
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 13 mars 2017, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 
I tur att justera är Åke Nyberg 

3. 

Medverkar gör Karin Nilsson, Destination Åsnen 

4. Information om närtrafik 

5. Uppföljning av 2016 års verksamhet i de 
kommunala bolagen 

7. 

8. 

Kommunföretag AB:s sammanfattning av 
2016 års ägardialoger 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Energi AB 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

10. Årsredovisning 2016 Tingsryds Kommunföretag 
AB 

11. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 
201 7 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds 
Kommunfdretag AB 

12. Val av ombud till 2017 års ordinarie bolagsstämma 
för Tingsryds Kommunföretag AB 

Föredragande 
tjänsteman 

YM 

Anteckningar 

KL 13.45 



13. Årsredovisning 2016 Tingsryds Industristiftelse 

14. Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

15. Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsryds 
socialnämnds samfond 

16. Begäran om överföring av investeringsmedel till 
budget 2017 

17. Beslut om nämndernas över- och underskott 2016 

18. Årsredovisning 2016 Tingsryds kommun 

19. Yttrande avseende granskning av 
flyktingverksamheten 

20. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder 

21. Utvärdering av kommunens interna kontroll TA Kl. 16.00 

22. Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder 

23. Motion angående reflexvästar till skolbarn i 
Tingsryds kommun 

24. Medborgarförslag gällande bokbil i Urshult 

25. V al till utskott för arbete och lärande 

26. Återrapportering av samt beslut om kurser och 
konferenser 

27. Kommunledningsförvaltningen informerar 

28. Ärenden enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
protokoll från sammanträdena 2017-02-06 och 
2017-03-06, enligt kultur- och fritidsutskottet från 
sammanträdet 2016-02-20 samt från 
personalutskottet från sammanträdet 2017-02-13. 



Vid sammanträdet ska ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen underteckna årsredovisningar. Om 
någon av ledamöterna inte är med vid mötet, var vänlig kontakta kommunsekreterare Jörgen Wijk 
för att boka tid för signatur av handlingarna vid annat tillfälle. Senaste tid för att underteckna är i 
det fallet måndagen den 13 mars. 

Tingsryd 2017-03-07 
-- ,:::" ·1 // ~~;/G~_;«~---

Patrick Ståhlgren c__..> 

Vice ordförande 

(\~-
~n~ 
~jeterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, 
Tingsryd, tfn 04 77-44100 



Ärende nr 3 

Information om Destination Åsnen 

Medverkar gör Karin Nilsson, 
Destination Åsnen 

1



2



Ärende nr 4 

Information om närtrafik 

3
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§ 95. Närtrafik regelverk 16RK119 

Beslut 
Trafiknämnden beslutar 

Protokollsutdrag 
Datum: 2016-10-20 

att fastställa regelverk för Nättrafik i enlighet med upprättat beslutsunderlag. 

att Närtrafiken ersätter nuvarande kompletteringstrafik samt de tre projekten 
Tåganslutning Moheda, Serviceturen Sigfrid samt Närtrafik Ljungby. 

att Nättrafiken införs successivt kommun för kommun med start under 2017. 

REGION 
KRONOBERG 

att anropsstyrd stadstrafik i Ljungby ska ersätta den trafik som genom Närtrafik Ljungby 
idag utförs inom Ljungby stad. · 

Sammanfattning 
Trafiknämnden vill erbjuda resmöjligheter för alla regionens invånare. Flertalet invånare 
har tillgång till tåg eller linjelagd busstrafik. Men de som bor längre från den trafiken ska 
erbjudas en anropsstyrd trafik. Det ska vara ett enhetligt koncept i regionen, en 
landsbygdsatsning med inriktning främst mot regionens egna ungdomar och äldre. 

Förslag till beslut 
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar 

att fastställa regelverk för Nättrafik i enlighet med upprättat beslutsunderlag. 

att Nättrafiken ersätter nuvarande kompletteringstrafik samt de tre projekten 
Tåganslutning Moheda, Serviceturen Sigfrid samt Närtrafik Ljungby. 

att Närtrafiken införs successivt kommun för kommun med start under 2017. 

att anropsstyrd stadstrafik i Ljungby ska ersätta den trafik som genom Närtrafik Ljungby 
idag utförs inom Ljungby stad. 

Beslutsunderlag 
• Fiirslag till beslut - Närtrqfik regelverk 

• Närtrqfik regelverk, besltttsttnderlag 

P aragrefen är justerad 

1 
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Närtrafik regelverk 

Beslutsunderlag 

Diarienr: 16RK119 

Handläggare: Patrik Tidåsen, 

Datum: 2016-10-14 

Trafiknämnden har låtit utreda hur regionens framtida anropsstyrda linjetrafik ska 
utformas. Syftet är främst att erbjuda resmöjligheter i de områden av regionen där 
det inte körs tåg eller linjelagd busstrafik. Förslaget ska vara en landsbygdssatsning 
riktad mot regionens egna medborgare, främst ungdomar och äldre. Likaså ska 
konceptet vara likvärdigt i hela regionen. 

Nättrafiken ersätter nuvarande kompletteringstrafik samt de tre projekten 
Tåganslutning Moheda, Serviceturen Sigfrid samt Närtrafik Ljungby. Övergången 
från nuvarande trafik till den nya Nättrafiken görs kommun för kommun. I 
Ljungby införs anropsstyrd stadstrafik som ersätter den trafik som genom 
Nättrafik Ljungby utförs inom Ljungby stad. 

Förslag regelverk Nättrafik 

Vem ska få åka? 

-folkbokförda i Kronobergs län 

-boende längre än 1000 meter (fågelvägen) från busshållplats för linjetrafik. Som 
busshållplats för linjetrafik räknas hållplats med mer än 3 turer i vardera riktning 
per vardag. 

-Aldersgräns 12 år och uppåt. Yngre reser i vuxens sällskap. 

-Folkbokförd resenär tillåts ta med sig max 2 medresenärer. 

-Närtrafik kan inte garanteras i de kommuner som ej deltar i gemensam 
upphandling av skolskjuts eller färdtjänst/ serviceresor. 

Vart får man åka? 

-Resenären få åka mellan folkbokföringsadressen och i Närtrafiken utpekade 
hållplatser. Hållplatser kommer inför trafikstart att beslutas i trafiknämnden. 

-Resenären får åka som längst 20km (fågelvägen) från folkbokföringsadressen inkl 
över kommun- och länsgränser. 

När får man åka? 

Länstrafiken definierar fasta ankomsttider (till i Närtrafiken utpekad hållplats) och 
avgångstider (från i Nättrafiken utpekad hållplats) inom följande tidsintervall 

Vardagar 9:00 - 13:00 (3 dubbelturer), 17:00 - 20:00 (2 dubbelturer) 

Lördagar 10:00 - 14:00 (2 dubbelturer) 

Resenär får göra högst 4 enkelresor/vecka. 

REGION 
KRONOBERG 
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Beslutsunderlag 

Diarienr: 16RK119 

Handläggare: Patrik Tidåsen, 

Datum: 2016-10-14 

Skulle fordons brist uppstå hänvisas resenären till annan avgång. 

V ad kostar det? 

Närtra:fiken har samma taxa som den linjelagda busstrafiken. Reskassa gäller dock 
inte. För periodkort ska aktiveringskvitto på aktuell period visas upp. 

Hur bokar man? 

Resenären bokar resan senast 3 timmar innan ankomst till i Nättrafiken utpekad 
hållplats ( ditresa) eller 3 timmar innan avgång från i Närtrafiken utpekad hållplats 
(hemresa) . Undantag första tidtabellslagda turen på dagen som ska bokas senast 
17:00 dagen innan. 

REGION 
KRONOBERG 



Ärende nr 5 

Uppföljning av 2016 års verksamhet 
i de kommunala bolagen 

7
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~Tingsryds 
'~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (35) 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 30 

Uppföljning av 2016 års verksamhet i de kommunala bolagen 
Dm 2017/146 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2016 års verksamhet 
i de kommunala bolagen. 

2. Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i 
Tingsryds Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag 
Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samt 
Tingsryds bostäder AB under 2016 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen. 

Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje aktiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Dotterbolagen till Tingsryds Kommunföretag AB har till moderbolaget 
inkommit med redovisning om hur respektive bolags verksamhet under 
2016 har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det 
fastställda kommunala ändamålet. Tingsryds Kommunföretag AB har även 
upprättat en redovisning för den egna verksamheten. Tingsryds 
Kommunföretag har beslut 2017-03-03 funnit att den egna och 
dotterbolagens verksamhet för 2016 har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna och varit förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds kommunföretag§ 8, 2016-03-03 
Skrivelse från ekonomichefen 2017-02-28 

Ay·· 
I !Jtdragsbestyrkande 
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l':.JTingsryds 
,r ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7) 

~ Tingsryds Kommunföretag AB 2017-03-03 

usterare 

§ 8 

Uppföljning av 2016 års verksamhet i de kommunala dotterbolagen 
Dnr 2017/146 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner dotterbolagens redovisningar av 2016 års verksamhet och 
översänder dem till kommunstyrelsen tillsammans med redovisningen för 
moderbolagets egna verksamhet (2017-01-27 §4) 

2. Styrelsen bedömer att den verksamhet som bedrivits i det egna bolaget samt i de 
helägda dotterbolag Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB samt Tingsryds bostäder AB under 2016 har varit förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga beslut 
för varje aktiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den verksamhet som 
bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Moderbolaget har i uppgift att bereda ärendet till kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott. Dotterbolagen har inkommit med redovisning om hur respektive 
bolags verksamhet under 2016 har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. 

Moderbolaget har även upprättat en redovisning för den egna verksamheten, vilken 
godkändes vid sammanträde 2017-01-27 §4. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Inkomna redovisningar från dotterbolagen (se bilagor) 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-0j-07 
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Bilaga TIKAB § 8 2017-03-03 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-02-28 

Till styrelsen i TIKAB 

Uppföljning av 2016 års verksamhet i de kommunala bolagen 

Förslag till beslut 

I. Styrelsen godkänner dotterbolagens redovisningar av 2016 års verksamhet och översänder 
dem till kommunstyrelsen tillsammans med redovisningen för moderbolagets egna verksamhet 
(2017-01-27 §4) 

2. Styrelsen bedömer att den verksamhet som bedrivits i det egna bolaget samt i de helägda 
dotterbolag Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB samt Ting$rydsbo
städer AB under 2016 har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen (6 kap 1 a och 1 b §§) ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje ak
tiebolag (som avses i 3 kap 16 a §) pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Moderbolaget har i uppgift att bereda ärendet till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Dot
terbolagen har inkommit med redovisning om hur respektive bolags verksmnhet under 2016 har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och det fastställda kommunala ändamå
let. Moderbolaget har även upprättat en redovisning för den egna verksamheten, vilken god
kändes vid sammanträde 2017-01-27 §4. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Inkomna redovisningar från dotterbolagen (se bilagor) 

Styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tmgsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd · 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tmgsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-postjhemsida 
komnrnnen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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i, Tingsryds energi AB 

C 

C 

( 

(_ 

V 

§5 

Bolagets ändamål 2016 
2017.042.02/02 

Styrelsens beslut 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-02-23 

s 
5(9) ., 

Styrelsen godkänner 2017-02-09 upprättad utvärdering av b.ur Tingsryds Energi 
AB uppfyller uppställda krav i bolagets ägardirektiv (bilaga 1). 

Beskrivning av ärende 

Verkställande direktören lämnaren redogörelse för b.ur Tingsryds energi AB 
uppfyller bolagets ägardirektiv. 

Beslutsunderlag · 

Skrivelse daterad'2017-02-09 angående utvärdering av bolagets ändamål 
(bilaga 1) 

Beslutet sldckas· till 
TIKAB 
Kommunstyrelsen 

7 

t 
,,. 
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Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-02-.23, § 5 

TingsPyds energl AB 2017-02-09 1 (2) 

P~stadress 
Box88 

:Bolagets ändamål 
Utvärdering av 2016 

Styrelsen 

Kommunfullmäktige har 2016-02-29 beslutat om särskilt ägardirektiv för Tingsryds 
energi AB. 

Uppdraget 

Utifrån kommunens syftet att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och nä
ringslivsmiljöer har Tingsryds energi fått ett brett uppdrag otn. att öka kommunens 
attraktivitet genotn. att främja näringslivet, milj ön, och kund.intresset. Verksamheten 
skall drivas på affärsmässig grund med en ekonomi som medger utveclding och in
vesteringar utan ägartillskott. 

Tingsryds energi AB har under 2015 och 2016 genomfört en :investering i ytterligare 
en biobränslepanna i Tingsryd samt kompletterande utbyggnader och. förtätningar av 
:fjärrvärmenätet som medför ökad leveranstrygghet för våra kunder och mindre ut
släpp för miljön. Ytterligare ett år utan prishöjningar ökar vår konkurrenskraft mot 
andra bränslen samt kommunens attraktivitet både för privatpersoner och näringsliv. 
Genom vårt delägarskap i Wemet bidrar vi aktivt till en fortsatt utveckling av till
gången på bredband. Utbyggnaden av stamnätet på landsbygden tryggas bland annat 
genom ett ägatillskott till W \'.fänet AB. I konununens tätorter fortsätter utbyggnaden 
med offensiva satsningar under 2017, i Ryd och Linneryd. Under 2016har288 nya 
kunder anslutits. För att samordna hela kommunens bredbandsutbyggn.ad har vi för
stärkt våra resurser med en särskild samordnare. Vi deltar i olika kommunala arbets
grupper blan.d annat vid framtagandet av policys och strategier som berör kommun
gemensamma verksamheter. 

Långsiktig avkastning och soliditet 

Ågaren har fastställt långsiktiga fmansiella mål som skall understödja god lönsam
het, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 

Direktavkastning* 
Soliditet~ 

*Definitioner 

·Mål Utfall 2016 
4% 
35,0% 

3,1% 
37,5% 

Soliditet= Bolagets egna kapitälGusterat för uppslguten skatt) i relation till balansomslutning 
Direktavkastning= Rörelseresultatet i relation till tota1_a till gängar 

Besöksadress 
Torggatan 10 B 

Telefon 
0477-44100 

E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgil:o 
5834-6784 

Postgi o 
1725 59 -7 
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eab 
Tingsr•yc:is energi AB 2017-02-09 3,(2) 

Postadress 

De högsta fjärrvärmeleveranserna sedan starten, låga upplåningsräntor och högre 
intäkter av engångskaraktär till trots, kan Tingsryds energi AB inte uppfylla ägarens 
krav på direktavkasining under 2016. Högre kostnader 
för inköpt värme, avskrivningar ooh underhållskostnader gör att ökade 
intäkter inte slår igenom i resultatet. För att långsiktigt uppnå avkastnings
kravet krävs avgi:ftsh.öjningar vilket negativt kan påverka bolagets möjligheter att 
uppfylla sitt uppdrag i andra avseenden. 
Bolagets soliditet ligger stabilt på en betryggande nivå, över ägarens krav. 
Tingsryds energi AB:s har sedan starten finansierat sina investeringar i 
huvudsak utan nyupplåning. Under 2016 har bolaget investerat 4, 7 mkr samt genom
fört ett första ägartillskottet om 3 mkr till Wexnet :ror stamnätsutbyggnader utan 
nyupplåning. 

Per-Åke Claesson 
Verkställande direktör 

Besöksadress 
• ·- -r n. "rl 

Telefon 
OtJ.'77-441 00 

E-post 
teab(a),tingsryd. se 

Bankgiro 
·5834-6784 

Postgiro 
17 25 59- 7 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
5 

2(5) , 

TIKAB 

2017-02-20 

§6 

Bolagets ändamål 2016 

Styrelsen lämnar en redogörelse för följande förslag till utvärdering av hur 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB uppfyller uppställda krav i bolagets 
ägardirektiv: 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens. 
näringslivspolitik och inom ramen för stn verksamhet medverka till att göra 
Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet genom 
att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 
Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, 
nyetablerade och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att 
fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar 
ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna 
strategi stöds. 
Under året har bolaget arbetat strategiskt med en genom'lysning av alla 
hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet av dem 
omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 
Specifikt ska bolaget även medverka, till att stimulera till företagande och 
tillväxt i hela kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiijöer, 
medverka i framtagande och 
verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom 
näringslivsprogram och översiktsplan. 
Under året har bolaget främst varit fokuserat på interna processer, men har . 
tillsammans med Tingsryds Industristiftelse möjliggjort start av ett nytt 
företagscenter där mindre företag med behov av allt från skrivbordsplats till 
mindre två- till trerums kontor kan bedriva sin verksamhet. Bolaget har också 
jorhandlat med ett tillväxiföretagpå orten om att investera i nya lokaler åt 
dessa så att deras fortsatta expansion kan säkras. 
Gälland? finansiella mål så har bolagets likviditet stärkts, soliditeten har 
förbättrats och målet om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat 
aktivt med att föija upp ränteförändringar på marknaden utifrån den fastlagda 
finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla 
risknivån låg. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna ovanstående förslag till utvärde~ing av bolagets mål 2016, samt 

att översända utvärderingen till TIKAB. 

Utdrags bestyrkande 
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'fINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§2 

Kommunala ändamålet 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-27 

1. Godkänna skrivelse angående det kommunala ändamålet. 

2. Omedelbar justering av protokollet. 

J8eskrivn:i:ng av ärendet 

~ 
2(2) 

VD Peråke Janen redogör för förslag till skrivelse angående det kommunala 
ändamålet (bil. 2). 

,) 
dt 
J I~ 
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2017-02-27 

!Redovisning av det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har utifrån kommunens vision och fastställda kommunövergripande 
mål, under verksamhetsåret 2016 genomfört: 

Förvärvat två fastigheter i centrala Tingsryd för att långsiktigt säkra ett fortsatt 
bostadsbyggande i centralorten. Genom dessa förvärv ges möjligheter till en utveckling av 
bostadsförsörjningen i kommunen. Målet är att till 2020 medverka till att iOO bostäder . 
byggs i egen regi eller genom samverkan med andra aktörer. 

Bolaget har medverkat till att det finns sunda, attraktiva och prisvärda hyresbostäder i 
kommunen genom en aktiv förvaltning, medvetet energispararbete och återhållsamma 
hyreshöjningar. 

