggningstillgångar 301746 304103 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 11 826 11 825 
Långsiktig fordran 17 613 17 539 
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 439 29 364 
Summa anläggningstillgångar 331185 333 467 

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Råvaror och förnödenheter 293 380 

Kortfristiga fordringar 
Hyres och kundfordringar 4331 2 894 
Koncernkonto Tingsryds kommun 21 990 15387 
övriga fordringar 2 949 3 591 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 995 625 
Summa omsättningstillgångar 30 265 22497 

Kassa och bank 262 156 

Summa omsättningstillgångar 30 820 23 033 

SUMMA TILLGÅNGAR 362 005 356500 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 4 232 100 
Bundna reserver 36 452 36 706 
Summa bundet eget kapital 40 684 36 806 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 11 934 8 525 
Arets resultat 1 726 1 418 
Summa fritt eget kapital 13 660 9 943 

Summa eget kapital 14 54344 46 749 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 11 565 10 804 
Summa avsättningar 11 565 10 804 

Lånfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 15 283 469 280 719 
Revers Tingsryds Kommun 0 1182 
Summa långfristiga skulder 283 469 281 901 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3737 5 033 
Skatteskulder -468 611 
Övriga kortfristiga skulder 4452 4989 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 803 6413 
Summa kortfristiga skulder 12524 17 046 

Summa skulder 295 993 298 947 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 361 902 356 500 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 70150 70150 

()y.? 
~-, J / J} ' I 

J \ 
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~ 
BALANSRÄKNING MODERBOLAGET {tkr) 

Not 2016-08-31 2015-08-31 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 13 4182 1 232 

Summa anläggningstillgångar 4182 1 232 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 0 59 
Övriga fordringar 15 0 
Kassa och bank 232 133 

Summa omsättningstillgångar 247 192 

SUMMA TILLGÅNGAR 4429 1424 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 4232 100 
Summa bundet eget kapital 4232 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -2 -9 
Arets vinst 110 93 
Summa fritt eget kapital 108 84 

Summa eget kapital 14 4340 184 

Obeskattade reserver 43 28 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 0 1182 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantrösskuld 0 0 
Aktuella skatteskulder 0 5 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 25 
Summa kortfristiga skulder 46 30 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4429 1424 

Ställda säkerheter 0 0 

Ställda ansvarsförbindelser 0 0 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företagettillämpar Arsredovisningslagen {1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncemredovisning C'K3"). Koncernens redovisningsprinciper skiijer sig ej från dotterbolagens redovisningsprinciper. 

Resultaträkning 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattarförsäljningsintäkter från Tingsryds Kommunföretag AB. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och 
energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk 
enhel Någon rättslig eller infonmell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 
Fönmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgi!tsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 

5-10 år 
5-10 år 

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner 
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföring_ar av nedskrivningar i 
den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är Ieasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt säti. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

5 
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Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation 
och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i 
anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande redovisat värde 
på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpanc;Ie. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likviditetsrisker, kreditrisker är låga. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. 
Kundfordringar redovisås när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget dänned har en 
avtalsenlig skyldig het att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrättema. 
Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som 
framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektlvränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten 
övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 
redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnaderförutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i 
eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Koncernredovisning 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utfonna finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett 
aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträttema. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från den dagen då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas från den dagen då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som skilnaden 
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. / 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

6 
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T ILLÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

Not2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedpmningar 
som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Upps_kattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. 

3. Nettoomsättning 

Koncernen 
Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 
Hyresintäkter 
Summa 

4. Övriga externa kostnader 

Koncernen 
Konsumtionsavgifter 
Kostnader fjärrvärmeproduktion 
Administration 
Övriga kostnader 
Summa 

Moderbolaget 
övriga externa kostnader 
Summa 

7 

2016-01-01 
2016-08-31 

14 590 
17199 

31789 

5499 
2312 
1 888 
4 391 

14090 

90 
90 

2015-01-01 
2015-08-31 

13128 
14242 

27370 

4 396 
1 450 
2317 
2533 

10 696 

87 
87 
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5. Personalkostnader 

Koncernen 
Lönekostnader 
Sociala avgifter 
Pensions kostnader 

6. Avskrivningar 

Koncernen 
Avskrivningar byggnader 
Avskrivningar måskiner och inventarier 
Nedskrivning fastighet 
Summa 

7. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 
Räntor på likvida medel 
Räntor på lånerevers 
Summa 

8. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 
Räntor på långfristiga lån 
Räntor till Tingsryds Kommun 
Bergensavgift till Tingsryds Kommun 
Summa 

Moderbolaget 
Räntor till Tingsryds Kommun 
Summa 

9. Arets skattekostnad 

Koncernen 
Arets skattekostnad 
Uppskjuten skatteskuld 
Summa 

Moderbolaget 
Arets skattekostnad 
Summa 

~

•I' 
' 
' 