Tingsrydsböstäder har i dialog med kommunala förvaltningar medverkat genom att lämna 
förslag till markområden som är lämpliga för plan.läggning och exempel på lösningar för 
bostadsbebyggelse. 

Eftersom bolaget fortfarande är relativt ungt och fastighetsbeståndet är ganska litet, har inte 
företaget aktivt arbetat med försäljning av fastigheter för att finansiera nyproduktion. Detta 
kommer att bli möjligt på sikt genom en strukturering av stiftelsen och bolaget. 

Genom att medverka i olika forum och arbetsgrupper mellan kommun, företagare och lokala 
fastighetsägare, har företaget tillsammans med kommunen öppnat upp möjligheter och 
intresse för bostadsplanering, bostadsbyggande och utbyggnad av bredband. 

Tingsrydsbostäder har tillsammans med stiftelsen aktivt arbetat för en minskning av 
energibehovet och därigenom också verkat för en hållbar samhällsutveckling. Detta arbete 
har inte enbart gällt det egna beståndet utan också de fastigheter som ingår i 
förvaltningsuppdraget med Tingsryds kommun. Resultatet av detta engagemang har 
inneburit en betydande minskning i utsläpp av växthusgaser. 

Stiftelsen och bolaget har ett gemensamt mål att samtliga bostäder i det egna beståndet 
skall ha tillgång till bredband senast 2020. 

Tillsammans med stiftelsen sker ett samarbete med Tingsryds kommun och dess 
socialförvaltning, för att tillhandahålla bostäder för utsatta grupper i samhället. 

{D,' I ~, / 
t) / 

Tingsrydsbostäder AB 
Box140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
Skyttegatan 4B 
Tingsryd 

Telefon 
0477-44100vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tings_ryd.se 
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2017-02-27 

Bolaget har under året uppfyllt de långsiktiga målen gällande avkastning och soliditet. 
Bolagets soliditet vid årets slut är 36,8 % och det överstiger det långsiktiga målet med god 
marginal. Avkastningskravet uppfylls också med god marginal genom en direktavkastning på 
ca 14 % i förhållande till marknadsvärdet på bolagets fastigheter. 

Avslutningsvis bedriver bolaget en aktiv bevakning av utvecklingen på räntemarknaden. Gör 
en kontinuerlig uppdatering av låneportföljen allt enligt den av styrelsen antagna 
finansieringspolicyn. Aktivt arbete med att omsätta lån har sänkt bolagets lånekostnader 
under flera år. Syftet med en aktiv finansieringsstrategi är att bolaget inte ska utsättas för 
onödiga och oförutsägbara risker, men också att skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning. 

Styrelsen För 
Tingsrydsbostäder AB 

Q» 
I 

Tingsrydsbostäder AB 
Box140 
362 22 Tingsryd 

Besöksadress 
S~yttegatan 48 
Tingsryd 

Telefon 
0477-44100 vx 

E-post 
tingsrydsbostader@tingsryd.se 

5 , 
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~l'jl'.fingsryds 

~kommun 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-01-27 

usterare 

§4 

Kommunalt ändamål 
Dnr 2017/57 099 

Beslut 

Styrelsen finner att Tingsryds kommunföretag AB:s verksamhet 2016 har 
varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen som utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för 
verksamheten gällande kommunala principerna utöva ägaransvaret i av 
bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå samordning och ett 
optimalt resursutnyttjande och aktivera de kommunala bolagen i kommunal 
tillväxt. 

Bolaget har under .2016 aktivt arbetat med bolagsstyrning utifrån det 
kommunala ändamålet. Fokus har dock under året varit på affärsplaner, 
låne- och borgensramar, utbildning av styrelserna och dialoger med 
dotterbolagen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från VD Laila J eppsson. 

Protokollet skickas till 

KoTI?filunstyrelsen 

2017-01-31 
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Bilaga TIKAB § 4 2017-01-27 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednlngs· 
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 441 00 

Lai!a.jeppsson@tingsryd.se 

Kommunalt ändamål 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-01-23 

Till Tingsryds kommunföretag AB 

Styrelsen finner att Tingsryds kommunföretag AB :s verksamhet 2016 har varit förenlig 
med de fastställda kommunala ändamålen som utfö1ts inom ramen för de kommunala 
befo genh.etema. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommunföretag AB har som ändamål att beakta de för verksamheten gäl
lande kommunala principerna utöva ägaransvaret i av bolaget direkt eller indirekt ägda 
företag i syfte att uppnå samordning och ett optimalt resursutnyttjande och aktivera de 
kommmiala bolagen i kommunal tillväxt. 

Bolaget har under 2016 aktivt arbetat med bolagsstyrning utifrån det kommunala ända
målet. Fokus har dock under året varit på affärsplaner, låne- och borgensramar, utbild
ning av styrelserna och dialoger med dotterbolagen 

TIKAB:s uppdrag från ägarna 
-Säkerställa att de kommunalägda bolagen verkar för koncernnytta och att helhetssyn 
genomsyrar bolagen i kommunkoncemen. 
Tikab har haft: flera strategiska samtal med bolagen för att få koncernnyttan och hel
hetstänket i fokus 

-Utöva ägarstyrning av bolaget i enlighet med uppdrag och mål givna av Jrnmmunfull
mäktige/kommunstyrelsen i syfte att bl.a. uppnå samordning och optimalt resursutnytt
j ande i de kommunala bolagen i samverkan med kommunen 
Tikab har: aktivt arbetet med att ta fram styrdokument för bolagen 

-Genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med fullmäktiges vis
ion, kommunövergripande mål och målstyrningsmodell samt svara för beredning och 
samordning av ärenden soni kräver ägarel).s godkännande eller yttrande. 
Tlkab har haft: flera ägardialoger om verksamheter, ekonomi, framtid m.m. med dotter
bolagen 

-Medverka till att verksamheten i kommunens bolag organiseras med tydligt ägar- och 
kuttdfokus och i en ändamålsenlig struktur. 
Tikab har haft: dialog med dotterbofo.gen. samt gemensam utbildning till styrelserna och. 
VD 

-Svara för information till och ägardialog med kommunstyrelsen i syfte att säkerställa 

1 (2) 

9
6 

, ~f kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikt över bolagen. 

k 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 

kommunen@tingsryd.se 
www:ting.sryd.se 

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 {vx) 0477 ~13 00 

~ 
362 22 Tingsryd Tingsryd 
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2(2) 

Tikab har: dialog med Kommunstyrelsen 

-Ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investering utan ägartillskott. 
Tikab har: dialog med samtliga bolag 

-Tillse att bostads byggande är ett prioriterat orpråde under mandatperiodeµ (2014-2018) 
Tikab har gett: Tings1ydsbostäder AB har fått ett aktiekapital om 20 milj. kr. 

Laila Jeppsson 
VD 

!\ 
·'y, rt 

--=----------c--------c-----::-:-::--------::---------,-.,,..--~-,------
T in g s ry d s kommun besöksadress telefon fax e-postlhemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 

ky 



Ärende nr 6 

Tingsryds Kommunföretag AB:s 
sammanfattning av 
2016 års ägardialoger 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (35) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 31 

Tingsryds kommunföretag AB:s sammanfattning av 2016 års 
ägardialoger 
Dnr 2017/56 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tingsryds Kommunföretags AB:s 
sammanfattning av 2016 års ägardialoger i bolagskoncemen. 

Beskrivning av ärendet 

I "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen 
Tingsryds kommunföretag AB", fastställt av kommunfullmäktige 2016-02-
29 § 24, regleras att moderbolaget TIKAB en gång per år ska lämna en 
sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i syfte att 
möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 

Styrelsen i TIKAB har i beslut 2017-01-27 § 2 upprättat och godkänt 
sammanfattning av 2016 års ägardialoger i bolagskoncemen. 

Besluts underlag 

Tingsryds Kommunföretag AB§ 2, 2017-01-27 
Skrivelse från ekonomichefen 2017-02-28 

I Ar I 
I Utdragsbestyrkande 



23

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-02-28 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tingsryds kommunföretag AB:s sammanfattning av 2016 års ägar
dialoger i bolagskoncernen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner TIKAB:s sammanfattning av 2016 års ägardialoger i bolagskon
cemen. 

Beskrivning av ärendet 
I "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Tingsryds kommunfö
retag AB", fastställt av kommunfullmäktige 2016-02-29 §24, regleras att moderbolaget TIKAB 
en gång per år ska lämna en sammanfattning över årets ägardialoger till kommunstyrelsen i 
syfte att möjliggöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen. 

Styrelsen i TIKAB har i beslut 2017-01-27 §2 upprättat och godkänt sammanfattning av 2016 
års ägardialoger i bolagskoncernen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Kommunföretag AB, beslut 2017-01-27 §2 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Tingsryds Kommunföretag AB 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hernsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~ G.JTingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
3(7) ' 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-01-27 

Justerare 

§2 

Rapport om ägardialog 2016 
Dm-2017/56 099 

Beslut 

Styrelsen godkänner rapporten samt översänder den till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommunföretag AB ska årligen rapportera till kommunstyrelsen 
om de ägardialoger som skett med dotterbolagen. 

Beslutsunderlag 

Rapport om ägardialog 2016. 

Protokollet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Jr( 
I Otdragsbestyrlrunde 

2017-01-31 

~ 
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Bilaga TIKAB § 2 

~Tingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Laila Jeppsson 
0477 44100 

Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Rapport om ägardialog 2016 

Förslag till beslut 

2017-01-27 

TJÄNSTESiffiIVELSE 

2017-01-23 

TIKAB 

Styrelsen godkänner rapporten om ägardialog samt översända den till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Tingsryds kommunföretag AB ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om de ägar
dialoger som skett med dotterbolagen 

Beskrivning av ärendet 
Datum I I Bolag 
2016-01-15 I § 2 I TUFAB 

2016-05-20 §25 I TUFAB 
I TEAB 
I Tingsrydsbostäder AB 

2016-05-20 I §29 I TUFAB 
2016-06-10 j §35 I TUFAB 

I 
I TEAB 
I Tingsrydsbostäder AB 

2016-06-10 I §36 I TEAB 
2016-08-19 I §47 I TUFAB 

I 2016-os-19 I§ 48 i TUFAB 
I TEAB 
I Tingsrydsbostäder AB 

2016-08-19 § 49 j TEAB 
2016-12-15 § 68 i TOFAB 

Laila J eppsson 
VDTIKAB 

I Syfte 
I Information om möjliga försäljningar av fastigheter, 

aktuellt arbete inom bolaget samt personalsituationen 
I Tufabs uppdrag 
I Teab:s satsning Eå fjärrvärme eller bredband 
I Tingsrydsbostäders uppdrag 
I Information inför en försäljning 
I Genomgång av affärsplaner, låne- och borgensram 
I Genomgång av affarselaner, låne- och borgensram 
I Genomgång av affarsplaner, låne- och borgensram 
I Ägardialog gällande bredband 
I Samtal om försäljning och investeringar 
I Genomgång av affarsplaner, låne- och borgensram 
J Genomgång av affårsplaner, låne- och borgensram 
I Genomgång av affårsplaner, låne- och borgensram 
I Utbyggnad av bredband 
I Samtal ang. budget och verksamheten 

I 

I 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd . 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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

Årsredovisning 2016 
Tingsryds Energi AB 

27
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (35) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 32 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Energi AB 
Dnr 2017/44 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 för Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB avger årsredovisning 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Energi AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 9, 2017-03-03 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

b 
.I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-03-03 

§9 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Energi AB 
Dnr2017/144 099 

Beslut 

3 (7) 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2016 för Tingsryds Energi AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi avger årsredovisning för 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Energi AB 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

IOtdragsbestyrkande 2017_ 02_07 ~ 
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Bilaga TIKAB § 9 2017-03-03 

1 Tingsryds energi AB SMv1MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-23 

4(9) ~ 

§4 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2016 
2017.042.01/02 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner Tingsryds Energi AB:s årsredovisning och 
verksamhets berättelse för år 2016 (bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till årsredovisning och verksamhets berättelse för 2016 har upp
rättats. Verkställande direktören lämnar en redogörelse vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till årsredovisning och verksamhets berättelse för 2016. 

Beslutet skickas till 
TIK.AB 
Kommunstyrelsen 

/ 

~-

Utdrags bestyrkande 

~ 
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Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017~02~23, § 4 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
Noter 
Underskrifter 

sida 
1 
5 
6 
8 
9 
17 
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1 (17) 
TihQEn~yd-s anei,gl AB 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds energi AB får härmed avge 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016: 

VERKSAMHETSBERÅTTELSE 

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. 
Verksamheten omfattar produktion och 
distribution av :fjärrvänne. Därutöver är 
bolaget} tillsamtnans med Lessebo k~mmun, 
Alvesta Energi AB och Växjö Energi AB, 
delägare i Wexnet AB som bedriver 
bredbandsverksarohet. · 

Styrelsen 

Tingsryds kommunfullmäktige utser fem 
ledamöter med suppleanter till bolagets 
styrelse. 

Tomas Blomster (s) ordf (Gunnar Fransson) 

Ingrid Johansson (s) . (Chrlstel Blondin) 

Per-Axel Persson (m) 

DagRunesson (o) 
Mats Wembo (c) 

(Carl-Henrik 
Hemnalm) 
(Cecilia Cato) 
(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör. 
Styrelsen har under året haft sju styrelse
möten. 

~gardirektiv 

Ägardirektiv finns som bland annat reglerar 
villrn frågor som skall prövas av ägaren. 
Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och 
en vd-instruktion som förtydligar vd;s ansvar. 

Revisor 

Av bolagsstämman utsedda revisor; 

Björn Bergljung, auktoriserad revisor 

Malena Wiklund, auktoriserad revisor 

(suppleant) 

·"' \ l"o 
t ' 

Lekmannarevisorer 

Sven-Erik Svensson 

Börje Johansson 

Lars-Erik Svensson 

Hans-Olof Johansson 

Kerstin Petersson 

Fjärrvärmeverksamheten 

Arets :fjärrvärmeleveranser är de högsta sedan 
Teab bildades. Försäljningen har varit 4% 
högre än under 2015 till följd av nya an~ 
slutningar och kallare väderlek. Jä:mfcirt med 
ett väderleksmässigt normalår har dock året 
varjt 4% varmare än normalt. 

År 
Tingsryd 
Linneryd 
Urshult · 
Väokelsång 

2016 
27,2 GWh 

3,3 GWh 
6,5 GWh 
2,3 GWh 

2015 
25,0GWh 
3,0GWh 
5,6GWh 
2,0GWh 

Utbyggnadsproj ekten 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 årett ex Börjes Hästsport på 
Strömgatan, Holtab:s nya måleri samt 
flerbostadshus på Tingsgatan i Tingsryd. 
Därutöver har det befintliga nätet förtätats med 
ett antal mindre förbrukare. 
Den nya biobränslepannan har varit i full drift 
sedan november 2015. Förutom diverse 
injusteringar har anläggningen fungerat i stort 
sett utan problem. Efter intrimning av den nya 
biopannan fortsätter vi nu med att optimera 
samkörningen med rökgaskondensorn och den 
gamla pannan. På uppdrag av Industristiftelsen 
har Teab installerat en pelletspanna på Konga 
Bruk som överlämnades till beställaren i början 
av året. 
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Totalt har ytterligare 9 anläggningar anslutits 
och uppgår nu till 414 st. 
Bolagets verksamhet är försäkrad för både 
egendomsskada och för intäktsbortfall till följd 
av avbrott i driften. 

Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid 
värmeanläggningen i Tingsryd har vi möjlighet 
att genomföra ett längre underhållsstopp utan 
merkostnader för oljedrift. Arets projekt, nya 
tuber i elektrofiltret och installation av 
ljudsotrung ger högre verkningsgrad och lägre 
utsläpp. Därutöver har årligt underhåll av 
ugnens murverk genomförts. 
Ett nytt värmemätningssystem har installerats 
som följd av nya myndighetskrav på dygns
mätning av kundernas energiförbrukning. 
Förändrad biobränslemix ger effektivare 
förbränning och ökad driftssäkerhet i vår 
anläggning i Väckelsång Få driftsstörningar 
utöver avstängningar i samband med planerade · 
ledningsarbeten har förekommit. 

Miljöpåverkan 

Teab:s verksamhet är numera anmälnings
pliktig till plan- och miljökontoret som är vår 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits 
utan anmärkningar, Verksamheten vid 
värmeanläggningen i Väckelsång har också 
fungerat bra. Miljörapporter för driften av våra 
värmeanläggningar lämnas årligen till plan
och miljökontoret. Periodisk besiktrung har 
genomförts på värmeverket i Tingsryd 

Bredbandsverksamheten 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas 
väl. Ytterligare 288 kunder har anslutits under 
2016, en högnivå inom Wexnetsverksamhets
område. Utbyggnaden av stamnätet för 
bredband sker sedan den 1 maj 2013 av det 
regionala bredbandsbolaget Wexnet. Från ooh 
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 Wexnet för 
utbyggnader av stamnätet. 
Eftersom Teab skall :finansiera dessa 
ägartillskott utan nyupplåning kommer 
investeringsutrymmet i fjärrverksamheten vara 
begränsat de närm.aste åren. 

2 (17) 
Den rättsliga processen rörande de 
investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 
är fortfarande inte avslutad och därmed inte 
heller den slutliga ekonomiska regleringen. 

Personal 

Tingsryds energi AB har egen personal som 
ansvarar för den dagligl'j- driften av 
verksamheten: 

VD, 100 % av heltid. 
Ekonom, 80 % av heltid. 
Två driftstekniker, 100 % av heltid. 

Med anledning av att en av våra drifttekniker 
övergår till att arbeta deltid(50%) har 
ytterligare en driftstekniker anställts på heltid 
fr o m den 1 mars: Teab:s verkställande 
direktör har sagt upp sig med sista arbetsdag 
den 31 maj. Rekrytering av ny verkställande 
direktör pågår. 

Driftteknikerna ingår tillsammans med 
fastighetstekniker från Stiftelsen Kommunhus 
och Tingsrydsbostäder AB i en gemensam 
beredskaps grupp. 
Fakturerings- och debiteringstjänster köps från 
Tingsryds kommuns ekonomiavdelning. 