1 
~ 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-08-31 2015-08-31 

6 035 5 597 
1 924 2 118 

192 225 
8151 7 940 

9 546 6410 
203 2 548 
127 0 

9 876 8 958 

3 4 
502 521 

505 525 

2 900 3 442 
0 20 

933 639 
3833 4101 

0 20 
0 20 

0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
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1 O. Byggnader och mark 2016-08-31 2015-08-31 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 288 088 268 577 
Nyanskaffningar 2 357 14 013 
Försäljningar -422 0 
Justeringar K3 0 0 

290 023 282 590 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -35 763 -26 016 
Nedskrivningar vid årets början 295 -10 218 
Arets avskrivningar -6 803 -6410 
Nedskrivning av fastighet -10 000 0 

-52 271 -42 644 

Redovisat värde vid årets slut 237 753 239 946 

Varav bokfört värde byggnader 225 444 227 637 
Varav bokfört värde mark 12 309 12 309 

11. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 83236 81 790 
Nyanskaffningar 11 889 0 
Försäljningar/omklassificeringar 0 1 446 

95126 83 236 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -36 773 -33 255 
Arets avskrivningar -2 744 -2 344 

-39 517 -35 599 

Redovisat värde vid årets slut 55 609 47 637 

12. Inventarier 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 3 666 2914 
Nyanskaffningar 904 206 

4 570 3120 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -1 670 -1 351 
Arets avskrivningar -203 -204 

-1 873 -1555 

Redovisat värde vid årets slut 2 697 1565 

13. Aktier och andelar 

Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 1 082 1 082 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 
Tingsrydsbostäder AB 3 000 50 
Summa 4182 1232 

Cl 
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14. Eget kapital M specifikation 

Koncernen Övrigt fritt Summa 
Aktiekapital Bundna reserver eget kapital eget kapital 

Eget Kapital 2016-01-01 
Periodens resultat 
Eget Kapital 2016-08-31 

Moderbolaget 

4232 35 069 
1 383 

4232 36452 

11 934 
344 

12 278 

Aktiekapital 
Övrigt fritt 

Bundna reserver eget kapital 
Eget Kapital 2016-01-01 
Periodens resultat 
Eget Kapital 2016-08-31 

15. Långfristiga skulder 

Koncernen 
Lånestruktur och räntebindningstid 

År Lånebelopp 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Tot. 

4232 
0 

4232 

48 000 
70 000 
60 000 
36 000 
69469 

283 469 

0 
0 
0 

-2 
110 
108 

Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

1,72 16,9 
1,40 24,7 
2,83 21,2 

1.~ 1Z7 
1,28 24,5 

1,73 100,0 

Summa 
eget kapital 

51235 
1727 

52 962 

4230 
110 

4340 
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Ärende nr 10 

Delårsrapport 2:2016 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 268 

Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dm 2016/375 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder AB. 

' 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar delårsrapport 2:2016. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Stiftelsen Tingsryds bostäder 
Tingsryds Kommunföretag§ 57, 2016-09-27 

I Otdrag,;bestydffinde 

13 (31) 
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Bilaga Ks Au§ 268 2016-10-03 

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÅDER 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-09-26 

Delårsrapport 2016-08-31 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrapport 2016-08-31 för Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

2. Översända delårsrapport 2016-08-31 för Stiftelsen Tingsryds bostäder 
till Tingsryds kommunfullmäktige för godkännande. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet. 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för delårsrapport 2016-08-31. 
(bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. Delårsrapport 2016-08-31 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Utdragsbestyrkande 

JO 
1(3)~ 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
16-09-20 

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 - 2016-08-31 

Verksamheten 

Tingsrydsbostäder höjde inte hyran för 2016. Vid början av året uppgick antalet lediga 
lägenheter till 3 st, vid periodens slut uppgår de lediga lägenheterna till 6 st. Hyresbortfallet 
uppgår till 0,8 mkr vilket fu· 0,3 mkr lägre för perioden än för motsvarande period föregående 
år och är den lägsta nivå på hyresb01ifall som Tingsrydsbostäder haft på över 15 år. 

De energisparproj elct Tings1ydsbostäder har genomfö1i de senaste åren har minskat energi
förbrukningen med 23,3 % sedan 2007. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Investering i ombyggnad av Storgatan 12 Di Ryd uppgår vid periodens utgång till 5,9 mkr, 
vilket stämmer väl överens med budgeterad summa för ombyggnationen. Investering i takbyte 
mm på Bygdegårdsvägen har gjo1is med 2,2 mkr. Tingsrydsbostäder kommer att genomföra 
takbyte, fönsterbyte mm på Andviksvägen i Linneiyd till en investedng om ca 1,8 mkr. Likvida 
medel uppgår till 8,4 mkt. Tingsrydsbostäder har medvetet inte amorterat av skulder då 
nybyggnation av 8 st. lägenheter i Väckelsång kommer att påbörjas under sommaren till en total 
investering om ca 13 mlcr. 

Från årsskiftet höjde Tingsryds kommun borgensavgiften till 0,5 % vilket har medfört en ökad 
kostnad med 0,3 Mkt för perioden och 0,4 mlcr för helåret. Den totala kostnaden för 
borgensavgiften för 2016 beräknas bli 1,2 Mkr. 

Resultat 

Periodens resultat visar på en vinst på 4,6 mlG', vilket är.eri förbättring med 0,6 mkr jämfört 
med föregående år. Jämfört med föregående år har Tingsryds bostäder minskade kostnader för 
outhyrt med 0,3 ml(l'. Perioden visar på minskade underhållskostnader med 0,6 mlcr. 
Driftskostnaderna har ökat med 0,9 ml(l'jämfört med föregående år, ökningen beror framförallt 
på ökade kostnader fastighetsskötsel och köp av städtjänster. Reparationskostnaderna har ökat 
med 0,2 ml(l'. Underhållskostnaderna beräknas uppgå till 7,1 mla· vid årets slut vilket är högre 
än budgeterade 6,4 ml(l'. Dock finns enligt prognosen utrymme för ett ökat underhåll. 

Prognosen för räntekostnaderna för 2016 är 1,0 mlcr lägre än för 2015, detta på grund av bra 
räntevillkor på de lån som skrevs om under slutet av 2015 och berälmade omskrivningar av lån 
till betydligt bättre räntor än idag. Prognosen för år 2016 visar på en vinst på 4,6 mkr före 
bokslutsdispositioner och skatter om underhållet följer prognosen. Resultatet fu· 1,7 mlcr lägre 
än för 2015. I 2015 års resultat fanns dock en engångsintäkt, försäkringsersättning för branden 
i Konga med ca 2,2 ml(l'. 
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RESULTATRÄKNING 2016-01-01 -2016-08-31 (tkr) 

Prognos 
not 1601 -1608 1501-1508 förändring 2015 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter brutto 3 45194 45166 28 67 928 67791 
Hyres bortfall 4 -805 -1129 324 -1 655 -1 383 
Hyresintäkter netto 44 389 44 037 352 66 273 66409 
övriga intäkter 5 1 708 1 361 347 4 368 2 769 
Summa nettoomsättning 46 097 45 398 699 70 641 69177 

Fastighets kostnader 
Underhållskostnader 6 -4 841 -5 393 552 -7 632 -7 078 
Driftskostnader 7 -20 658 -19 859 -799 -31 356 -31 342 
Fastighetsskatt -557 -559 2 -838 -838 
Kostnader brand Konga 0 0 0 -475 0 
Avskrivningar 8 -7184 -7 007 -177 -10 536 -10976 
Nedskrivningar K3 0 0 0 -723 -2 000 
Summa driftskostnader -33 240 -32 818 -422 -51 560 -52 234 

Resultat före avs kr.· 12 857 12 580 277 19 081 16 943 

Administrationskostn. 9 -3 993 -3 754 -239 -5 879 -5 994 

Resultat eft. avskr. 8 864 8 826 38 13 202 10 949 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 0 0 0 2 2 
Ränteintäkter 2 8 -6 74 85 
Räntekostnader -3459 -4 224 765 -6124 -5 089 
Sorgensavgift -817 -572 -245 -858 -1 226 
Summa finansiella poster -4 274 -4 788 514 -6 906 -6 227 

Resultat efter 
finansiella poster 4 590 4 038 552 6 296 4722 

Bokslutsdisp. 0 0 0 -1 574 -1180 

Resultat före skatt 4590 4038 552 4 722 3 541 

Skatt 0 0 0 -1 908 -765 

Periodens resultat 4 590 4038 552 2 814 2 776 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2016 (tkr) 

not 160831 150831 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 267 598 265 517 
Mark 10 14 283 14 283 
Markanläggningar 11 632 707 
Inventarier 12 5 544 3 281 
Pågående nybyggnationer 13 442 0 
Pågående ombyggnationer 13 8 845 9 111 
Summa materiella tillgångar 297 344 292 899 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappe1 14 40 40 
Andra långfristiga fordringar 14 145 143 
Uppskjuten skattefordran 0 16 
Summa anläggningstillgångar 185 199 

Summa anläggningstillgångar 297 529 293 098 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 368 329 
Kundfordringar 532 412 
Skattefordran 398 567 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 15 145 228 
Summa kortfristiga fordringar 1443 1 536 

Kassa och bank 16 8426 7 871 

~ 

Summa omsättningstil.lgångar 9 869 9 407 

Summa tillgångar 307 398 302 505 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2016 (tkr) 

not 160831 150831 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2 282 2 282 
Reservfond 20199 20199 

Summa bunpet eget kapital 22 481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 13 252 10 438 
Periodens vinst 4 590 4 038 

Summa fritt eget kapital· 17 17 842 14476 

Summa eget kapital 40 323 36 957 

Obeskattade reserver 18 2 795 1 221 

Avsatt till pensioner 3 344 3 038 
Uppskjuten skatt 1 356 487 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 19 248 198 248 301 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 305 3 741 
Övriga kortfristiga skulder 20 919 1 711 
Förskottsbetalda hyror 4 991 4 842 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 21 2167 2 207 
Summa kortfristiga skulder 11 382 12 501 

Summa eget kapital och skulder 307 398 302 505 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 12 714 12 714 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovlsnlngslagen (1995:1554) och Bokförlngsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovlsnlng och 
koncernredovlsnlng ("K3"). 