Förväntad framtida utveckling 

Fjärrvärme 

Efter kompletteringen av värmeanläggningen i 
Tingsryd med ytterligare en biobränslepfilllla 
kommer Teab att kunna uppfylla bolagets 
långsiktiga mål, att basera vår fj ärrvänne
produktion på förnyelsebara energikällor. 
Oljepannorna kommer framöver, att i 
huvudsak användas som reservkraft vid 
driftstörningar samt vid vissa toppbelastrungar. 
Driften av värmeanläggningen i Tingsryd har 
fungerat väl under många år med låga 
underhållskostnader. Successivt ökar nu 
behovet av mer kostnadskrävande 
underhålls åtgärder. 
Utredningar genomförs kontinuerligt för att 
utöka och förstärka ledningsnätet. 
Prisutveoklingen på biobränslen har varit stabil 
under ett antal år. Vi ser inga tecken på någon 
allmän prisuppgång. Den investering som 
genomförts i en ny bio bränslepanna bedöms 
inte i sig nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna 
framöver. Utfasningen av systemet med 
återbetalning av energiskatter kommer att öka 
fjärrvärmens konkurrenskraft för tillverknings-

llldusUin. 
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Bredband 

En ny ooh met ambitiös bredbands strategi 
har antagits på nationell nivå som ersätter den 
nuvarande målsättningen om 90 procents 
täckning 2020. Wexnetplanerar flera stamnäts· 
utbyggnader på landsbygden samt utbyggnader 
av tätorlsnäten, där Ryd och Linneryd 
prioriterats 1U1der 2017. 

Omsättning och resultatutveclding 

Omsättningen uppgick till 24,4 mkr 
(21,8 mkr) Av denna svarar fjärrvärme" 
verksamheten för 24,35 mkr(21,79 mkr) 
och bredbandsverksamheten för 0,1 mkr 
(0,1 mlrr). 
Den ökande fjärrvänneförsäljningen 
tillsammans med lägre räntekostnader har inte 

-. kompenserat för ökande kostnader bl a för 
inköpt energi, ökade avskrivningm: och . 
planerade åtgärder i vänneprodukt10nen 1 

Tingsryd. Högre intäkter av engångskaraktär 
medför dock att resultatet är i nivå med 
föregående år. 
Efter finansiella poster uppgick resultatet till 
3 OS mkr (3 15 mkr\. Det låga ränteläget 

' ' ! 1· utnyttjas för att successivt omsätta befmt 1ga 
lån till lägre räntor. 
futäk:ter av engångskaraktär, anslutnings
avgifter uppgick till 801 tkr (294 tkr). 
Utrymmet för överavskrivningar är nu . 
förbrukat vilket medför att skattebelastnmg 
blir högre. 

För bredbandsverksamheten redåvisas ett 
överskott om 293 tkr (216 tkr). Negativa 
utlåningsräntor har påverkat resultatet positivt. 
Samtidigt påverkas räntan på Teab:s 
reversfordran på Wexnet AB negativt av 
fallande statslåneräntor. 

Investeringar (tkr) 

Fjärrvänueproduktion 
Fj fu.rvärmedistribution 

Bredbandsnät 

Övriga investeringar 

Förändring pågående 

2016 

3 734 
932 

nyanläggningar 14 072 

Förslag till vinstdisposition 

2015 

12896 
1176 

12 455 

Till bolagsstämmans förfogande står en 
balanserad vinst om 4 935 662 kronor. 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår 
att 4 935 662 kronor balanseras i ny rälming. 

9J~ l W 
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Vad beträffar företagets resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterfölj ande resultat~ 
räkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

Redovisning av bolagets ändamål 2016 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva 
och hållbara livs-, boende- och närings
livsmiljöer har Tingsryds energi fått ett brett 
uppdrag om att öka kommunens attraktivitet 
genom att främja näringslivet, miljön, och 
kundintrns'set. Verksamheten skall drivas på 
affärsmässig grund med en ekonomi som 
medger utveckling och investerin.gar utan 
ägartillskott. Med bibehållande av konkurrens
kraftiga priser har investeringar genom.fötts i 
utökad bio-bränsleproduktion och utbyggnad 
av :fjärrvärmenätet. Därigenom bidrar Teab till 
en bättre miljö och gör kommunen mer 
attraktiv. Genom vårt delägarskap i Wexnet 
AB bidrar vi aktivt till att öka tillgången på 
bredband, med ägartillskott för att möjliggöra 
utbyggnad av statnnätet på landsbygden samt 
genom satsningar på kommunens tätorter. 
För att samordna hela kommunens bredbands
utbyggnad har vi förstärkt resurserna med en 
särskild samordnare. Investeringar i verk" 
samheten, ägartillskott till W exnet samt 
underhållssatsningar har genomfcirts utan 
nyupplåning. 

Mål Utfall 2016 
Direktavkastn:ing 4% 
Soliditet 35% 

3,1% 
37,5 % 

Trots gynnsamma förutsättningar med ökad 
försäljning och låga utlåningsräntor uppnår vi 
inte ägarens krav på direktavkastning. 
Soliditeten ligger på en stabil nivå, över 
ägarens krav. 

Styrelsens yttrande över det lämnade 
koncernbidraget 

Det uppbokade koncernbidraget reducerar 
bolagets soliditet till 3 7 ,5%. Soliditeten är :tnot 
bakgrund av att bolagets verksa:mhet fortsatt 
bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten. i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Si;yrelsens uppfattning är att koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för~ 
pliktelserpå kort och lång sikt, ej heller att 
fullgöra erforderliga investeringar. ,, 
Koncernbidraget kan därmed försvaras med I !r , 
hänsyn till vad som anförs i ABL, 17 kap 3 /, 
§ 2-3 st. (försiktighetsregeln). /; /;/) 1'\ \µ 
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~ 1 4 (17) _, 
2016 2015 2014 2013 

Ekonomi 

Omsättning (tkr) 24 365 21 823 22230 23 880 24 528 

Resultat efter finansiella poster 3 344 3 365 4136 1468 2433 

Balansomslutning 114 403 111 442 102 433 101 241 99 715 

Soliditet 37,5 37,6 37,4% 34,6% 32,3% 

Investeringar 4 666 14 072 1 617 3 673 26166 

Personal 

Antal årsarbeten 3,8 3,8 3,8 4,8 4,8 

Personalkostnad, tkr 2580 2 568 2495 3 029 2850 

Personalkostnad I % av omsättningen 10,6% 11,8% ii,2% 12,69% 11,84% 

Sjukfrånvaro, % av tfllgäng!ig arbetstid 2,7% 4% 0,4% 4,8% 0,6% 

Verksamheten 

Energifeveranser /GWh) 39,3 35,6 35,3 37,94 35,6 

Anslutna fastigheter 414 405 394 383 373 

Fjärrvärmeutbyggnad (m) 350 325 400 1100 790 

Fem år i sammandrag (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012 

Rörelseintäkter 24366 21 823 22 300 23 880 24 528 

Rörelsens kostnader -16 267 -14 160 -13 688 -17 580 -i6 237 

Avskrivningar -4 820 -4 024 -4189 -4251 -4482 

Rörelseresultat 3 279 3 639 4423 2 049 3 809 

Räntenetto 65 -275 -287 -581 -1 376 

Resultat efter finansiel!a poster 3 344 3 364 4136 1 468 2433 

Bokslutsdispositioner 2526 -3 364 -4136 .. 1 468 -2433 

Beräknad skatt -1765 0 0 0 0 

Nettoresultat 4105 0 0 0 0 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

An!äggningstlllgängar 99 291 96 959 86 611 89 431 88747 

Omsä\tn!ngstillgängar 15112 14 483 15 522 11 810 10 968 

Kassa och bank 0 0 0 0 0 

Summa tillgångar 114 403 111 442 102 433 101 241 99 715 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 5 438 1 333 1 333 1 291 1 291 

Obeskattade reserver 48 048 50688 47 404 43 360 41956 

Avsättningar 0 12 12 0 0 

Långfristiga skulder 53 000 53025 48 925 49 825 51 500 

Kortfristiga skulder 7 917 6384 4 760 6765 4968 

Jf Summa eget kai:ftal och skulder 114403 111442 102 433 101 241 99715 

K .t! \'..X] k 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Resultaträkning 

Belopp I tkr 

Nettoomsättning 
övriga Intäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Avskrivning utöver plan på maskiner o Inventarier 
Konoernl:iidrag 
Resultat före skatt 

Skatt 
Arets resultat 

Not 

4 

5 

6 

3 

7 

8 

8 

10 

5 (17) 

2016 2015 

23 929 20 981 

437 843 

24366 21823 

-8 822 -7 648 

-4865 -3 944 

-2580 -2 568 

-4 820 -4 024 

3 279 3 639 

752 800 

-687 -1 075 

3 344 3 366 

2 641 -3 285 

-115 -80 

5 870 0 

-1 765 0 

4105 0 
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Tingsryds energi AB 

.fll$ Org nr 556132-8013 

6 (17) 

Balansräkning 

Belo12e i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 11 8280 6732 
Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 12 54237 46463 
Inventarier 13 269 391 

Pågående nyanläggning 14 4667 14 072 

67 453 67659 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet AB (77 381 aktler, (7.74%)) 14 785 11 785 
Reversfordran Wexnet AB 17053 17 053 

Uppskjuten skattefordran 462 

31 838 29 300 

Summa anläggningstlllgångar 99 291 96 959 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 15 455 381 

455 381 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 4562 4193 

Fordran kommunen 17 7526 7705 

Plusgiro 1754 949 

övriga fordringar 16 815 1256 

14 657 14103 

Summa omsättningstillgångar 15112 14483 

SUMMA TILLGÅNGAR 114403 111442 

7B 
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Balansräkning 

Bela22 I tkr Not 2016-12-31 2015-1.2-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (kvotvärde efter 2 500 aktier) 18 500 500 

Bundna reserver 
Reservfond 2 2 

502 502 

Fria reserver 
Balanserad vinst 831 831 
Arets resultat 18 4105 0 

4 936 831 

Summa eget kapital 5438 1333 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar uWver plan på 
maskiner och inventarier 48 048 50 688 

Summa obeskattade reserver 48 048 50 688 

Avsättningar 
Uepskjuten skatt. 0 12 

Summa obeskattade reserver 0 12 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut, långfristig del 19 53 000 53025 

Summa långfrisfiga skulder 53 000 53 025 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3564 2097 

övriga skulder 20 3 907 2 331 

U2plu2na kostnader och förutbetalda In täkter 21 446 1956 

Summa kortfristiga skulder 7917 6384 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114403 111 442 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförblndelse Inga Inga 

~-
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Tingsryds energi AB 
556132-8013 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som Inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Förändring av varulager 

Förändring av kortfristiga rörelsefordringar 

Förändring av fordran kommunen 
Förändring av kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av an!äggnlngsiiligångar 

Förvärv av finansiell anläggningstillgång 

Försäljning av finansiell anläggn'ingstillgång 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansleringsverksamheten 

Förändring av obeskattade reserver 

Förändring av långfristig låneskuld 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 

Betald ränta 

Not 

7 

15 

17 

14 

19 

8 (17) 

2016 2015 

3 344 3 364 

1275 -80 

4 820 4024 

9 439 7 309 

-74 -82 

-733 1112 

179 9 

1 533 1 625 

10 344 9 973 

-4 667 -14 072 

-3 000 

-7 667 -14 072 

-2 652 0 

-25 4100 

-2 677 4100 

0 0 

0 0 

0 0 

422 894 

486 919 
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Noter med redovisningsprinGiper oGh bokslutskommentarer 

Not 1 " Redovisningsprinclper 

Frän och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tll!ämpnlng av årsredovisnings-
lagen ooh Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovlsning ooh koncernredovisning (K3). 

Följande värderings" och omräkningsprinclper är tillämpade i årsredovslnlngen: 

Resultaträkning 

Intäktsredovisnini; 
Nettoomsättningen omfattar energi- och anslutningsavgifter från fjärrvärmeverksamheten. 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 penslonsplaner 
Avgifts bestämda penslonsplaner 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 
l de fall den Juridiska enheten Inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 
avg\ftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

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

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytijandeperlod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivnings bara beloppet vilket I de allra flesta fall utgörs av tillgångens 
anskaffningsvärde. 1 ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde, Rättigheter som är baserade 
på avtal skrivs av över avtalstlden. 

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

Följande avskrivningstider tlllämpas; 

Värmeverksbyggnader 
Stommar, Fasader yttertak 
övrigt 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivningar 

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

Nedskrfvningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivnlngsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdel. 
Vid bedömning av nedskrivnings behov grupperas tlllgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, sam 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), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdlsposl\loner. 

Intern försäljning oGh inköp (tkr) 

Försäljning 
Inköp 
Summa 

2016 
10 488 
-1061 
9427 

2015 
10 274 
-1054 
9220 

Enligt upprättat avtal om köp av tjänster sker debltering eflerrespektive parts självkostnader. 
FJärNärmeavglfter faktureras enligt gällande prlsllstor. 
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,Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggnlngstitlgångar redovisas som tillgång l 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 anskaffnlngsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Kor!tidsinventerler och Inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår lnköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara tlll lnköpst och syftar till alt bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnytljas 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 hänförtlga till investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande 
lid I anspråk att färdigställa Inräknas I anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffnings värdet 
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 alt komma Företaget till del ooh 
anskaffning svärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övriga lillkommande utgifter kostnadsförs under det 
räkenskapsår som de uppkommer. 
Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras ooh ett eventuellt 
kvarvarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 
utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 
Allmänna prlnoiper 
Finansiella Instrument redovisas initialt till anskaffnlngsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel i 1. 
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 enskllda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finanslell 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 ooh 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 överrättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen f avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld, Övervägande del av finansiella tillgångar och skuldertas bort från balansräkningen 
genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordringar och liknande fordrlngar är finansiella tilfgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 
kredlttaga~aren utan avsikt att bedriva handel med fordringsrältema. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när Instrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effeklivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 
värderas därmed till det värde som beräknas Inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrlvning av kund· 
fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

Varulager 
Varulager ulgörs av olja och värderas på balansdagen Ull sista !nköpspris. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skall och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovlsas I resultaträkningen utom 
då den underliggande transaktionen redovisas I eget kapital varvid även \lllhörande 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. 

713 

10 (17) 
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Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skaltepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår tl!I följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på sam!Uga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar I uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran re9ovisas 
I resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas 1 eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skaltefordran 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 1 obeskattade reserver 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skall) I förhållande till 
balansomslutningen. · 

Not 2 • Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagslednlng och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet I uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsenf!lg Justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder l framtiden. Det görs också 
bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppska!!nlngar 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 årllgen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar I dessa redovisas 1 resultaträkningen under det räkenskapsår 
som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

n 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not3 b Personalkostnader 

Fjärrvärme 
Löner och ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

Bredband 
Löner och ersättningar 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

2016 

1 718 
697 
37 

2415 

115 
49 

4,1 
165 

Vd har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning från 
VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 
Bolaget har fyra anställda motsvarande 3,8 heltldsUänster. Fakturerings- och debiteringsijänster 
köps från Tingsryds kommun. Personal från Stiftelsen Tingsrydsbostäder och Tingsrydsbostäder AB Ingår 
i beredskapsgruppen, 

Not 4 ~ Nettomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 

Bredband 
Nätavgifter 
Anslutningsavgifter 

Not 5 ~ Råvaror och förnödenheter fjärrvärme 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 6 ~ övriga externa kostnader 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeproduktion 
Fjärrvärmedistribution 
Admlnlstratlon fjärrvärme 

Bredband 
Nätverksam het 
Administration bredbandsverksamhet 

2016 

23128 
801 

23 929 

0 

2016 

5134 
3 294 

394 
8 822 

2016 

2 799 
1 253 

657 
4708 

157 
157 

12 (17) 

2015 

1682 
812 
216 

2494 

53 
21 
0 

74 

2015 

20 686 
294 

20 981 

0 

201!i 

4 662 
2427 

559 
7 648 

201!i 

2 779 
543 
548 

3 870 

74 
74 
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Not7 -

Fjärrvärme 

Av• och nedskrivningar 

Byggnader och markanläggningar 
Maskiner ooh tekniska anläggningar 
Inventarier 

Nedskrivning 

Summa av- och nedskrivningar ijärrvärme 

Bredband 
Tekniska anläggningar 

Nota . Finansiella intäkter och kostnader per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 
Korrigerad avskrivningstid inventarier 

Räntekostnader 
Sorgensavgift 

Bredband 
Ränteintäkter 

Räntekostnader 
Sorgensavgift 

Nots - Rörelsens intäkter och kostnader per rörelsegren 

FjärIVärme 
Fjärrvärmeverksamhefens intäkter 
Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens av- ooh nedskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Bredbandsverksamhetens Intäkter 
Röreisens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

1 
13 (17) 

2016 2015 

508 437 
4 115 3 518 

69 69 
4 693 4024 

127 
127 0 

4 820 4024 

0 0 
0 0 

2016 2015 

0,06 19 
12 
12 19 

-383 -452 
-165 -103 
-548 -555 

740 781 
740 781 

-39 -442 
-100 -78 
-139 -520 

2016 2015 

24 353 21794 
-15 946 -14 086 
-4 820 -4024 

-537 -536 
3 051 3148 

14 29 
-322 -74 

601 261 
294 216 
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Tingsryds energi AB 
Drg nr 556132"8013 

Not 10 - Skatt 

Skatt på årets resultat 
Uppskjuten skatt förlust i näringsverksamhet 

1 303 
462 

1765 

14 (17) 

0 

Not 11 " Byggnader, mark och markanläggningar fjärrvärmeverksamheten 
2Q16w12•31 2015•12•31 ' 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Utrangering garage 
Utrangering skorsten 
Om klassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Arets avskrivning enligt plan 
Återföring ack avskrivnigar skorsten 

Nedskrivningar 
Vid årets böljan 
Omklasslficering 

Redovisat värde vid årets slut 

10 943 

-422 
2183 

12 704 

-4 211 
-508 
295 

-4424 

0 

8 280 

Not 12 ~ Maskiner och andra tekniska anläggningar fjärrvärme 
2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Omk[assificeringar 

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

Redovisat värde vid årets slut 

il 

83237 

11 889 
95 126 

-36 773 

-4 115 

-40 889 

54237 

10 990 

-218 

170 
10 943 

-3 774 
-437 

-4 211 

-218 
218 

0 

6 732 

81 790 

1 446 
83 237 

-33 255 

-3 518 

-36 773 

46 463 
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Not13 M Inventarier fjärrvärme 
2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vfd årets början 1142 1142 
Nyanskaffningar 
Justering värde inventarier -53 
Avyttringar 

1 089 1142 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början -751 -681 
Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan- -69 -69 

-820 -751 

Redovisat värde vid årets slut 269 391 

Not 14 • Pågående nyanläggningar 
2016-12-31 2015-12-31 

Fjärrvärme 
Vid årets början 14 072 1 617 
l nvesteringar 4667 14 072 
Omklasslficeringar -14 072 -1 617 

4667 14 072 

Bredband 
Vid årets början 0 0 
Investeringar 
Omklassificeringar 

0 0 

Redovisat värde vid årets slut 4667 14072 

Not15 • Varulager 
2016-12-31 2015-12-31 

Eldningsolja värmeverket Tingsryd 
53,603 m3 x 7 486 kr) 426 359 

Eldningsolja närvärmeverk Väckelsång 
3,6 m3 x 7 486 kr 29 22 

455 381 
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Not 16 - Ovriga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordringar 
Skattefordran ROT-avdrag 
Upplupen ränta reversfordran Wexnet 
Fordran utförda arbeten pelletspanna Konga 

Not17 - Fordran kommunen 

43 
29 
2 

740 

Bolaget har avtal om att nyttja Tingsryds kommuns oheckräkningskredit med en kreditlimit 
om 5mkr. 