K3 tillämpas för första gången 
F om räkenskapsåret2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovlsnlngslagen och Bokförlngsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Arsredovlsnlng och koncernredovisnlng (K3). Tidigare tillämpades årsredovlsnlngslagen och Bokförlngsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). övergången har gjorts I enlighet med föreskrifterna I K3s kapitel 35.Stiftelsen 
Tlngsrydsbostäder är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att Inte räkna om Jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. 
Presenterade Jämförelsetal överensstämmer I stället med de uppgifter som presenterades I föregående år årsredovisning. Olika redovisnings
principer har alltså tillämpats för de år som presenteras I årsredovisningen, och det finns därmed brister I Jämförbarheten mellan åren. Effekterna av 
övergången visas I not 2. 

Följande värderings- och omräknlngsprlnclper är tillämpade I årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovlsnlng 
Nettoomsättningen omfattar försäljnlngslntäkter från Stiftelsen Tlngsrydsbostäder. 

Samtliga Intäkter värderas till det belopp som Influtit eller beräknas Inflyta, dvs. med hänsyn 1111 rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, 
och redovisas I posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bllersätlnlngar och llknande kostnadsförs löpande. 

Avglftsbestämda penslonsplaner 
Avglftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat Juridisk 
enhet. Någon rättsllg eller Informell förpliktelse alt betala ytterligare avgifter finns Inte I de fall den Juridiska enheten Inte har tlllräckllga tillgångar för 
att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgifts bestämda penslonsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda penslonsplaner 
Förmåns bestämda penslonsplaner är andra planer än avglftsbestämda penslonsplaner. 
Företaget har förmånsbeslämda penslonsplaner som regleras genom betalning av penslonspremler. Dessa redovisas som avglftsbestämda 
penslonsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det 
avskrlvnlngsbara beloppet vilket I de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnlngsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. 
Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättlgheter har Inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Nedskrlvnlngar 

Nedskrivningar av materiella anläggnlngstlllgångar 

Allmänna principer 

100 år 
40-50 år 
15-25 år 
10-50 år 
5-10 år 
5-10 år 

När det finns en Indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrlvnlngsbehov. Har tillgången ett återvlnnlngsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvlnnlngsvärdet. Vid bedömning av nedskrlvnlngsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata Identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwlll, som tidigare skrivits ner görs 
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar I den 
funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavse!l om avtalen är finansiella eller 
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasing perioden. 

Balansräkning 

Materiella antäggnlngstlllgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång I balansräkningen om del är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffnlngsvärdet kan mätas på ett tillförlitllgt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffnlngsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Stiftelsen Tlngsrydsbostäder har under 2015 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida kassaflöden. 
Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på fastlghetsportföljen. För vissa fastigheter 
med för närvarande hög vakansgrad llksom för vissa relativt nyproducerade fastigheter är dock det beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört 
värde. En nedskrivning av dessa fas\lghetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången blir bestående. Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisade 
värde uppgår llll 281 201 tkr och det verkliga värdet uppgår till ca 474 357 tkr. Metoden för att utföra marknadsanalysen är en drfftsnettoanalys. 
Avkastnlngskraven är uppskattade till 6 % för hyresfasllgheter, 5,5 % för nybyggda hyresfastigheter och 1 o % för kommersiella lokaler. Värdet är 
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baserat på värdering utförd I värderingsverktyget Värderlngsdata. Stiftelsen Tlngsrydsbostäder har vissa begränsningar I stiftelsens stadgar om att 
man Inte får avyttra stora mängder av förvaltnlngsfastigheter på ett år. Inga väsentliga åtaganden om att köpa uppföra, reparera, underhålla eller 
förbättra förvaltnlngsfastlgheterna finns. 

Korttidsinventarier och Inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffnlngsvärdet Ingår lnköpsprlset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tlllgången på plats och I skick för att 
utnyttjas I enlighet med företagslednlngens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, Installation 
och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är direkt hänförltga till Investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande lid I 
anspråk att färdigställa Inräknas I anskaffnlngsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffnlngsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 
för förvärv av anläggnlngstlllgångar. 

Tillkommande utgifter 
TIiikommande utgifter avseende materiella anläggnlngstlllgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma bolaget tlll del och anskaffnlngsvärdet kan beräknas på ett ttllförlltllgt sätt. övriga tillkommande 
utgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de uppkommer. · 

TIiikommande utgifter som utgör utbyte av Identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt kvarvarande redovisat värde 
på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella Instrument redovisas Initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktlonskostnader 
dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. VI bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, llkvldltetsrlsker, kreditrisker är låga. 