Not 18 - Eget Kapital 
Aktie- Reserv-

Eget kapital 2016-01·01 enligt K3 500 2 
Arets resultat 
Eget kapital 2016-12-31 

Not19 - Lånesammandrag 
Låne-

Förfa/fodag_ Ränta belopp 

2018-10-09 Rörlig 10 000 

2016-02-12 Rörlig 20 000 

2020-06-01 0,93% 13000 

2017-09-25 2,73% 10000 
53 000 

Not20 - Övriga skulder 
2016-12-31 

Moms redovlsnlngskonto 959 
Personalens källskatt 41 
Aktuell skatt 1303 
Skuld Tingsryds kommun avseende bredband Tingsryd-Lessebo i 603 

3907 

Not21 • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Pensioner 77 
Arbetsgivaravgifter 45 
Semesterlöneskuld till anställda 194 
Upplupna löner 40 
Upplupna utgiftsräntor 7 
Interima leverantörsfakturor 82 

446 

Jh_ 

3 
20 

781 
452 

1256 

Fritteget 

831 
4105 
4936 

Amortering 
2016 

0 

682 
46 

1 603 
2 331 

77 
49 

153 
47 
71 

1 659 
1 956 

16 (17) 

Summa eget 

1333 
4105 
5438 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (35) ~Tingsryds 
~kommun 

l/, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

-;,, 
2017-03-06 

Justerare 

~ V--_,/ 

§ 33 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr2017/144 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning 2016. 

Besluts underlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 10, 2017-03-03 

I Otdrag,;bestyrkande 
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usterare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-03-03 

§ 10 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Dnr2017/144 099 

Beslut 

4 (7) 

1 
~ 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2016 för Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB avger årsredovisning för 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Utveclding och Fastighets AB 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

2017-0,3-07 ~· ( 
/Y1--i 
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Bilaga TIKAB § 10 2017-03-03 

f> 
"' Tingsryds Utveclding och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

TIK.AB 
Komrmmstyrelsen 

2017-02-20 

§5 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2016 

Verkställande direktör och ekonom lämnar en redogörelse för 2017-02-20 
upprättat förslag till årsredovisning och verksamhetsberättelse (bilaga 1). 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och verksamhets berättelse 
för 2016 (bilaga 1), samt 

att översända förslaget till TIKAB. 

Utdrags bestyrkande 



53

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Årsredovisning 

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016 

Innehåll: sida 
Förvaltnings berättelse 2 
Fem år i sammandrag 5 
Resultaträkning 6 
Balansräkning 7 
Kassaflödesanalys 8 
Noter 9 
Underskrifter 18 
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T;ngsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730 - 6583 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

FÖRVAlTNINGSBERÄTTElSE 

Allmänt om verksamheten 
Tingstyds Utveckling och Fastighets AB är ett kommunalt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB som 
ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 
Bolagets verksamhet är att förvärva, uthyra och förvalta fastigheter. 

Ordinarie ledamöter 
Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kominun. 

Styrelsen har haft följande sammansättning 2016. 
Mikael Jeansson (s), ordf 
Lenna1tFoblin (c), vice ordf 
Karin Nilsson ( c) 
J1:1n-Ake Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Greenleaves Andersson (s) (t.o.m. 20160530) 
Håkan Karlsson (s) (fr.o.m. 20160530) 
Lena Rundqvist (s) 
Åke Nyberg (m) 
B j öm Elmqvist ( c) 
Marie-Louise Hilmersson ( c) 

Styrelsen bar under perioden haft 9 sammanträden. 

Verkställande direktör är Thomas Mattsson. 

Revisorer 
Av bolagsstämman utsedd revisor: 
B j öm Bergljung, auktoriserad revisor 

Lekmannarevisorer 
Börje Johansson 
PeterKoch 
Kerstin Petersson 
Sven-Erik Svensson 
Lars-Erik Svensson 

Redovisning av bolagets ändamål 
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin 
verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet 
genom att fö1värva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

Fastighetsvei:ksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystattade, llyetablerade och växande företag. 
V ~rksamfo,tsideyn ska bygga p~ att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övettar 
ägandet ~v fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har 
bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet 
av .dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 

Sidan2av 18 

I 
li 
li 
11 

I 
li 
l 
I' 
I 

-Il 

Il r 
11 



55

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730- 6583 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till 
att utveckla nya klustermiljöer, medverka i :framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 
strategier.såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

Under året har bolaget främst varit fokuserat på interna processer, men har tillsammans med Tingsryds 
Industristiftelse möjliggjort start av ett nytt företagscenter där mindre företag med behov av allt från 
skrivbordsplats till mindre två- till trerums kontor kan bedriva sin verksamhet. Bolaget har också förhandlat med 
ett tillväxtföretag på orten om att investera i nya lokaler åt dessa så att deras fortsatta expansion kan säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet stärkts, soliditeten har förbättrats och målet om 6 % avkastning 
är uppnått. Bolaget har också at'betat aktivt med att följa upp ränteförändringar. på marknaden utifrån den 
fastlagda fmanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Allmänt om verksamhet 
Under· året har inga fastigheter avyttrats eller fårvärvats och ytan är oförändrad på c.:a 71 000 m2. 
Fastigheterna har ett bokfört värde efter K3 avskrivning på 179 812 tkr. 

Väsentliga händelser under året 
Under året har strategiska diskussioner om bolagets f01tsatta inriktning avseende organisation, ägardirektiv, 
styrning och fastighetsinnehav förts. Diskussionerna ska avslutas under 2017 för att fastslå en ny inriktning för 
bolaget. Bolaget har under året gjo1t en total översyn av alla hyresavtal för bättre tillämpning och ökade intäkter. 
Bolaget har även gjort en ekonomi,sk genomlysning och gjort förbättringar i bokföringsrutiner och 
avskrivnings arbetet. 

Under året har investeringstakten varit låg. 

Per~omil 
Under 2016 har delvis ny personalorganisation implementerats. Bolaget tittar under 2017 över personalbehov 
samtidigt som bolagsstrukturen inom kommunkoncernen ses över. Detta kommer medföra förändringar som ska 
vara hållbara på längre sikt. 

Personalstyrkan består, tillsammans med Tingsryds Industristiftelse av VD på 50 %, ekonom på 40 % och 
fastighetsförvaltare på 50 %. Utöver detta tillkommer tjänster som nämnds- och ekonomiadministration. 
Tjänsterna köps av Tingsryds Kommun och Tingsrydsbostäder AB. 

Förväntad framtida utveckling 
TIJF AB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv. 

Stort fokus läggs på Konga Bruk 8:11 där ett större upprustningsprojekt pågår samtidigt som ett aktivt arbete 
med att hyra ut lokaler i fastigheten görs. Bolagets resultatnivå kan komma att bli lägre i perioder där fastigheter 
har avyttrats. 

Värdering av fastigheter och avskrivning 
Detta är den tredje årsredovisningen med de nya K3 reglerna. En översyn av tillämpningen har gjorts under året 
och förändringar i avskrivningstider mm. har gjorts. Totalt har detta inneburit lägre avskrivning än tidigare. 

Fastigheterna har värderats med kassaflödesmetoden med hjälp av ett värderingspi:ogram och i dialog med 
revisorerna. Riktvärdet för avkastningskrav har varit 10%, men betoende på objekt och riskniv'å har 
avkastningskravet för vissa fastigheter varit något högre eller lägre. Kalkylräntan har satts till ca 12 %. I de allra 
flesta fastigheter finns det ett marknadsvärde som är i paritet med eller överstiger det bokförda värdet. I ett par 
fall är fastigheten antingen under utveckling eller har ett avtal som i dageps låga ränteläge inte ger ett tillräckligt 
högt värde med en kassaflödesvärdering. I båda dessa fall föreligger för tillfället inget nedskl:ivningsbehov men 
utvecklingen ska följas noggrant. I fastigheten Örnen 23, där kommunen hyr en badanläggning, kommer de 
:framtida kostnaderna vara mycket höga. Ett nytt avtal med kommunen där de garanterar kostna~er för underhåll 
av badanläggningen är nödvändigt. 

Miljö 
Bolaget har i sig relativt liten miljöpåverkan. För de flesta fastigheterna ansvarar hyresgästen för drift, underhåll 
och egen verksamhet, vilket gör att miljöpåverkan i sin tur belastar det företaget. Bolaget arbetar dock aktivt med 
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energisparande åtgärder, såsom :fjärrvärme, tilläggsisolering och smartare system för att minska den totala 
miljöpåverkan. Bolaget arbetar fortsatt med underhållsplaner som också täcker in miljöpåverkande områden. 

Årets resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2249 tkr (192 tkr). Efter koncernbidrag om 41 tkr, avsättning till 
periodiseringsfond om 562 tkr och skatter om 635 tkr uppgår resultatet till 1011 tkr (103 tkr). 

Förslag till vinstdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står en balanserad vinst på 3493 tkr samt årets resultat 1011 tkr, tillsammans 
4504tkr. 

Styrelse och verkställande direktören föreslår att 4504 tkr balanseras i ny räkning. 

Vad beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efteifdlj ande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 

Sidan 4 av 18 

i 'I 

?') 
:'i 



57

~ i 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ~ 
556730-6583 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2016 2015 2014 2013* 2012 

Soliditet** 3,02% 2,11% 1,90% 1;7% 0,6% 
Likvfditetsmått 
Kassalikviditet** 42,36% 29% 11% 249% 148% 
Rörelsekapital -27 067 6 940 -1176 11107 1249 
Likvida medel 27 1186 812 0 0 
Långfristig del lån 146469 152469 139 000 190469 63 000 
Kortfristig del lån 40000 36 000 49469 I 
Investeringar 146 1 713 18 733 24456 14678 I ,, 

Administration 790 827 1477 1367 869 
r 
1: 

Fas!ighetsunderhåll 1796 1 533 1174 1177 1 365 I 
I' 

Uppvärmning 1945 2 545 2697 811 575 J) 

Konsumtionsavgifter 5090 4500 2599 1137 1 055 ! 
Fasliglwtsservice 407 1 325 843 379 224 I 
Försäkringar 271 279 243 320 41 I:' 
Fastighetsskatt 540 551 ! 
Befarad kundförlust 

RESULTATRÄKNING 2016 2015 2014 2013 2012 

Rörelseintäkter 24230 24143 22290 30141 8 092 
1: 

I: 
Rörelsens kostnader -10 808 -11 661 -9 954 -5 771 -4229 
Avskrivningar -7604 -8 530 -8101 -7729 -2058 
Nedskrivning -10 000 
Rörelseresultat 5 818 3 952 4235 6 641 1 805 

l Räntenetto -3 569 -3 760 -3748 -3579 -1 353 
Resultat före skatt 2249 192 487 3 062 452 

I; 
Koncernbidrag -41 
Bokslutsdispositioner -562 -60 -177 -801 -129 
Upplösning av periodiseringsfond 151 
Skatt på årets resultat -366 -29 -68 -531 -84 
För. uppskjuten skatt+ ändr 2015 års -163 

!i Ändring föregående års taxering -106 
Nettoresultat 1 011 103 242 1 881 239 11 

!' 
BALANSRÄKNING 2016 2015 2014 2013 2012 I 

Tillgångar l 
Anläggningstillgångar 179 812 187269 194 086 183 039 175 413 

I 

! 
Kortfristiga fordringar 19 862 11137 5 692 18 560 3 831 i 
Kassa och bank 26 1186 81.2 

Summa tillgångar 199 700 199 592 200 590 201599 179 244 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 4604 3593 3490 2924 1 043 

ObE?skattade reserver 1418 856 856 ;753 150 

Avsättningar 254 91 91 - I 
Långfrlstiga skulder 146469 152469 139 000 19b 469 175469 
Kortfristiga skulder 46955 42583 57153 7 453 2582 
Summa eget kapital och skulder 199 700 199 592 200 590 201599 179 244 

* 2013 och tidigare år har Inte räknats om utifrån K3 
** Se not 1 Nyckeltalsdefiliitioner 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 i\ 

RESULTATRÄKNING {tkr} 
1, 

J: 

l 
Not 2016 2015 I 

I. 

I 
Rörelsens intäkter 3 24230 24143 1· 

Rörelsens kostnader 
Underhållskostnader -1 796 -1 533 

1:· övriga externa kostnader 4 -9 012 710 128 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -7604 -8 530 I 
Summa rörelsekostnader -18 412 -20 191 .. 

l 
\: 

I 
I 

Finansiella poster 1: 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 5 

I Räntekostnader och liknande resultatposter -3 575 -3 765 

-21 981 -23 951 Summa kostnader I 

I: 

Resultat efter finansiella poster 2249 192 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 12 -562 

Upplösning av periodiseringsfond 

Koncernbidrag -41 -60 

Resultat före skatt 1646 132 

Skatter 15 -635 -29 

Arets resultat 1 011 103 

Sidan 6 av 1B 
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BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 5 172 508 179 299 I Markanläggningar 6 7 005 7 521 
I 

·inventarier, verktyg och installationer 7 248 449 
1: Pågående nyanläggningar 8 51 

Summa materiella anläggningstillgångar 179 812 187 269 l :,. 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 179 812 187 269 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 3 570 1 477 
Koncernkonto Tingsryds kommun 14168 8694 
övriga fordringar 9 127 420 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 997 546 
Summa kortfristiga fordringar 19 862 11137 

Kassa och bank 26 1186 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 19 888 12 323 !i 
1l 

SUMMA TILLGÅNGAR 199 700 199 592 i' 
I 
I 
I 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (100 aktier a 1000 kr) 100 100 

100 100 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3493 3 390 
Arets resultat 11 1 011 103 

4504 3 493 

SUMMA EGET KAPITAL 11 4604 3 593 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 12 1418 856 
Summa obeskattade rese,ver 1418 856 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 13 254 91 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 14 146 469 152 469 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 387 1227 
Skulder tlll kreditinstitut 14 40 000 36 000 

C -

lr- d u---r c}Y# i lJI 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Skatteskulder 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Sum~a kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

StäIIda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Belopp i kr 

16 
17 

Ställda säkerheter 18 
Ansvarsförbindelse 

1 089 
4479 

46 955 

195 096 

199 700 

2016-12-31 
36300 
Inga 

-132 
2 001 
3 487 

42 583 

199 592 

2015-12-31 
36 300 

Inga 
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KASSAFlÖDESANAIL YS (tkr} 

Belopp i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Avskrivningar och nedskrivningar 
justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Minskning/ökning av kortfristiga rörelsefordringar 
Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 
Förändring av koncernkonto 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
FöNärv av materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av anläggningstillgång 
Försäljning av finansiella angläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Ökning av långfristiga lån 
Reversskuld 
Avsättningar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Erhållen ränta 
Betald ränta 

Not 

8 

14 

2016 

2249 
7603 
-513 

9 339 

-3 251 
4372 

-5474 

4 986 

-146 

-146 

-6 000 

-6 000 

-1160 
1186 

26 

6 
3575 

2015 

192 
8530 

-89 
8 633 

-2850 
-13 611 
-3929 

-11 757 

-1 712 

-1712 

13469 

13 469 

0 
0 

0 

5 
3765 

f I , 
1\ 

I 
I 

I 
Il 
\' 
11 
•\ 
I 

I 
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1ingsryds utv,cl<Jfng och Fasltghe(s AB 
55573(1..6583 

Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsiyds Utveckling och Fastighets AB tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bok!öringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncemreovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

RESULTATRAKNING 

Intäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar hyresinläkterför uthyrning av lokaler och byggnader. Saml!iga in läkter 
värderas Ull det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs, med hänsyn lill rabatter och eller avdrag för 
moms, och redovisas f posten Nettoomsättning. 

Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt övertillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nytijandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vllket I de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde, I de fall därnyanskaffningsvärde inte varit 
känt !as hänsyn till ett beräknat restvärde. RälUghelersom är baserade på avtal skrivs av överavlafsliden. 

Mark och fallrätligheterharinle någon begränsad nylijandeperlod och skrivs därför inte av. 

Föijande avskrivningstider tillämpas: 

lnduslribyggnader 

Mark 
Markanläggning 
Byggnads- och markinvenlarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
lnneiväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 
Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

Nedskrivningar 

Neskrlvningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

50år 
40år 
40år 
50-100 år 
30-50 år 

· 15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20år 
5-25år 

När det finns en indikation på all en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrlvningsbehov. 
Har tillgången elt åleivinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den nertill åteivinningsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrtvningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identi_fierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwil1, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resµ\laträkningen redovisas nedskrivningar 
och återföringar av nedskrivningar I den funkUon där tillgången nytijas. 

BALANSRAKNING 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiellaanläggning~liilgångar redovisas som tnlgång I balansräkningen om det är sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommeralt tillfalla företaget och anskafthings
värdet kan mätas på ell tillförtitligt säll. Materiella anläggningstillgångar värderas Ull anskalfningsvärde med avdrag 
för ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Kortlidsinventerler och invenlarierav mindre värde kostnadsförs löpande. 

Marknadsvärdering fastigheter 
Under 2014 påbörjade Tingsryds Utveckling och Fastighets AB ett större arbete med a,tt marknadsvärdera 
bolagets faslighe\sbeslå.nd. Arbel~t bestod av arbete med extern värderare men också genom egen 
analys av fastigheternas värde. Ar 2016 giorde vi uppdaterade värderingar av alla fastigheterna med ett 
värderlngspro_qram, egna analyser och i diskussion med revisorerna. 
De allra flesta fastigheter hade en uppdaterad värdering i paritet med tidigare gjorda värderingar och i de 
fall där det skilde sig föreligger, efter genomföföa åtgärder, för tillfäile\lngel nedskrivningsbehov 

Värderingen beaktade nuvärdet av·uppskallade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkVlperlod på lio år och en ränta på 9-11 %. Fastigheterna förutsattes all vara ulhyrda i sin 
helhet, 

Anskaffningsvärde 
l anskaffningsvärdel !ngårlnköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara:liJI Inköpet och syftar till att bringa 
llllgången på plats och ! skick för all ulnylijas i enlighet med företagsledningens avsikt meä fö!Värvel. 
Som direkt hänförbara ulgiflerhänförs utgifter för leverans, hantering, installation och monle!ing, lagfarter samt 
konsuttijänsler. Låneutgifter som är direkt hänförliga lill lnvestertngarl anläggningstll!gångar som tar betydande 
lid i anspråk all färdigställa Inräknas i anskalfningsvärdet under uppförandeperioden. Anskalfningsvärdel 
reduceras med offen!Jiga bidrag som emållits förföivärv av anläggningstmgångar. 

KorrigeringarK3 
En genomlysning av tillämpningen av K3 har gjorts und~r året och korrigeringar 
avseende antalet komponenter samt avskrivningstider hargjorls. Effekterna har blivit 
totalt lägre avskrivning. 

i 
I/ 
i 
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Tingsryds Uh'ack!ing ach F:isb"ghots AB 
558730-6563 

Tillkommande utgifter 
TIiikommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är@rknippade med tillgången kommeralt komma företaget Ull del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett lillfdrlilligt säll övriga mtkommande 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. 
Inga låneutgi!ler aktiveras. 

Finansiella Instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt Ull anskaffningsvärde .vilket motsvarar inslrumentels verkliga värde med 
tmägg fårtransak!ions~os.tnaderdvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. 
Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen är förhållandevis låg och löperi huvudsak 
med fast ränta och jämn fördelning av fölfallodagama. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 
större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i t,alansräkningen när Fiire!aget blirpart enligt 
Instrumentets avtalsenliga vlllkor. Kundfordringar re.dovisas när faktura harsklckats till kund. 
Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 
all betala även om faktura i.nte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när'faktura har moltagits. 
En linansiell rnlgång tas bort från balansräkningen närraltighetema i avlaletrei3liseras, förfallerellernär 
Företaget förlorar kontrollen överrätlighetema. Detsamma gäl[erför del av en finansiell tillgång. En finansiell 
skuld tas· bort från balansräkningen närfölJ)liktelsen i avtalet liillgörs 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 be!alningarellerbetalningar som går 
att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget Ulll1andahåller pengar, varor ellerijänster direkt till 
kredillagararen utan avsikt att bedriva. handel med fordringsrättema. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 
till upplupetanskaffnjngsvärde. Med upplupetanskaffningsvärde menas det värde som framkommernärinstrumentets 
förväntade kassaflöde diskonteras med den effeklivtänta som beräknades vid anskaffningslillfällel. Kundfordringar 
värderas. därmed !il! det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordringarredovis,m i posten Övriga externa koslnader/Försägningskostnader. 

Inkomstskatter 
lnkomstskalterulgörs av aktuell skall och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultalräkningen utom 
då den undeliiggande transaktionen redovisas regel kapital varvid även tillhörande·skalteeffekt redovisas 
i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
kvföas om det finns en \egal rätt Ull kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt äririkomstskalt för innevarande räkenskapsår som avser årets skatleplikliga resullat och den del av 
Udigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
Uppskiuten skatt är inkomstskall för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till fölid av tidigare 
Uppskjuten skatt beräl<naspå samUiga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 
redovisningen av goodwill Förändringar i uppskjuten skatteskuld elferuppskiuten skattefordran redovisas 
i resuttaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 
Uppskjuten skatteskuld och uppsl<iuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst <jet be!opp s9m sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktlga resullal. Värderingen omprövas pervarie balansdag för all 
äterapegla akluell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Nyckeltalsdefinit!oner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver {med avdrag för uppskjuten skall) rförhållande till 
balansomslutningen. 

Kassalikviditet: 
OmsätlningstillgångarQbland även inkiusive outnytijad checkräkningskredil) delatmeä kortfristiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samllfga omsättningslillgångarminus kortfristiga skulder 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Not2 

Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags ledning 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 bedömningar 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 oc,h 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 redovisas i 
resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida 
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Not 3 - Rörelseintäkter 

Hyresintäkter 
övriga ·hyresintäkter 
övriga förvaltningsintäkter 

Not 4 - Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmning 
Konsumtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Fastighetsinventarier 
Försäkringar 
Fastighetsskatt 
Kundförlust 

Not5 - Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Ornklassificeringar 
Summa anskaffningsvärde byggnader/mark 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 

· Omklassificering 
Arets avskrivningar 
Summa ack avskrivn byggnader/mark 

Nedskrivning 
Vid årets början (Konga Bruk) 
Arets nedskrivning 

Redovisat värde vid årets slut, byggnader/mark 

Taxeringsvärde, byggnader 
Taxeringsvärde, mark 

2016 
19224 
3152 
1.854 

24230 

2016 

790 
1945 
5 090 

407 

271 
540 
-31 

9 012 

2016 

216 951 
95 

564 
217 610 

27652 
425 

7025 
35102 

10 000 

10 000 

172 508 

/34273 
8265 

2015 
19 247 
4 896 

24143 

2015 

827 
2545 
4.500 
1325 

38 
279 
463 
151 

10128 

2015 

213 393 
1564 
1994 

216 951 

19 801 

7 851 
27652 

10 000 

10 000 

179 299 

83475 
8 261 

1: 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Not 6 - Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vidårets början 
Nyanskaffningar 
Omklassificeringar 

Ackumulerade avskrivningarenl plan 
Vid årets början 
Arets avskrivningar 
Ack avskrivningar UB 

2016 

8 955 

8 955 

1434 
516 

1 950 

Redovisat värde vid årets slut, markanläggningar 7 005 

Not 7 - Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Ornklassificering 
Avytttringar 
Summa anskaffningsvärde inventarier 

Ackumulerade avskrivningar en! plan 
Vid årets början 
Omklassificering 
Avyttringar 
Arets avskrivning en! plan 
Summa ack-avskrivn byggnader/mark 

Redovisat värde vid årets slut, inventarier 

Not 8 - Pågående nyanläggningar 

Vid årets början 
Arets investeringar, ombyggnader 
Omklassificeringar 

2016 

1 006 

---· -~-- -- -· -· --·~ -
~231 

775 

557 
-92 

62 
527 

248 

2016 

146 
-95 
51 

2015 

8 955 

8 955 

886 
548 

1434 

7 521 

2015 

858 
148 -- -- -- ·-- -~ --------- -.-- --- - --- - --

1 006 

427 

130 
557 

449 

2015 

1 994 

1 994 
0 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Not 9 - Övriga fordringar 

Skattekonto 
Preliminär skatt 2016 
Fastighetsskatt 
Arets skatt 
In- och utbetalningar 
Summa l,kattefordran 

2016 2015 

5 
1 028 
-540 
-366 

0 
127 

414 

6 
420 

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna kundfordringar 
Upplupna intäkter 
Övr upplupna intäkter 
Aditro, Raindance 2016 
Summa 

2016 2015 

30 
482 
656 
829 

1 997 

231 
315 
546 

Sidan 15 av 18 
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Tingsryds Utveak/ing oah Fastighets AB 
556730-6583 

Not 11 - Eget Kapital 

Eget kapital 2015-12-31 

Arets resultat 2016 
Eget kapital 2016-12-31 

Not 12 - Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 2014 
Periodiseringsfond tax 2015 
Periodiseringsfond tax 2016 
Summa i obeskattade reserver 

Not 13 -Avsättn'ingar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens avsättningar uppskjuten s.katt 

Fordran uppskjuten skatt K3 

Not 14 - Lånesammandrag 

Förfa/Iodag Ränta 

2017-04-21 0,09% 
2017-08-12 1,14% 
2017-11-13 2,24% 
2018-10-09 -0,09% 
2018-10-12 1,18% 
2019-10-12 1,42% 
2020-06-12 1,17% 
2020-06-12 1,19% 

Aktie- Reserv-
kapital fond 

100 

100 

2016 

753 
103 
562 

1418 

2016 

91 
163 

254 

Låne-
belopp 

30 000 
37 000 
36000 
10 000 
33469 

146 469 

Summa 
Fritteget eget 
kapital kapital 

3493 3 593 

1 011 
4504 3593 

2015 

753 
103 

856 

2015 

91 
1: 

0 J: 

91 ll 
1; 
It 

-11 

Kortfrisffg 
cfe/ 

4000 
15 000 
21 000 

40 000 

Sidan 16 av 18 



69

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Not 15 - Skatt på årets resultat 

Redovisat resultat före skatt 
Aktuell skatt 
Skatt på årets resultat 
Schablonskatt periodiseringsfond (0.468 %) 
Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 
Förändring uppskjuten skatt 
Summa skatter 

Not 16 - övriga kortfristiga skulder 

Värmeåterbetalning Konga Bruk 
Kortfristig del av låneskuld 
Redovisad moms 

22% 

2016-12-31 2015-12-31 

1646 132 

362 -29 
4 

366 

106 
163 
635 

2016 2015 

1 089 
1089 

1192 

809 
2 001 

Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Hyresintäkter 
Upplupen ränta 
Interima leverantörsskulder 
övriga interima skulder 
Raindance - Aditro 2015 

Not 18 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Tingsryd 25:1 
Väckelsång 6:107 
Väckelsång 6:79 
Ögonmåttet 4 
Summa inteckningar 

2016 

2637 
314 

1498 
30 

0 
4479 

2015 

2367 
451 

86 
583 

3487 

2016-12-31 2015-12-31 

36300 36300 

28 000 
5150 

350 
2800 

36 300 

g 

Sidan 17 av 18 
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Tingsl)fds Utveckling och Fastighets AB 
556730-6583 

Tingsryd den 20 februari 2017 

V 
Mikael Jeansson 
Ordfarande 

// 1~(/ 
s&«/4~ 

Lennart Fohlin 
Vice on!förande 

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-03-14 

Björn Bergljung 
Auktoriserad revisor 

/" ,I 
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'

i 
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~Tingsryds 
0, ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (35) 

> Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 34 

Årsredovisning 2016 Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2017/144 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 för Tingsryds bostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB avger årsredovisning 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds bostäder AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 11, 2017-03-03 

Jry 
I Dtdragsbestyrkande 
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Tingsryds 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) 

Tingsryds Kommunfö:retag AB 2017-03-03 ' ::;, 

usterare 

§ 11 

Årsredovisning 2016, Tingsryds bostäder AB 
Dm2017/144 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2016 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB avger årsredovisningen 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Tingsrydsbostäder AB 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

;yJ .. 
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Bilaga TIKAB § 11 2017-03-03 

1'J[NGSRYIDSBOS1' ÅDER AJB 

§ 1 

Bokslut 2016 

Styrelsen beslutar 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-02-27 

1. Fastslå bokslut för 2016. 

2. Överlämna bokslutet till revisorerna för granskning. 

3. Överlämna bokslutet till Tingsryds Kommunföretag AB för 
godkännande. 

4. Omed.elbar justering av protokollet. 

Beskrivning av ärnndet. 

1(2) 

VD Peråke Janen redogör för bokslut 2016 gällande Tingsrydsbostäder AB 
(bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2016. 

Utdrags bestyrkande 



75

Org.nr. 556872-6938 

Arrstredovisroing 20116 

Innehållsförteckning Sida 

VD:n har ordet 2 

Förvaltningsberättelse 3-7 

Resultaträkning 8 

Balansräkning 9-10 

Kassaflödesanalys 11 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12-13 

Noter 14-20 

Under.skrifter 21 

Revisionsberättelse 22 

/ 

1 



76

I) 

VD har ordet 

Under verl<samhetsåret 2016 har Tingsrydsbostäders huvudsakliga fokus varit att spara 
energi och har påbörjat arbetet med underhållsplanering för fastigheterna som ingår i 
förvaltningsuppdraget med Tingsryds kommun. Bolaget har till Samhällsbyggnadsför
valtningen levererat underhållspianer för fem år framåt i syfte att ge underlag för en 
långsiktig och strategisk förvaltning av kommunens fastigheter. I förvaltningen av bolagets 
egna fastigheter har projektet med ombyggnaden av Nestorn (Tingsgården) varit det 
största. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen har Tingsrydsbostäder tagit 
fram handlingar inför upphandlingen av ombyggnaden. Fastigheten kommer att innehålla 
fyra avdelningar förskola när projektet står klart i maj 2017. 

Bostadssituationen i kommunen kännetecknas fortfarande av en brist på hyresrätter och 
tillgången är klart begränsad. Tingsrydsbostäder har i stort sett inte haft några lediga 
lägenheter under 2016, vilket är både positivt och negativt. På plussidan finns naturligtvis 
stabila hyresintäkter. Under året har bolaget förvärvat två fastigheter med tillträde i början 
av 2017, förvärv som på sikt kommer att exploateras med bostäder i centrala lägen i 
Tingsryds tätort. Genom att samverka med andra fastighetsägare, hoppas Tingsryds
.bostäder på att medverka till en utveckling av bostadsbyggandet i Tingsryds kommun. 

Bolaget fortsätter att köpa vissa administrativa ljänster från Stiftelsen Tingsrydsbostäder, 
och samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas för att effektivisera förvaltningen. 

Tingsrydsbostäders ägare genom Tingsryds Kommunföretag AB tillförde bolaget ett utökat 
aktiekapltal med 20 Mkr genom nyemission. Kapitalet ger bolaget möjligheter att investera 
i bostäder för framtiden och att verka för det uppsatta målet att skapa 100 bostäder i egen 
regi eller tillsammans med andra aktörer i kommunen till 2020. 

Bolaget behåller en mycket låg vakansgrad för både bostäder och lokaler, långsiktigt och 
strategiskt fortsätter detta arbete. Arets förhandlingar med Hyresgästföreningen om 
bostadshyrorna fick som resultat en uppgörelse som gäller för 2017 och 2018. Våra 
bostadshyresgäster får genom detta en trygghet i att hyresökningarna för de kommande 
två åren blir mycket låga. Tingsrydsbostäder ska fortsätta att utveckla fastighets
förvaltningen för att leverera tjänster med god kvalite till våra kunder och hyresgäster. 

Peråke Janen 
VD 

2 

j 
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ÅRSREDOViSNING 

FÖRVALTNJNGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Tingsrydsbostäder AB får härmed avge följan
de förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2016-01-01-2016-12-31. 

Allmänt 

Företaget har sitt säte i Tingsryds kommun 
och verksamheten är att förvalta och hyra ut 
bostäder och lokaler. 

Styrelse 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i 
Tingsryds kommun och har för verksamhets
året 2016 bestått av följande ledamöter 
(ersättare anges inom parentes): 

Ledamöter från 2016-01-01 

Patrick Ståhlgren, Tingsryd, ordförande, m 
(Peter MöHer, Urshult, m) 
Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, vice ord
förande, c 
(Karl-Gustaf Sjökvist, Tingsryd, c) 
Gunnar Fransson, Ryd, s 
(Jan P Olsen, Konga, s) 

Tomas Lundström, Vackelsång, s 
(Tomas Blomster, Urshult; s) 
Lennart Karlsson, Ryd, c 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, c) 

-------- - ·- .. . 

3 

Sammanträden 

Styrelsen har under året hållit 1 O protol<oll
förda sammanträden. 

Organisationsanslutning 

Tingsryds.bostäder AB är anslutet till Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Arbets
givarorganisationerna Pacta samt Husbygg
nadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäl<tige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Lars-Erik Svensson, s 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Björn Bergljung, PwC, utsetts 
att fullgöra revision för verksamhetsåret 2016. 
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Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar 2016 fem 
fastigheter med· 59 lägenheter och nio lokaler. Totalt 
ca 2 500 m2 lägenheter och 5 300 m2 lokaler. 
Tingsrydsbostäder förvaltar Tingsryds kommun 
lokaler, t.ex. servicehus och skolor. Efterfrågan på 
lägenheter har varit bra under året och Tingsryds
bostäder AB har haft allt uthyrt under 2016. 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes inte för 2016 
på grund av låga räntor och låg inflation. Hyrorna för 
2017 kommer att höjas med 0,65 % från 2017-03-01. 
Detta motsvaras av en genomsnittlig höjning med 
8,07 kr/m2 för år 2017. I överenskommelsen med 
Hyresgästföreningen träffades ett tvåårigt avtal med 
en höjning av hyrorna med 0,65 % från 2018-01-01. 

Det kommunala ändamålet 

Tingsrydsbostäder AB har utifrån kommunens vision 
och fastställda kommunövergripande mål, under 
verksamhetsåret 2016 genomfört: 

Förvärvat två fastigheter i centrala Tingsryd för att 
långsiktigt säkra ett fortsatt bostadsbyggande i 
centralorten. Genom dessa förvärv ges möjligheter till 
en utveckling av bostadsförsörjningen i kommunen. 
Målet är att till 2020 medverka till att 100 bostäder 
byggs i egen regi eller genom samverkan med andra 
aktörer. 