En finansiell ttllgång eller finansiell skuld redovisas I balansräkningen när Företaget blir part enligt Instrumentets avtalsenliga villkor. 
Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en 
avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura Inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tlllgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna I avtalet realiseras, förfaller eller när Företaget förlorar kontrollen över 
rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En ftnanslell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen I avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. övervägande del av finansiella ttllgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 
uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredlttagararen utan avsikt att bedriva handel med fordrlngsrätterna. 
Kundfordringar och liknande fordringar värderas !111 upplupet anskaffnlngsvärde. Med upplupet anskaffntngsvärde menas det värde som 
framkommer när Instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektlvränta som beräknades vid anskaffnlngstlllfället. Kundfordringar 
värderas därmed Ull det värde som beräknas Inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas I posten 
övriga externa kostnader/Försäljnlngskostnader. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas I resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen 
redovisas I eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas I eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna 
skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legat rätt Ull kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är Inkomstskatt för Innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
Inkomstskatt som ännu Inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är Inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar I 
uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas I resultaträkningen om Inte förändringen är hänförlig tlll en post som redovisas I 
egetkapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enltgt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på Innevarande och framtida skattepllktlga 
resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för alt återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt Ingår I obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdeflnltloner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver {med avdrag för uppskjuten skatt) I förhållande till balansomslutningen. 
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Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 
och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 
väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömn
ingar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

Not3 
Hyres intäkter 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 

2016 
Bostäder 40 205 40 055 150 60 210 60 308 
Lokaler 3 788 3 952 -164 5 973 5 682 
Garage 551 537 14 812 827 
Tillval 650 622 28 933 975 
SUMMA 45194 45 166 28 67 928 67 791 

Not4 
Hyresbortfall 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 

2016 
Bostäder 484 688 -204 950 901 
Lokaler 207 301 -94 487 311 
Garage 74 95 -21 155 111 
Hyres rabatter 40 45 -5 63 60 
SUMMA 805 1129 -324 1 655 1 383 

Not5 
övriga intäkter 160831' 150831 Förändring 2015 Prognos 

2016 
Ersättning från hyresgäster 159 178 -19 346 239 
Återvunna hyror 49 60 -11 82 80 
Bostadsanpassningsbidrag 0 4 -4 0 65 
Sålda tjänster 1 236 1 005 231 1 621 1 854 
Försäkringsersättning Konga 0 0 0 2 200 0 
Reavinst sålda maskiner 0 54 -54 4 135 
övriga intäkter 264 60 204 115 396 
SUMMA 1 708 1 361 347 4 368 2 769 
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Not6 
Underhållskostnader 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 

2016 
Bostäder 2199 2 698 -499 3 731 3 299 
Lokaler 39 71 -32 90 75 
Utomhus 1 088 1 252 -164 1 905 1 532 
Gemensamt underhåll 1 515 1 372 143 1 906 2173 
SUMMA 4 841 . 5 393 -552 7 632 7 078 

Not7 
Driftskostnader 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 

2016 
Fastighetssk. personalkostn. 4 061 3 899 162 6 378 6498 
Fastighetssk. övr. kostnader 1 229 814 415 1456 1 659 
Köpta tjänster städ 451 268 183 559 691 
Kostn. för tillval & bostadsanp. 198 353 -155 675 350 
Uttagsskatt 851 801 50 1 215 1234 
Reparationer 3 136 2 981 155 4 549 4626 
Vatten 2 587 2 615 -28 3 864 3 831 
Fastighetsel 1 544 1 594 -50 2435 2 316 
Uppvärmning .4 588 4 643 -55 7 082 6 932 
Sotning, rensning ventilation 87 171 -84 254 200 
Sophantering, miljöavgift 1123 1 091 32 1626 1685 
Försäkring skostnader 255 180 75 353. 334 
Avskrivna fordringar 40 0 40 85 150 
Befarade kundförluster 0 0 0 140 75 
Förh.ersättning hyresgästf. 101 76 25 151 152 
TV/Fiber 303 254 49 363 454 
Pensionskostnader 104 119 -15 171 156 
Sumnfa:\/:://:\:::::<:::: ::><::::·.: .. :::2ö6.5S: ::::: :::::)9:859 ::.:::::::·'.,:>::)9.9 •••• • 

0

31 656 .·· ... ··,, ·.·· . ./::-:: ::3·1·'342 

NotB 
Avskrivning av materiella 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 
anläggningstillgångar 2016 
Byggnader 6 630 6609 21 9 884 10 145 
Markanläggningar 50 50 0 75 75 
Inventarier 504 348 156 577 756 
Summa 7184 7 007 177 10 536 10 976 

Not9 
Centrala administrations- 160831 150831 Förändring 2015 Prognos 
och försäljningskostnader 2016 
Personalkostnader 2 379 2472 -93 3 990 3 806 
övriga kostnader 1 614 1 282 332 1 889 2188 
Summa 3 993 3 754 239 5 879 5 994 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr} 