Bolaget har medverkat till att det finns sunda, 
attraktiva och prisvärda hyresbostäder i kommunen 
genom en aktiv förvaltning, medvetet energi
spararbete och återhållsamma hyreshöjningar. 

Tingsrydsbostäder har aktivt arbetat för en minskning 
av energibehovet och därigenom också verkat för en 
hållbar samhällsutveckling. Detta arbete har inte 
enbart gällt det egna beståndet utan också de 
fastigheter som ingår i förvaltningsuppdraget med 
Tingsryds kommun. 

Stiftelsen och bolaget har ett gemensamt mål att 
samtliga bostäder i det egna beståndet skall ha 
tillgång till bredband senast 2020. 

IPersonaH 

Medeltalet anställda under året har uppgått till 21 st 
(21), motsvarande 20,2 heltidstjänst. Av antalet 
anställda är en kvinna (4,7 %) och 20 män (95,3 %). 
Av styrelsens totala antal ledamöter (5) är en kvinna. 

4 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 1, 7 % av 
ordinarie arbetad tid. Av dessa består O % av 
långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Under 2015 genomfördes en personalenkät där 
det framgår att 61 % upplever att den psykiska 
arbetsmiljön är bra och 89 % upplever att den 
fysiska arbetsmiljön är bra. 

Samtliga fastigheter har under året varit fullvärd
esförsäkrade i försäkringsbolaget Folksam AB. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark
anläggningar och inventarier och maskiner uppgår 
till 2 392 tkr (10 170 tl<rr -

Under 2016 har ombyggnation av Tingsgården till 
två nya avdelningar förskola påbörjats och ska 
vara klart till terminsstart hösten 2017. Investering 
i förbättrat brandskydd har gjorts på Tingsgården 
och beräknas bli helt färdigställt tidigt 2017. 

Under hösten och vintern har Tingsrydsbostäder 
köp två fastigheter centralt i Tingsryd, med tillträde 
under början av 2017. 

Fastighetsvärdering 

Tingsrydsbostäder AB har under 2016 gjort över
siktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina 
fastigheter baserat på framtida kassaflöden, 
värderingen är gjord i värderingsprogrammet 
Värderingsdata. Beräkningarna visar att det totala 
marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet på 
fastighetsportföljen. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
490 tkr vilket innebär ca 53 kr/m2• Yttre målning på 
Örjan 19 har färdigställts under 2016. Byte av 
dörrparti till entre på Swedbank har genomförts 
2016. 
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MfiDjö 
Tingsrydsbostäder AB bedriver ej någon an
mälnings- eller tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter i 
första hand. 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 
516 tl<r (406 tkr) för verksamhetsåret 2016. Det all
männa uthyrningsläget har sett över hela året varit 
bra. Investeringarna i nybyggda lägenheter på 
östrabo 5, Tingsryd och övertagandet av 
Tingsgården under 2015 har under 2016 gett en 
helårseffekt. Det har inneburit ökade intäkter och 
kostnader för 2016. övertagandet av Tfngsgården 
har inneburit kraftigt ökade kostnader för värme, el 
och vatten. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att 
förvalta Tingsryds kommuns samtliga fastigheter. 
Intäkterna för förvaltningsuppdraget uppgick till 
ca 10,9 mkr. Under året har man också sålt 
förvaltningstjänster till Tufab och Industristiftelsen 
samt projektledningstjänster till Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder för totalt 1,0 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1 
160 tkr ( 1 131 tkr) och kostnader för avskrivningar 
till 1 358 tkr (1 030 tkr). Tingsrydsbostäder 
använder sedan 2014 redovisningsregfer enligt 
K3. 

Soliditet 

Efter nyemissionen av aktier under 2016 har 
aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ökat till 20,0 
mkr. Soliditeten i företaget bra, 36,8 % (14,0 %). 
Detta innebär att företagets ekonomiska grunder 
har kraftigt förbättrats. 

Koncernbidrag 

Det bokförda koncernbidraget varken påverkar 
soliditeten eller likviditeten i nämnvärd omfattning. 

Styrelsens uppfattning är att koncernbidraget ej 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser 
på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. Koncernbidraget kan 
därmed försvaras med hänsyn till vad 
som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktig
hetsregeln). 

5 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos 
Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut har 
Tingsrydsbostäder 1,5 ml<r på koncernkontot och 20 
mkr på bankkontot. 

Lån, Eget Kapital, Soliditet Lån 

t=iEget Kapital 

_.,_..Soliditet 

50 000 000 ~ - - - ----- - ---.- 40,0% 
45 000 000 35,0% 
40 000 000 
35 000 000 3o,O% 
30 000 000 25,0% 
25 000 000 20,0% 
20 000 000 15,0% 
15 000 000 
10 000 000 1o,O% 
5 000 000 5,0% 

0 0,0% 
2012 2013 2014 2015 2015 

lntäktsfördelning 2016 

10% 

--·0·1111 , . . ,', ... 
ij 

a Bostäder 16,0 % 

n Lokaler 16,6 % 

Cl Finansiella intäkter 0, 1 
% 

••• 
• Förvaltningsavtal 57,6 

% 
a övriga intäkter 9,8 % 

Kostnadsfördelning 2016 
DTaxebundna kost. 10,1 % 
a Reparationer 2, 1 % 
aAvskrivningar?,5 % 
CIRäntel<ostnader 6,4 % 
D Övriga kostnader 1,8 % 

a Fastighetsskötsel 44,1 % 
• Underhåll 2,7 % 
aAdministration 25, 1 % 
aKoncerl)bidrag 0,2 % 

6% O% 2% 10% 
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Nybyggnation av lägenheter centralt i 
Tingsryds planeras för att tillgodose efter
frågan på lägenheter i Tingsryd. 

Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i 
boendet. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energi-

Följa den allmänna ränteutvecklingen och 
analysera riskerna och planera för en sund 
lånespridning. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

besparande åtgärder i överensstämmelse Balanserad vinst 
med SABOs energiutmaning. Arets vinst 

4 010 tkr 
516 tkr 

Bevaka försäljningar av centrala fastigheter 
och samverka med Tingsryds kommun för att 
kartlägga och planera mark för centralt boen
de. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden 
inom kommunen och utföra nödvändiga om
struktureringar av fastighetsbeståndet. Vid 
behov, planera för nybyggnation av lägen
heter till rimliga kostnader för att tillfredsställa 
efterfrågan i kommunen. 

Totalt kronor 4 526 tkr 

Styrelsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning. 

Resultatet av Tingsrydsbostäder AB verk
samhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och kassaflödesanalys. 

Fem år i sammandrag 
2016 2015 2014 2013 2012 

Intäkter 19 059 15 876 14 816 17 605 1558 
Resultat 516 408 459 2 939 203 
Underhåll 490 389 165 248 263 
Driftskostnader 10442 8404 8 005 7 988 744 
Räntekostnader 1160 1131 1 060 960 796 
Kassaflöde från den -2598 3 699 5 699 -779 2415 
löpande verksamheten 

Investeringar 2392 11 685 6 287 10 660 25425 
Balansomslutning 76426 52464 43 518 41 576 25111 
Soliditet 36,8% 14,1% 9,0% 8,2% 1,3% 
Flyttningsfrekvens 5,0% 3,4% 14,3% 0,0% 0,0% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 

6 
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i Skuldsättningsgrad 
I i 

. . ~k .. . - _!?.,_8 . ... .. - . .. .?.!.1 .. . -· -- .. .. 17 . 

j Räntetäckningsg[ad . ________ .. __ 246,5% 
i ! 
[ Flyttningsfrekv~ns.. _. _ .. . . . 13.,.1 o/o. 

I.. ..... ···-·· i .. 
. . . 1~.?o/o .. . .M°fo .. 

__ 139,5% __ _. _ -·-- _ -- 162,0% ·-- ·- _____ 179,9% ____ _ 
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'1 1 _;, 
Tingsrydsbostäder AB 

.,,,, 
2017-02-27 

RESULTATRÄKNING 2016=01=01 = 2016=12=31 (tkr) 

not 2016 2015 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 4,5,24 6 213 4 845 
övriga förvaltningsintäkter 6 12 846 11 031 
Summa nettoomsättning 19 059 15 876 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 7 -490 -389 
Driftskostnader 8 -10 442 -8404 
Fastighetsskatt -151 -101 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 9 -1 358 -1 030 

Driftsresultat 6 618 5 952 

Administrations- och försäljningskostnader 10, 11 -4 569 -4175 

Rörelseresultat 2049 1 777 

Finansie/lg poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 2 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 19 32 
Räntekostnader och liknande resultatposter -965 -1 008 
Sorgensavgift -195 -123 
Summa finansiefla poster -1139 -1 097 

Resultat efter finansiella poster 910 680 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag -44 -60 
Förändring av periodiseringsfond -227 -155 

Resultat före skatt 639 465 

Skatt på årets resultat 12 -123 -57 

Resultat 516 408 

8 
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Tingsrydsbostäder AB 
, 

2017-02-27 

BALANSRÄKNING PIER DIEN 31/12 2016 (tkr) 

Not 2016 2015 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 14 47 852 48773 
Inventarier 15 1 948 1 930 
Pågående nybyggnationer 16 137 137 
Pågående ombyggnationer 16 1 938 0 
Summa materiella tillgångar 51 875 50840 

Finansiella anläggningstff!gångar 
Andra långfristiga värdepapper 17 40 40 
Andra långfristiga fordringar 17 62 52 
Summa finansieffa anläggningstillgångar 102 92 

Uppskuten skattefordran 77 46 

Summa anläggningstillgångar 52054 50978 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 1297 605 
Fordringar på koncernbolag 1489 0 
Skattefordran 1220 739 
Förutbetalda l<ostnader och 
upplupna intäkter 343 119 
Summa kortfristiga fordringar 4349 1463 

Kassa och bank 18 20023 23 

Summa omsättningstillgångar 24372 1486 

Summa tillgångar 76426 52464 

9 
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Tingsrydsbostäder AB 
2017-02-27 

18.AlANSRÄKNING PER DIEN 31/12 2016 {tkr) 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (23 000 aktier a 1000 kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skatteskuld 
Förskottsbetalda hyror och kundfordringar 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernbolag 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

n ~ ; 
\pJ I ifl 

Not 2016 

23000 
23000 

4 010 
516 

4526 

19 27 526 

20 734 

21 44 000 

100 
224 
945 

0 
22 1126 

23 1 771 
4166 

76426 

31102 
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2015 

3 000 
3 000 

3602 
408 

4010 

7009 

507 

39 000 

0 
1522 

926 
483 
853 

2164 
5948 

52464 

31102 
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Tingsrydsbostäder AB 
2017-02-27 

KASSAIFlÖDESANAl YS {tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Not 

Av- och nedskrivningar mm. som belastat resultatet 
Sl<atter, avsättningar och reavinster 
Kassaflöde före förändringar av rörelsekap. 

Ökning(-)/ minskning(+) av rörelsefordr. 
Ökning(+)/ minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från .den löpande verksc;1.mheten 

I nvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Ökning finansiella anläggningstillgångar 
Fastighetsförsäljning 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning av långfristiga lån 
Inlösen av långfristiga lån 
Amortering av långfristiga lån 
Nyemission 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 13 

11 

2016 2015 

910 680 
1358 1 030 
-198 2 788 

2070 4498 

-2 886 1 769 
-1 782 -2568 
-2598 3 699 

-2127 -10 307 
-265 -1 378 
-10 -14 

0 0 
-2402 -11 699 

5000 8 000 
0 0 
0 0 

20 000 0 
25000 8 000 

20000 0 

23 23 

20023 23 
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Not 1 Redovisnings- och värderings principer 

Allmänna redovisningsprinciper 
Tingsrydsbostäder AB tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och BokFöringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Arsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträknlng 

lntäktsredovisning 
Nettoomsältningen omfaltar försäljningsintäkter från Tingsrydsbostäder AB. 

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

Ersättnlngartill anställda 

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

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Avgiftsbeslämda 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 avgifts bestämda pensionsplaner kostnadsförs 
under det räkenskapsår de avser. · 

Förmånsbesfämda pensionsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionspianer 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 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. Rälligheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

Mark och fallrättigheter har inte någon begränsad nytijandeperiod och skrivs därför inte av. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, iedningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
lJlventarier, 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 alt en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värc(et, skrivs den ner till återvinnif]gsvärdet. 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 nylljas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing {hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad Hnjärt 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 all tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Tingsrydsbostäder AB har under 2016 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida 
kassaflöden genom fastighetsvärderingsprogrammet Värderingsdata. Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet överstiger 
det bokförda värdet på faslighetsportfqljen. För vissa fastigheter med relativt [Jyproducerade fastigheter är dock det beräknade 
marknadsvärdet lägre än bokfört värde. En nedskrivning av dessa fastighetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången blir bestå
ende. Tingsrydsbostäder AB redovisade värde uppgårtill 47 852 tkr och det verkliga värdet uppgårtilf ca 49 000 tkr. Metoden för att 
utföra marknadsanalysen är en driftsnettoanalys. Avkastriingskraven är uppskattade till 6-7 % för hyresfastigheter, 6 % förnybyggda 
hyresfastigheter och 9-1 o % för kommersiella lokaler. Värdet är inte baserat på värdering utförd i värderingsprogra111met 
Värderingsdata. Tingsrydsbos!äder AB har inga begränsningar om att avyttra förvaltningsfastigheter. Inga väsentliga åtaganden om 
att köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaitningsfastighe!ema finns. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpand.e. 

12 
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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 alt utnytljas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter 
för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsul!Qänster. 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 anläggningstiUgångar. 

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 Koncernen 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 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, Jikviditetsrisker, 
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 aär 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 eiläggande av betalning. 

l<undfordringar 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. Kun(lfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvi\rde. Med 
upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den 
ef(eklivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. 
med avdrag för osäkra [ordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa 
kostnader/Försäijningskostnader. 

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 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. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet: 
Eg·et kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skall) i förhållande till balansomslutningen. 
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Not2 Uppskjuten skatt 

Utgående balans 2016 Utgående balans 2016 

Not enligt tidigare principer Justering enligt K3-reglerna 

Tillgångar 
Fastigheter 13 48 203 -351 47 852 
Pågående ny- och ombyggnationer 
Maskiner 

15 2 075 2 075 
14 1 948 1 948 

Summa Tillgångar 52226 -351 51875 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

0 
0 

Uppskattningar och bedömningar 

77 77 
77 77 

Upprättande av årsredovisning enligt 1<3 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 oc;kså 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. 

Uppskattninga.r 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. 

14 
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Tingsrydsbostäder AB 
2017-02-16 

Noter och l<ommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Hyresinfäkterr 2016 

Bostäder 3147 
Lokaler 3159 
Tillval 12 
s-UMMA .. 6·3fä 

Not5 
Hyresbortfall 2016 

Bostäder 7 
Lokaler 0 
Hyresrabatter 98 
SUMMA - . 105 

Not4och 5 
Hyresintäkter netto 2016 

Bostäder 3042 
Lokaler 3159 
Tillval 12 
s0Mtv1A. 6 213 

Not6 
Övriga förvaltningsintäkter 2016 

Sålda förvaltningstjänster Tingsryds kommun 10 984 
Sålda förvaltningstjänster Tufab 302 
Sålda förvaltningstjänster Industristiftelsen 165 
Sålda förvaltningstjänster St. Tingsryds.bostäder 571 
övriga sålda tjänster 428 
Ersättningar från hyresgäster 8 
Erhållna lönebidrag 204 
övriga intäkter 184 
sOMMÄ ~, ... .121~46 . . . - . .. ... 

Not7 
Underhållskostnader 2016 

Bostäder 12 
Lokaler 142 
Utomhus 177 
Gemensamt underhåll 159 
,:- ··-i·.·:· .. -

.490 SUMMA. . - .. 

~ ~-! 
J1~ 

15 

2015 

2408 
2477 

9 
; .4894 

2015 

0 
0 

49 
· 49 

2015 

2359 
2477 

9 
4845 

2015 

10 338 
0 
0 
0 

526 
2 

125 
40 

. . ... :11.631 

2015 

85 
95 

128 
81 

·. <389 .. ._ .-
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NotB 
Driftskostnader 2016 2015 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 7 062 6 251 
Fastighetsskötsel, övriga kostnader 975 537 
Reparationer ' 390 427 
Vatten 194 184 
Fastighetsel 421 239 
Uppvärmning 1 047 549 
Rensning ventilationskanaler 63 59 
Sophantering, miljöavgift 107 74 
Försäkringskostnader 127 40 
Avskrivna fordringar 0 0 
Hyressättningsavgift/boinflytande 3 2 
Kabel-TV 53 42 
·sti'ti-1m·~· ::.:.-:: :..::.:: ::':: :::: :.::: ::::: ::·:: .. ::: :,::..:':: :._:- ::> .:.::-::::: .. :: .:_:: ::_:::: ·<.:<:: .::.:<) 6'442 

. . ' . . -.... 
:<_>:: :::: .. :.:_.·l:f:404 

Not9 
Avskrivning av materiella 2016 2015 
anläggningstillgångar 
Byggnader 1110 910 
l nventarier 248 120 
Summa 1 358 1 030 

Not10 
Centrala administrationsn 2016 2015 
och försäljningskostnader 
Personalkostnader 2729 2896 
övr\g.a kostnader 1 840 1279 
Summa 456~ 4175 

Not11 
Ersättningar till revisorer 2016 2015 

PwC 
Revisions uppdraget 42 42 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 13 40 
summa . . 55 82 

(\ _A/ 
Y3v l ~i 16 
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Not12 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Ändring föregående års taxering 
Uppskjuten skatt K3 
SUMMA 

Gällande skattesats 
Div. ej avdragsgilla kostnader 
Schablonränta på periodiserat resultat 
Effektiv skattesats 

Not13 
Sammansättning av 
likvida medel 
Kassamedel 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Kortfristjga likvida placeringar 
Su"inma .. . 

17 

2016 

143 
11 

-31 
· 123 

22% 

0% 
0,47% 

22,47% 

2016 

0 
20023 

0 
20 Ö23 

2015 

2015 

102 
1 

-46 
57 

22% 

0% 
1% 

23% 

0 
23 

0 
23 
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Tingsrydsbostäder AB 

,-,-
2017-02-27 

Noter och kommentarer till balansräkningen (a!la belopp i tkr) 

Not 2016 2015 

14 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 51239 35239 
Nyanskaffningar/oml<!assificeringar 189 16 000 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 51428 51239 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -2466 -1 556 
Försäijningar 0 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -1110 -910 
Summa avskrivn. enl. plan -3 576 -2 466 

R~~.Qvisat värde Vid årets slut 47 852 48,773 
Taxeringsvärde byggnader 33 078 21597 
Taxeringsvärde mark 5272 3 842 

15 Inventarier 

Ackumulerade ansk.affningsvärden 2293 914 
Nyanskaffningar 265 1 379 
Summa anskaffningsvärde 2558 2 293 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -362 -242 
Arets avskrivh. en!. plan -248 -120 
Summa avskrivn. enl. plan -610 -362 
Redovis~t värde vjd ·årets .slut 1948 1·930 

16 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 0 235 
Nyanskaffningar 1 938 1 530 
Omklassificeringar 0 -1 765 
'Red ovis.åt \rärde yid årets slut 1938 0 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 137 5 595 
Nyanskaffningar 0 5 827 
Omklassificeringar 0 -11 285 

. Redovis~t ·varde vid årets slut ·- .... .... :- .. . 137 137 

17 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 62 52 
·summc;l· 102 ~2 

(1 18 
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Tingsrydsboståder AB 
2017-02-27 

Not 2016 2015 
- -+= -A~,~w , +·-, ~iii&i·o::z:::,;z, -"··-··« 1 ·-~ A~:::s:w z=cwr:z-+8 -&• ?&· ···+ ·~+ ··? ·& :?·• ;z; +?Si· · i& 

18 Likvida medel 

Kassa 
Bank 
·Stimma 

19 Eget Kapital 

Eget kapital 2016-01-01 

Arets resultat 
Eget kapital 2016-12-31 

20 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 13 
Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Periodiseringsfond tax 16 
Periodiseringsfond tax 17 
:Suinma 

21 Skulder till kreditinstitut 

Aktiekapital 

0 
20 023 
20 023 

0 
23 
23 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
3 000 4 O 10 7 010 

20 000 516 20 516 
23 000 4 526 27 526 

92 
185 
75 

155 
227 
734" 

92 
185 
75 

155 
0 

507 

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 l<reditinstitut 
Summa 

Totalt till kreditinstitut 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % 

Rörliga 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

Tot. 

0 
0 

23 000 
0 

21 000 
0 

44000 

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

· 0,00 

1,37 

19 

0 
0 

44 000 
44000 

44000 

Andel av lån i % 

0,0 
0,0 

52,3 
0,0 

47,7 
0,0 

100,0 

0 
0 

39 000 
39 000 

39 000 
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Not 2016 2015 

,n-·---= _, " 

22 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 983 704 
Personalens källskatt 142 148 
övriga kortfristiga skulder 1 1 
Summa 1126 853 

23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Arbetsgivaravgift 519 501 
Upplupna semesterlöner 473 468 
Upplupna sociala avgifter 181 180 
Särskild löneskatt 79 73 
Upplupna räntekostnader 214 221 
övriga upplupna kostnader 305 721 
·stJmma- 1 771 21"64 

24 Leasing 

Leasing som förfaller inom 1 år 1 385 526 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 2 456 1 291 
Leasing som f9rfaller efter mer än 5 år 0 556 
Summa 3 841 237~ 

20 
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Ärende nr 10 

Årsredovisning 2016 
Tingsryds Kommunföretag AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (35) 

lj Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 
/0 
~ 

Justerare 

C:5 

§ 35 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2017/144 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige tar emot årsredovisning och koncernredovisning 2016 
för Tingsryds Kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB avger årsredovisning 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds Kommunföretag AB 
Tingsryds Kommunföretag§ 12, 2017-03-03 

I UtdragsbeS1yrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) Tingsryds 
Q · kommun 
I Tingsryds Kommunföretag AB 2017-03-03 /0 

~ 

Justerare 

()n 

§ 12 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Kommunföretag AB 
Dm 2017/144 099 

Beslut 

1. Styrelsen godkänner årsredovisning 2016 för Tingsryds 
Kommunföretag AB. 

2. Styrelsen översänder årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

3. Styrelsen lämnar över årsredovisningen till revisorerna för 
granskning 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB avger årsredovisning för 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016, Tingsryds Kommunföretag AB 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

I Ar i i 

Otdragsbestyrkande 
2017-03-07 ~ 
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ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 

2016-01-01 - 2016-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelse och VD får härmed avge årsredovisning för bolaget 2016-01-31 - 2016-12-31 

Ledamöter från 2016-01-01 

Barbro Svensson, Urshult, ordförande, s 
(Gunilla Svensson, Linneryd, s) 

Anna Johansson, Tingsryd, c 
(Eva Hagelberg, Väckelsång, c) 

Inge Strandberg, Väckelsång, m 
(Willy Karlsson, Tingsryd, m) 

Mikael Andersson, Ryd, c 
(Lar_s Nilsson, Tingsryd, c) 

Ake Gummessön, Tingsryd, c 
(Johan Johansson, Tingsryd, c) 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, c 
Kerstin Petersson, c 
Peter Koch, m 
Lars-Erik Svensson, s 
Börje Johansson, s 

Dessutom har Björn Bergljung, PwC, utsetts att fullgöra revision för verksamhetsåret 2016. 
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,, 
Tingsryds kommun äger samtliga aktier i Tingsryds Kommunföretag AB. Tingsryds Kommun
företag AB äger samtliga aktier i Tingsryds Energi AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets 
AB och Tingsrydsbostäder AB. 

Tingsryds l<ommunföretag AB 

I I 
Tingsryds Utveckling och Fastighets 

Tingsryds Energi AB AB Tingsrydsbostäder AB 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att nå en ökad effektivisering och ett optimalt 
utnyttjande av kommunens resurser. 

Verrksamhetteni 

Bolaget har sitt säte i Tingsryds kommun och ska äga och förvalta aktier i Tingsryds 
kommuns ägda bolag samt övergripande samordna dotterbolagens verksamheter. Under 
året har 8 st. sammanträden hållits. 

Bolaget ska genom sin samordningsfunktion stödja dotterbolagen i att uppnå vision och mål, 
grundade på en samsyn till gagn för kommunmedborgarnas bästa och för att bidra till uppfyll
else av kommunens gemensamma vision och mål. 

Bolaget ska via samordning verka för att ägaren erhåller ekonomisk avkastning inom ramen 
för dotterbolagens egen utveckling. 

Bolaget ska tillse att kommunens vision levandegörs inom koncernen och att kommunens 
målstyrningsmodell balanserad styrning tillämpas i bolagen. 

Bolagetskoncernen ska medverka till att stordriftsfördelar inom lämpliga driftsfrågor och 
upphandling möjliggörs inom hela kommunkoncernen. 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidta åtgärder som ej är förenliga med kommunal 
kompetens. 
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Ekonomi 

Moderbolaget visar på en vinst på 3 tkr. Koncernen visar på ett gemensamt resultat på 4 198 
tkr (3 209 tkr) i vinst. Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan förvaltar endast 

· bolagens aktier. Under 2016 har moderbolaget genom nyemission förvärvat 20 000 aktier i 
Tingsrydsbostäder AB, samtidigt har Tingsryds kommuns aktieinnehav i Tingsryds 
kommunföretag AB ökat till 20 000 st. Genom detta har Tingsryds Kommunföretag ökat det 
egna kapitalet i företage. Moderbolagets kostnader är till största delen arvoden till styrelsen 
och kostnader för administration. Större delen av koncernens vinst för 2016 finns i 
energibolaget, Tingsryds Energi AB. Tingsryds Kommunföretag AB använder redovisnings
regler enligt 1<3. 

Tingsryds kommunföretag AB kommer att arbeta med att fullgöra ägardirektiven om att nå 
en ökad effektivisering och ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. 

Verksamheten omfattar produktion, distribution av fjärrvärme. Därutöver är bolaget sedan 
den 1 maj i år, tillsammans med Lessebo Fastigheter, Alvesta Energi AB och Växjö Energi 
AB, delägare i Wexnet AB som bedriver bredbandsverksamhet 

Verksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten 

Arets fjärrvärmeleveranser är de högsta sedan Teab bildades. Försäljningen har varit 4 % 
högre än under 2015 till följd av nya an-slutningar och kallare väderlek. Jämfört med ett 
väderleksmässigt normalår har dock året varit 4 % varmare än normalt. 

Utbyggnadsprojekten som genomfördes i Tingsryd och Urshult under 2015 innebär ökande 
leveranser under 2016. Totalt har ytterligare 9 anläggningar anslutits och uppgår nu till 414. 

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 Tingsgatan i Tingsryd. Därutöver har det 
befintliga nätet förtätats med ett antal mindre förbrukare. 

Den nya biobränslepannan har varit i full drift sedan november 2015. Förutom diverse 
injusteringar har anläggningen fungerat i stort sett utan problem. Efter intrimning av den nya 
biopannan fortsätter vi nu med att optimera samkörningen med röl<gaskondensorn och den 
gamla pannan. På uppdrag av Industristiftelsen har Teaq installerat en pelletspanna på 
Konga Bruk som överlämnades till beställaren i början av året 

Bolaget har levererat till l<und 39,3 GWh. 
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Underhåll 

Med ytterligare en biobränslepanna vid värmeanläggningen i Tingsryd har vi möjlighet att 
genomföra ett längre underhållsstopp utan merkostnader för oljedrift. Arets projekt, nya tuber 
i elektrofiltr~t och installation av ljudsotning ger högre verkningsgrad och lägre utsläpp. 
Därutöver har årligt underhåll av ugnens murverk genomförts. 

Ett nytt värmemätningssystem har installerats som följd av nya myndighetskrav på dygns
mätning av kundernas energiförbrukning. 

Förändrad biobränslemix ger effektivare förbränning och ökad driftssäkerhet i vår anläggning 
i Väckelsång Få driftsstörningar utöver avstängningar i samband med planerade lednings
arbeten har förekommit. 

Miljö 

Teab:s verksamhet är numera anmälnings-pliktig till plan- och miljökontoret som är vår 
tillsynsmyndighet. Verksamheten har bedrivits utan anmärkningar. Verksamheten vid 
värmeanläggningen i Väokelsång har också fungerat bra. Miljörapporter för driften av våra 
värmeanläggningar lämnas årligen till plan- och miljökontoret. Periodisk besiktning har 
genomförts på värmeverket i Tingsryd 

Bredbandsverksamheten 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter att utvecklas väl. Ytterligare 288 kunder har anslutits 
under 2016, en hög nivå inom Wexnets verksamhetsområde. 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 närmaste åren. För 
att nå målen krävs ägartillskott om totalt cirka 15 mkr till Wexnet för utbyggnader av stam
nätet Eftersom Teab skall finansiera dessa ägartillskott utan nyupplåning kommer 
investeringsutrymmet i fjärrverksamheten vara begränsat de närmaste åren. 

Den rättsliga processen rörande de investeringar som gjordes före den 1 maj 2013 på PTS
sträckan Tingsryd-Lessebo är inte avslutad och därmed inte heller den slutliga ekonomiska 
regleringen. 

Ekonomi 

Omsättningen uppgick till 24,4 mkr (21,8 mkr) Av denna svarar fjärrvärmeverksamheten för 
24,35 mkr (21,79 mkr) och predbandsverksamheten för 0, 1 mkr (0, 1 mkr). Den ökande 
fjärrvärmeförsäljningen tillsammans med lägre räntekostnader har inte kompenserat för 
ökande kostnader bl a för inköpt energi, ökade avskrivningar och planerade åtgärder i värme
produktionen i Tingsryd. Högre intäkter av engångskaraktär medför dock att resultatet är i 
nivå med föregående år. Efter finansiella poster uppgick resultatet till 3,34 mkr (3,37 mkr). 
Det låga ränteläget utnyttjas för att successivt omsätta befintliga lån till lägre räntor. 
Utrymmet för överavskrivningar är nu förbrukat vilket kommer att innebära en högre 
skattebelastning framöver. 

IFra mtidlen 

Efter kompletteringen av värmeanläggningen i Tingsryd med ytterligare en biobränslepanna 
kommer Teab att kunna uppfylla bolagets långsiktiga mål, att basera vår fjärrvärme
produktion på förnyelsebara energikällor. Oljepannorna kommer framöver, att i huvudsak 
användas som reservkraft vid driftstörningar samt vid vissa toppbelastningar. Driften av 
värmeanläggningen i Tingsryd har fungerat väl under många år med låga underhålls
kostnader. Successivt ökar nu behovet av mer kostnadskrävande underhållsåtgärder. 

Utredningar genomförs kontinuerligt för att utöka och förstärka ledningsnätet. 
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Prisutvecklingen på biobränslen har varit stabil under ett antal år. Vi ser inga tecken på någon 
allmän prisuppgång. Den investering som genomförts i en ny biobränslepanna bedöms inte 
i sig nämnvärt påverka fjärrvärmetaxorna framöver. Utfasningen av systemet med 
återbetalning av energiskatter kommer att öka fjärrvärmens konkurrenskraft för tillverknings
industrin. 

En ny och mer ambitiös bredbandsstrategi har antagits på nationell nivå som ersätter den 
nuvarande målsättningen om 90 procents täckning 2020. Wexnet planerar flera stamnätsut
byggnader på landsbygden samt utbyggnader av tätortsnäten, där Ryd och Linneryd prio
riterats under 2017. 

Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 
ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 
att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 
hyra ut fastigheter. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 
kommunen, medverka till att utveckla nya l~lustermiljöer, medverka i framtagande och verk
ställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och över
siktsplan. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet stärkts, soliditeten har förbättrats och målet 
om 6 % avkastning är uppnått. Bolaget har också arbetat aktivt med att följa upp ränte
förändringar på marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning 
med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Verksamhetern 

Under året har inga fastigheter avyttrats eller förvärvats och ytan är oförändrad på c:a 71 
000 m2. Fastigheterna har ett bokfört värde efter K3 avskrivning på 179 812 tkr. 

Under året har strategiska diskussioner om bolagets fortsatta inriktning avseende 
organisation, ägardirektiv, styrning och fastighetsinnehav förts. Diskussionerna ska avslutas 
under 2017 för att fastslå en ny inriktning för bolaget. Bolaget har under året gjort en total 
översyn av alla hyresavtal för bättre tillämpning och ökade intäkter. Bolaget har även gjort 
en ekonomisk genomlysning och gjort förbättringar i bokföringsrutiner och avskrivningsarb
etet. 

Under året har investeringstakten varit låg. 

Under 2016 har delvis ny personalorganisation implementerats. Bolaget tittar under 2017 
över personalbehov samtidigt som bolagsstrukturen inom kommunkoncernen ses över. 
Detta kommer medföra förändringar som ska vara hållbara på längre sikt. 

Personalstyrkan består, tillsammans med Tingsryds Industristiftelse av VD på 50 %, ekonom 
på 40 % och fastighetsförvaltare på 50 %. Utöver detta tillkommer tjänster som nämnds- och 
ekonomiadministration. Tjänsterna köps av Tingsryds Kommun och Tingsrydsbostäder AB. 

Ekonomi 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2249 tkr (192 tkr). Efter koncernbidrag om 41 
tkr, avsättning till periodiseringsfond om 562 tkr och skatter om 635 tkr uppgår resultatet till 
1011 tkr (103 tkr) . 

6 

/0 
~ 



106

TUFAB kommer fortsätta sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens 
näringsliv. 

Stort fokus läggs på Konga Bruk 8: 11 där ett större upprustningsprojekt pågår samtidigt som 
ett aktivt arbete med att hyra ut lokaler i fastigheten görs. Bolagets resultatnivå kan komma 
att bli lägre i perioder där fastigheter har avyttrats. 

Bolaget ska bygga, äga och föNalta fastigheter inom kommunen för alla målgrupper och 
behov. 

Förvaltning 

Tingsrydsbostäder AB äger och föNaltar 2016 fem fastigheter med 59 lägenheter och nio 
lol<aler. Totalt ca 2 500 m2 lägenheter och 5 300 m2 lokaler. Tingsrydsbostäder förvaltar 
Tingsryds kommun lokaler, t.ex. seNicehus och skolor. Efterfrågan på lägenheter har varit bra 
under året och Tingsryds-bostäder AB har haft allt uthyrt under 2016. 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes inte för 2016 på grund av låga räntor och låg inflation. 
Hyrorna för 2017 kommer att höjas med 0,65 % från 2017-03-01. Detta motsvaras av en 
genomsnittlig höjning med 8,07 kr/m2 för år 2017. I överenskommelsen med Hyresgäst
föreningen träffades ett tvåårigt avtal med en höjning av hyrorna med 0,65 % från 2018-01-
01. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark, mark-anläggningar och inventarier och maskiner 
uppgårti!l 2 392 tkr (10 170 tkr). 

Under 2016 har ombyggnation av Tingsgården till två nya avdelningar förskola påbörjats och 
ska vara klart till terminsstart hösten 2017. Investering i förbättrat brandskydd har gjorts på 
Tingsgården och beräknas bli helt färdigställt tidigt 2017. 

Under hösten och vintern har Tingsrydsbostäder köp två fastigheter centralt i Tingsryd, med 
tillträde under början av 2017. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 490 tkr vilket innebär ca 53 l<r/m2. Yttre målning 
på örjan 19 har färdigställts under 2016. Byte av dörrparti till entre på Swedbank har 
genomförts 2016. 

Ekonomi 

Tingsrydsbostäder AB redovisar ett resultat på 516 tkr (406 tkr) för verksamhetsåret 2016. Det 
allmänna uthyn,ingsläget har sett över hela året varit bra. Investeringarna i nybyggda 
lägenheter på Östrabo 5, Tingsryd och övertagandet av Tingsgården under 2015 har under 
2016 gett en helårseffel<t. Det har inneburit ökade intäkter och kostnader för 2016. över
tagandet av Tingsgården har inneburit kraftigt ökade kostnader för värme, el och vatten. 