Not 160831 150831 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 432 972 419 951 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 1 046 1 357 
Försäljning 0 0 
Summa anskaffningsvärden 434 018 421 308 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -141 642 -131 757 
Periodens avskrivn. enl. plan -6 630 -6 609 
Summa avskrivnin. enl. plan -148 272 -138 366 
Ackumulerad nedskrivningar -3 865 -3142 
Arets nedskrivningar 0 0 
Summa nedskrivningar -3 865 -3142 

Bokfört värde vid pe_riodens slut 281 881 · 279 800 
Taxeringsvärde byggnader 211 566 211 672 
Taxeringsvärde mark 37 112 37120 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

11 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1 501 1 501 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -819 -744 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -50 -50 
Summa avskrivn. enl. plan -869 -794 

Redovisat värde vid årets slut 632 707 

12 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 17 412 14 413 
Periodens nyanskaffningar 1 135 1 139 
Utrangeringar 0 -128 
Summa anskaffningsvärde 18 547 15424 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -12 499 -11 923 
Arets avskrivn. enl. plan -504 -348 
Utrangeringar 0 128 
Summa avskrivnin. enl. plan -13 003 -12143 
Bokfört värde vid årets slut 5 544 3 281 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 

13 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Om klassificeringar 
kectövisat värde vid årets slut 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
Nyanskaffningar 
Om klassificeringar 
Redovisat värde Vid årets slut 

14 Värdepapper 

15 

16 

Andel i HBV 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 
Summa 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 
Förutbetalda försäkringskostnader 
övriga upplupna intäkter 
Summa 

Likvida medel 

Kassa 
Bank 
Po.stgiro 
Summa 

10 

160831 

11 
8 834 

0 
8 845 

250 
192 

0 
442 

40 

145 
185 

0 
143 

2 
145 

0 
7 615 

811 
8 426 

150831 

533 
8 578 

0 
. 9111 

0 
0 
0 
0 

40 

143 
183 

7 
128 
93 

228 

0 
7 795 

76 
7 811· 
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Not 160831 150831 

17 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 

Eget kapital 2016-01-01 
Arets resultat 

2 282 20199 13 252 35 733 
0 0 4 590 4 590 

Eget kapital 2016-08-31 2282 20199 17 842 40 323 

18 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Periodiseringsfond tax 16 
Summa 

19 Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 
Summa 

Totalt till kreditinstitut 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 26 398 1,22 
2016 25 000 3,19 
2017 61 800 2,69 
2018 35 000 1,83 
2019 61 000 1,93 
2020 39 000 0,75 

Tot. 248198 1,93 

11 

232 
989 

1 574 
2 795 

51 398 
51 398 

196 800 
196 800 

248198 

Andel av lån i % 

10,6 
10,1 
24,9 
14,1 
24,6 
15,7 

100,0 

232 
989 

0 
1 221 

41 501 
41 501 

206 800 
206 800 

248 301 
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Not 160831 150831 

20 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 352 299 
Uttagsskatt 249 223 
Personalens källskatt 216 207 
Medlemsavgifter hyresgästföreningen 0 3 
övriga kortfristiga skulder 102 979 
si.unma . . . 919 1 711 

21 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivareavgift 454 417 
Upplupna semesterersättningar 399 425 
Upplupna sociala avgifter 153 164 
Löneskatt & avkastningsskatt 191 190 
Upplupna skatter 232 76 
Upplupna borgensavgifter 0 137 
Upplupna räntekostnader 738 798 
Summa 2167 2 207 
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Ärende nr 11 

Delårsrapport 2:2016 
Tingsryds industristiftelse 
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l":+:l Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-03 

Justerare 

§ 269 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse 
Dnr 2016/278 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2016 Tingsryds 
industristiftelse. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse redovisar delårsrapport 2:2016. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2016 Tingsryds industristiftelse 

I if I 
I Utdrag,;bestyrkande 

14 (31) 

I/ 
~ 
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Bilaga Ks Au§ 269 2016-10-03 

Tingsryds Industristiftelse SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL . 1 (1) I/ 
~ 

2016-09-28 

§ 25 

Delårsredovisning 2016-01-01--08-31 

Föreligger förslag till delårsbokslut för 2016. Verkställande direktör lämnar 
redogörelse vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättad delårsredovisning före perioden 2016-01-01-0 8-31 
(bilaga 1 ), samt 

att översända delårsredovisningen till Tingsryds Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 

~--
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TINGSRYDS INDUSTR_ISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 - 2016-08-31 

Allmänt 
Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen är utsedd 
av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och har sitt säte i Tingsryd. 

Styrelsen har följande sammansättning 2016: 

Mikael Jeansson (s), ordf. 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
LennartFohlin (c) 

Styrelsen har under perioden haft sju sammanträden. 

Verkställande direktör fr.o.m. 2015-01-01 är Thomas Mattsson. 

Revisorer 
Av PWC utsedd huvudansvarig revisor - Björn Bergljung, auktoriserad revisor. 

Ändamål 

1 

Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och fcirvalta fastigheter samt 
att på dessa, i förekommande fall, uppfcira industribyggnader. Tingsryds Industristiftelse 
verkar tillsammans med TUF AB och i tätt samarbete med kommunens näringslivsutvecklare 
för att aktivt se till så att det kommunala ändamålet uppfylls. 

Allmänt om verksamheten 
Efter försäljningen av fastigheten Tingsryd 1 :66, Tryckeriet, Möllek:ulla 1: 194, Agrippa, och 
förvärvet av Tingsryd 4:95, Travbanan, uppgår fastighetsinnehavet per 2016-08-31 till ca 
11 500 m2. 

I nuläget finns ca 200 m2 outhyrd lokalyta på fastigheten Tingsryd 4:95. I övrigt är samtliga 
lokaler uthyrda. 

Samtliga fastigheter är försäkrade i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd AB. 

Periodens händelser 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling men fram till dess genomförande bedrivs 
verksamhet i bolaget. 

Under 2015 förvärvades fastigheten Tingsryd 4:95 av Tingsryds kommun. Detta är en 
hästsportanläggning på 62 ha med byggnader om ca 4 000 m2

• 

Under föregående år har oljepannan på Konga Bruk 8: 11 bytts ut mot pelletspanna, vilket är 
en avsevärd miljöförbättring. Upparbetade investeringskostnader under 2015 och 2016 är på 
ca 2 200 tkr. På sikt kommer övergång till pelletsuppvärmning ge ca 20-25% lägre kostnader. 

Il 
~ 
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TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 
Org nr 829500-4264 

Under perioden har det även påbörjats investeringar på fastigheten Örnen 17 där bl.a. en ny 
parkering ska byggas och kontor anpassas till ny hyresgäst. 

2 

Tingsryds Industristiftelse har ingen egen personal anställd. Personalstyrkan består av VD på 
35 %, ekonom på 20 % och förvaltare på 25 %. Dessa tjänster köps av Tingsryds kommun och 
Tingsryds bostäder. 

Förväntad framtida utveckling . 
I samband med beslut om koncembildninge:i:J. beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska 
avvecklas successivt. Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering 
överföras till Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. För att få en bättre fördelning mellan 
TUF AB och Industristiftelsen kan det under året ske vissa överlåtelser. 

Avskrivning 
Fr.o.m. 2014 tillämpas nya avskrivningsreglema, s.k. K3 reglerna. Totalt har detta inneburit 
en något högre avskrivning än tidigare. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om 1142 tkr (412 tkr). 
Periodiseringar har gjorts för upplupna intäkter och större kostnadsposter. Utfallet för 
underhållsarbeten ligger på 380 tkr, vilket är något lägre än föregående års 433 tkr. Till detta 
kommer underhållskostnad på travanläggningen som ligger på 570 tkr, vilket till största delen 
kommer att klassas om till investering inför årsbokslutet 2016. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat
och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. Denna rapport har ej varit föremål 
för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2016-09-26 

Thomas Mattsson 
Verkställande direktör 

,, 
~ 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

1 januari - 31 augusti 2016 

/I 
/ 
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" ~ Il Tingsryds 
Industristiftelse ~ Org nr 829500-4264 

Resultaträkning per 2016-08-31 

Not Budget2016 1601-160~ % 1501-1508 

Nettoomsättning 

Hyres intäkter 4 779 000 2275 226 48% 3 069 138 
övriga intäkter 1 30 000 13 764 46% 21173 
Pelletspanna (kostn.ers. Pellets från TUFAB) 598 702 
Fastighetsförsä[jning 2 1 974 251 126"285 
Summa intäkter 4 809 000 4 861 944 3 216 596 

Rörelsens kostnader 
Underhåflskostnader -903 000 -379 299 42% -433 323 
Underhåll/investering Travbana -569 889 63% 

övriga externa kostnader 3 -2 724 000 -1826334 67% -1 696 574 
Kostnader pellets -599 293 
Fastighetsskatt -36 000 -36 480 101% -32 667 
Avskrivningar av materiella 4 -525 000 -297 299 57% -393 213 
anläggningstillgångar 
Nedskrivning förbättringsåtgärder -33 000 -23 333 
på annans fastighet 
Summa rörelsekostnader -4 221 000 -3 708 594 88% -2 579 110 

RÖRELSERESULTAT 588 000 1153 350 637 486 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 122453 42193 

Räntekostnader -204 000 -83 272 57% -266 789 
Borgens avgift -50 000 

Summa finansiella poster -204 000 -10 819 5% -224 596 

Resultat efter finansiella poster 384 000 1142 531 412 891 

Resultat före skatt 384 000 1 142 531 412 891 

Periodens resultat 384 000 1142 531 412 891 
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Tingsryds 

~ Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

Balansräkning per 2016-08-31 I Tillgångar 

Not . 1601-1608 1501-1508 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 5 10 932 679,90 7 521 614 
Pågående ombyggnad (IFO) 526 419,31 

Förbättringsutgifter på annans fastighe 6 2 625 745,79 571 667 

Summa materiella anläggningstillgångar 14 084 845,00 8 093 281 

Finansiella anläggningsullgångar 

övriga långfristiga fordringar 4 896 139,99 5 014 282 

Fordran hos koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 896 139,99 5 014 282 

Summa anläggningstillgångar 18 980 984,99 13 107 563 

Omsättningstillgångar 

KorlfrisUga fordringar 

Hyres- och kundfordringar 115 867,00 433 441 

Skattefordringar 670 460,33 658 181 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

övriga fordringar 7 1 972 853,29 758 733 

2 759180,62 1850355 

Kassa och bank 8 7 669 320,29 13 047 439 

I 
'l Summa omsättningstillgångar 10 428 500,91 14 897 794 ' 

" 
Summa tillgångar 29 409 485,90 28 005 357 

0,00 
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Balansräkning per 2016-08-31 /Egetkapital och skulder 

Not 1601-1608 1501-1508 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 000,00 5 020 000 

. 5 020 000,00 5 020 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 2 311 371,94 2 072 614 
Delårsresultat 1 142 531,08 412 891 

3 453 903,02 2485 505 

Summa eget kapital 8 473 9.03,02 7 505 505 

Obeskattade rese1Ver 
Periodiseringsfond 2014 624 795,79 624 796 
Periodiseringsfond 2015 292454,00 292 454 

Perodiseringsfond 2016 166 958,59 

1084208,38 917 250 

Långfristiga skulder 
Långfr lån koncernftg 4 000 000,00 18 531 000 
Skulder till kreditinstitut 9 15 000 000,00 18 531 000 

19 000 000,00 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 469 305,85 240 821 
Skatteskulder 265 927,00 116 062 
Upplupna kostnader och 10 116140.48 629 960 

förutbetalda intäkter 
övriga skulder 11 0,00 64 759 

851 373,33 1 051 602 

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 29 409 484,73 28 005 357 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Värderingsprinciper m m 

Tillgång, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptaigts till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk 
livslängd. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 

No.t 1 Övrigc1- rörelseintäk;f:er 

Försäljning av värme 
övriga ihtäkter 

Summa 

Not2 Avyttring fastigh~t 

Möllekulla 1;194 avyttrod 1(50630 

Försäljningspris 
Bokfört värde per 160630 

·Reavinst 

25 år 
5 år 

1601-1608 

-13 763,67 

~13 763,(;7 

1$ö1-160$ 

7 015 600 
5 041 349 

1974251 

,, 
~ 
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'f-fot 3 : -· ....... Ö).irigä }örelsekostliader 

Adrnfnistration 
l)ppvärmning 
Kon?umtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Försäkringar 

Avskrivning byggnader 

Nöt5 .. 

AckumUI eiade anskaffnlngsvärden · 

Vid årets början 
_Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 
Avyttringar (Möllekulla 1: 194) 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början 
P!3rioden$ avskrivningar 
Avyttringar 

Nedskrivningar 

Vid årets början 
Avyttring/utrang(?ring 
Vid årets sll!t 

. 1601-1608 

388 056,60 
740 726,18 
367 071,95 
193 496,86 
136 982,00 

1826333,59 

1601-1608 

297 299 

297 299 

1601-1608 .. 

-5 041 349,00 
11 229 976,90 

__ 10 932 679,90 __ -· ·-···--·--- _ --- ...... . 

/I 
~ 
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Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 

Ackumul!:7rf;1de avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 

PeriodE;ms avskrivning 

"Redovisat värde vid periodens slut 

Nhf:t . -övrfgä"fordringar 

. Kortfristig del av övrig_a långfristiga fordringar 
Prel skatt 
.Skattekonto 
Momsfordran 

Försäkringar09-12 

Fordran Twfab -pelletspanna 
. öresutjämning 

Not.8 · kasi:;a .och Bank 

Bank 

Plusgiro 

Not 9 skuld~r till kreditinstitut 

Kornmunin -0,02% 
.Kommunin 2,13% 
-!(om~un_in 0,38% 

Förfallodag 

2016-10-12 
2017-02-13 
2018-09-24 

1601-1608 

2 905 745,79 

2 905745,79 

-280 000,00 

0 
-280 OOOjOÖ 

2 Ei25 745,79 

1601-1608 

678 852,00 
429 598,00 
120 713,00 

743 702;40 
,-12,11 

1 ~-72 853,29 

1601-1608 

7684482,29 

-15162,00 

Lånebelopp 

5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

Kortfrist del av lån : 

5 000 000: 

Il 
~ 
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(?rg ~f ?]~§.90.-~~4- . _ .. 
15 000 000 

Not10 Upplupna ko:,tmi.der och förutbetalda intäkter 

Fakt.uror September 
Fastighetsskatt 
Interima leverantörsfakturor 
Upplupen ränta 

Not11 övrigä ski:iider- . 

Utgående moms 
Ingående moms . 

I•..-

1601.-1608 

71 686,52 
36 480,00 

7 973,96 
116140,4!3 

1601-1608 

0,00 
0,00 

Il 
~ 

5 000 000 
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