Under året har Tingsrydsbostäder AB fortsatt att förvalta Tingsryds kommuns samtliga 
fastigheter. Intäkterna för föNaltningsuppdraget uppgick til l ca 10,9 mkr. Under året har man 
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också sålt förvaltningstjänster till Tufab och Industristiftelsen samt projektledningstjänster till 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder för totalt 1,0 mkr. 

Kostnader för ränta och borgensavgift uppgår till 1 160 tkr (1 131 tkr) och kostnader för av
skrivningar till 1 358 tkr (1 030 tkr). Tingsrydsbostäcjer använder sedan 2014 redovisnings
regler enligt K3. 

Soliditet 

Efter nyemissionen av aktier under 2016 har aktiekapitalet i Tingsrydsbostäder AB ökat till 
20,0 mkr. Soliditeten i företaget bra, 36,8 % (14,0 %). Detta innebär att företagets ekonomiska 
grunder har kraftigt förbättrats. 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder AB har en koncernkredit hos Tingsryds kommun på 5 mkr. Vid årets slut 
har Tingsrydsbostäder 1,5 mkr på koncernkontot och 20 mkr på bankkontot. 

IFtramtficlleli'il 

Nybyggnation av lägenheter centralt i Tingsryds planeras för att tillgodose efterfrågan på 
lägenheter i Tingsryd. 

Arbeta för ökad trygghet och säkerhet i boendet. 

Ett fortsatt målmedvetet arbete med energibesparande åtgärder i överensstämmelse med 
SABOs energiutmaning. 

Bevaka försäljningar av centrala fastigheter och samverka med Tingsryds kommun för att 
kartlägga och planera mark för centralt boende. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen och utföra nödvändiga omstrukt
ureringar av fastighetsbeståndet. Vid behov, planera för nybyggnation av lägenheter till 
rimliga kostnader för att tillfredsställa efterfrågan i kommunen. 

lftesu.antat!:dfispositioli'il 

Till styrelsens förfogande står: 

Balanserat resultat 
Arets vinst 

Totait 

- 2 tkr 
3 tkr 

1 tkr 

Styrelsen beslutar att den ansamlade förlusten förs över i ny räkning. 

Resultatet av Tingsryds Kommunföretag AB:s verksamhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
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Res lUJ lL ,r A ,r MKINI n INI G KO INI CIERINI EINI { tllur} 

Not 2016 2015 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 4,20 50689 44053 
Övriga förvaltningintäkter 14 929 16 609 
Rörelsens intäkter 65 618 60 662 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -8 822 -7 648 
Övriga externa kostnader 5,6 -19 661 -18 758 
Personalkostnader 7 -12411 -11 447 
Avskrivningar av materiella tillgångar 8 -13 782 -13 584 
Rörelsens kostnader -54 676 -51 437 

Rörelseresultat 10942 9225 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 779 839 
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -5 422 -5 999 
Resultat från finansiella poster -4643 -5160 

Resultat efter finansiella poster 6299 4065 

Extraordinära intäkter 0 0 
Skatt 11 -2101 -856 

Arets resultat 4198 3209 

ReslUJlL 'lf'A'lr!RÄKINIHNG MODERBOLAGET (tkr) 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
övriga förvaltningintäkter 
Rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 
övriga externa kostnader 
Rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Koncernbidrag 
Avsättning periodiserhigsfond 
Skatt på årets resultat 

Arets resultat 

9 

Not 

4 

5,6 

9 
10 

11 

2016 

0 
0 
0 

-206 
·206 

-206 

0 
0 
0 

-206 

200 
10 
-1 

3 

2015 

0 
0 
0 

-143 
-128 

-128 

3 
-28 
-43 

-171 

200 
-15 
-10 

23 
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BAL.AINISMKINIEINIG KOINICERINIEINI (ttllur) 
Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materie/la anläggningstillgångar 
Byggnader och marl< 14 235 645 242 325 
Maskiner och tekniska anläggningar 15 54237 46463 
Inventarier 16 2 465 2770 
Pågående om- och nyanläggningar 6 793 14 209 
Summa materiella anläggningstillgångar 299140 305 767 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 14 825 11 825 
Långsiktig fordran 17192 17 613 
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 017 29438 
Summa anläggningstillgångar 331157 335 205 

Omsättningstillgångar 

Varulager 
Råvaror och förnödenheter 455 381 

Kortfristiga fordringar 
Hyres och kundfordringar 9429 5 901 
Koncernkonto Tingsryds kommun 23183 16 399 
övriga fordringar 3 938 4554 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2130 665 
Summa omsättningstillgångar 38 680 27 519 

Kassa och bank 20 261 186 

Summa omsättningstillgångar 59 396 28 086 

SUMMA TILLGÅNGAR 390 553 363 291 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

Eget kapital 18 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (24232 aktier ä 1000 kr) 24232 4232 
övrigt kapital 32 310 33 759 
Annat eget kapital Inklusive årets resultat 20 271 14624 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets al<tieägare 76 813 37 992 
Minoritetsintresse 0 0 
Summa eget kapital 76 813 52 616 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 11 305 11 564 
Summa avsättningar 11 305 11 564 

Lånfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 19 203 469 214 469 
övriga långfristiga skulder 0 0 
Summa långfristiga skulder 203 469 214 469 

Kortfristiga skulder 
Kortfristig del av långfristig skuld 19 80 000 66 025 
Leveraritörsskulder 7395 3 876 
Skatteskulder 100 -131 
övriga kortfristiga skulder 6273 5 668 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5198 9204 
Summa kortfristiga skulder 98 966 84642 

Summa skulder 302435 299 111 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 390 553 363 291 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 21 67 402 66 950 

10 
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TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
l<unfordringar 
Skattefordran 

l<assa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (24232 aktier å 1000 kr) 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget /capita/ 
Balanserat resultat 
Arets vinst 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget lcapital 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond tax-15 
Periodiseringsfond tax-16 

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder 

Summa långfristiga slmlder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskuld 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

(h J.i 

l\lot 

17 

18 

2016-12-31 

24182 

24182 

0 
22 

212 

234 

24416 

24232 
24232 

-2 
3 
1 

24 233 

18 
15 

0 

150 
0 

150 

24416 

11 

2015-12-31 

4182 

4182 

4 
0 

163 

167 

4349 

4232 
4232 

-9 
7 

-2 

4230 

28 
15 

0 

11 
65 
76 

4349 
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KASSAflLÖDESAINJA.l YS IKOINJCERINJEN (tkrr) 

Not 2016 2015 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 6299 4068 
övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet -2164 1 038 
Avskrivningar 8 13 782 13 584 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsel{apital 17917 18 690 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande ver/(samhet 
Ökning av varulager -74 -82 
Ökning av rörelsefordringar -11161 -2 863 
Minskning av rörelseskulder 349 -3 028 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7031 12 717 

lnvesteringsverksamheten 
Nyemission 20 000 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 353 -27 469 
Förvärv av aktier och andelar 0 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -3 000 2936 
Försäljning av materiella anlättningstillgångar 422 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 069 ·24 533 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 
Förändring av långfristiga låneskulder 12 2975 11 818 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2975 11 818 

Arets kassaflöde 20 075 2 
Likvida medel vid årets början 186 184 

Likvida medel vid årets slut 13 20261 186 

12 
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KAS$Af1LÖIQ)ESAINIAIL YS IMOIQ)ER~OIL.AGET (fdlur) 

Not Not 2016 2015 
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -206 -168 
Skatter 0 10 
Avskrivningar 8 0 0 
övriga justeringar som ej ingår i kassaflödet 200 -1 580 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 -1 738 
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
löpande verksamhet 
Ökning av fordringar -18 -4 
Ökning av kortfristiga rörelsesl<Ulder 74 -24 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 -28 

lnvesteringsverksamheten 
Nyemission 20 000 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Förvärv av aktier och andelar -20 000 0 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 2950 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 2950 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 0 0 
Förändring av långfristiga låneskulder 12 0 -1 182 

N;assaflöde från finansieringsverksamheten 0 -1182 

Arets kassaflöde 50 2 
Likvida medel vid årets början 163 161 

Likvida medel vid årets slut 13 212 163 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företaget tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning ("K3"). Koncernens rectovisningsprinciper skiljer sig ej från dotterbolagens redovisningsprinciper. 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter 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 
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. 

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 1illgångens anskaffningsvärde. l 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 ka,ssaflöden (kassagenererande enheter). För1illgångar, 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. 

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. 

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 1illgången sannolikt kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

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 
utnytljas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation 
och montering, lagfarter samt konsullljänster. 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 akJiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med lillgången kommer alt 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 eventuelll kvarvarande redovisat värde 
på komponenten u1rangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter aktiveras. 
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Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader 
dvs tillämpar bolaget 1<3 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. 
l<undfÖrdringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en 
avlalsenlig 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. övervägand.e del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från 
balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Varulager 
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och neltoförsäljningsvärdet. Gummimaterial avsett att användas i produktionen av 
gummistövlar värderas dock till det lägsta av anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde. Gummimaterialet betraktas som en homogen 
varugrupp, varför kollektiv värdering tillämpas. 

Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till 
anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet formgivningskostnader, 
råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader, hänförbara indirekta tillverkningskostnader samt lånekostnader. 

Värdet av de produkter som finns kvar i lager efter att ha varit föremål för en säsongs försäljning, skrivs ner baserat på historiskt utfall av 
försäijning av respektive typ av produkter under efterföljande säsonger. 

Avsättningar 
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Företaget 
nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. Den ökning av avsätlningen som beror på att lid förflyter redovisas 
som räntekostnad. Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och berörda personer har 
informerats. 

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 del 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 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 legal rätt till kvittning. 

Aktuell sl<att 
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. 

l<oncernredovisning 
Dotterbolag är alla de företag som koncernen har rätt att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen föijer med ett 
aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från den dagen då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas från den dagen då del bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär all dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som skillnaden 
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. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen inleds med ett resultatmått som hämtas från resultaträkningen. 1<3 föreskriver dock inte vilket mått som sl<a användas. 
Nedanstående uppställning inleds med posten Rörelseresultat, vilket är fallet även i K3:s exempel 1. 
K3 anger inte uttryckligen om justeringarna för poster som inte ingår i kassaflödet ska specificeras. I del exempel på kassaflödesanalys som ingår 
i 1<3 anges dock de enskilda justeringarna och PwC anser att del är lämpligt att justeringarna specificeras. Detta torde kunna göras endera direkt i 
kassaflödesanalysen eller i not. 

Nyckeltalsdefinilioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

15 

/0 
~ 



115

1$ 
Not2 Uppskjuten skatt K3 

Utgående balans 2016 Utgående balans 2016 
Not enligt tidigare principer Justering enligt 1<3 

Tillgångar 
Fastigheter 
Maskiner och tekniska anläggningar 
Pågående ny- och ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

13 
14 

15 

234 840 
54 237 
6793 
2465 

298 335 

160 
160 

Uppskattningar och bedömningar 

805 
0 
0 
0 

805 

17 
17 

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. 

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 under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår. 

4, Nettoomsättning 

Koncernen 
Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 
Hyresintäkter 
Summa 

5. Övriga externa kostnader 

Koncernen 
Konsumtionsavgifter 
Kostnader fjärrvärmeproduktion 
Kostnader bredband 
Administration 
övriga kostnader 
Summa 

Moderbolaget 
övriga externa kostnader 
Summa 

~ ! JiJ 
16 

2016 

22194 
28495 

50 689 

7132 
4 051 

156 
2985 
5337 

19 661 

206 
206 

2015 

235 645 
54 237 
6793 
2465 

299140 

177 
177 

19 961 
24092 

44053 

7 071 
3322 

74 
2598 
5 693 

18758 

143 
143 
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I~ IJ 
6. Ersättningar till Revisorer 

Koncernen 
PwC 
Revisionsuppdraget 132 135 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 108 62 
Summa 240 197 

Moderbolaget 
PwC 
Revisions uppdraget 27 31 
Revisionsverksamhet utöver revisions uppdraget 0 0 
Summa 27 31 

7. Personalkostnader 2016 2015 

Koncernen 
Lönekostnader 9 070 8 156 
Sociala avgifter 3 017 2773 
Pensionskostnader 324 518 

12411 11 447 

Antal anställda 26 25 

8. Avskrivningar 

Koncernen 
Avskrivningar byggnader 9161 9747 
Avskrivningar maskiner och tekniska anläggningar 4115 3 518 
Avskrivningar maskiner och inventarier 379 319 
Nedskrivning fastighet 127 0 
Summa 13782 13 584 

9. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 
Räntor på likvida medel 39 58 
Räntor på lånerevers 740 781 
Summa 779 839 

Moderbolaget 
Ränteintäkter revers Tingsrydsbostäder 0 3 
Summa 0 3 

1 O. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 
Räntor på långfristiga lån 4021 5008 
Räntor på lånereverser 0 28 
Sorgensavgift till Tingsryds Kommun 1 401 963 
Summa 5422 5 999 

Moderbolaget 
Räntor till Tingsryds Kommun 0 28 
Summa 0 28 

11. Arets skattekostnad 

Koncernen 
Arets skattekostnad 2 511 142 
Uppskjuten skatteskuld -410 714 
Summa 2101 856 

Moderbolaget 
Arets skattekostnad 10 
Summa 1 10 

Gällande skattesats 22% 22% 
Div. ej avdragsgilla kostnader 0,05% 0,05% 
Schablonränta på periodiserat resultat 0,47% 1% 
Effektiv skattesats 22,52% 23,05% 

~\ il 17 
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12. Förändring av långfristiga låneskulder 

Koncernen 
Amorteringar 
Nyupplåning 
Summa 

Moderbolaget 
Amorteringar 
Nyupplåning 
Summa 

13, Sammansättning av likvida medel 

Koncernen 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Summa 

Moderbolaget 
Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Summa 

18 

-2 025 
5 000 

2975 

0 
0 
0 

20 261 
20261 

212 
212 

0 
11 818 

11 818 

-1 182 
0 

-1182 

186 
186 

163 
163 

/0 
~ 
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~ /o 
? 14. ll3yggnader och marll 2016 2015 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 288 504 268 993 
Justeringar 148 
Nyanskaffningar 2372 11 970 
Försäljningar/utrangeringar -422 -218 
Omklassificeringar 95 7759 

290 697 288 504 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -46179 -36 650 
Justeringar -9 
Arets avskrivningar -9159 -9 747 
Försäljningar/utrangeringar 295 218 
Omklassificeringar 0 0 

-55 052 -46 179 

Redovisat värde vid årets slut 235 645 242 325 

Varav bokfört värde byggnader 223 336 230 016 
Varav bokfört värde mark 12 309 12 309 

15. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 83236 81 790 
Nyanskaffningar 11 889 1446 
Försäljningar 

95125 83 236 
Ack. Avskrivningar 
Vid årets början -36 773 -33 255 
Arets avskrivningar -4115 -3 518 

-40 888 -36 773 

Redovisat värde vid årets slut 54237 46 463 

16. Inventarier 

Koncernen 
Ack. anskaffningsvärden 
Vid årets början 4444 2 918 
Justeringar -234 0 
Nyanskaffningar 265 1 526 

4475 4444 
Ac/c Avskrivningar 
Vid årets början -1 673 -1 354 
Justeringar 43 
Arets avskrivningar -379 -319 

-2 009 -1 673 

Redovisat värde vid årets slut 2465 2 770 

17. Aktier och andelar 

Moderbolaget 
Aktier: 
Tingsryds Energi AB 1 082 1 082 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 
Tingsrydsbostäder AB 23000 3 000 
·summa 24182 4182 

(1, 19 
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18, !.':get kapital - specifikation 

Koncernen 

Eget Kapital 2016-01-01 
Nyemission 
Arets resultat 
Eget Kapital 2016-12-31 

Moderbolaget 

Aktiekapital 
4232 

20000 

24232 

An11at eget kapital Summa 
Övrigt kapital inklusive årets resultat eget kapital 

33 759 14 624 

-1 449 
32 310 

5 647 
20 271 

Annat eget kapital Summa 
Aktiekapital Övrigt kapital inklusive årets resultat eget kapital 

Eget Kapital 2016-01-01 
Nyemission 
Arets resultat 
Eget Kapital 2016-12-31 

19. Långfristiga skulder 

Koncernen 
Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp 

Rörligt 

2017 

2018 

2019 

2020 

Tot. 

20. Leasing 

Koncernen 
Leasing som förfaller inom 1 år 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 
Leasing som förfaller efter mer än 1 år 
Summa 

21. Stälda panter och säkerheter 

Koncernen 
Fastighetsinteckningar T ufab 
Fastighetsinteckningar Tingsrydsbostäder 
Summa 

4232 
20 000 

0 
24232 

30 000 

50 000 

90 000 

36 000 

77 469 

283 469 

Genomsnittsränta % 

-0,11 

1,55 

1,50 

1,42 

1,00 

1,07 

20 

0 ~ 

0 

Andel av lån i % 

3 
1 

10,6 

17,6 

31,7 

12,7 

27,3 

100,0 

2016 
1 385 
2456 

0 
3841 

2016 
36 300 
31102 

67402 

52615 
20000 

4198 
76 813 

4230 
20 000 

3 
24233 

2015 
526 

1 291 
556 

2373 

2015 
35950 
31102 

66950 

/0 
? 
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Barbro Svensson 
Ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (35) ~Tingsryds I\ ~kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 36 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2017 års 
ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2017/161 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens 
ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit 
årsredovisning för 2016. Ordinarie bolagsstämma ska enligt 
aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av varje 
räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för 
moderbolaget till +3 tkr. Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till -2 
tkr. 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger 
revisionsberättelser 2017-03-14. I dessa behandlas förslag till stämman 
avseende fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören avseende räkenskapsåret 2016. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de 
beslut som ska fattas av bolagsstämman enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen 2017-03-01 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-03-01 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2017 års ordinarie 
bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till instruktion för kommunens ombud vid bolags
stämma för Tingsryds Kommunröretag AB enligt protkollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen för Tingsryds Kommunföretag AB (TIKAB) har avgivit årsredovisning för 2016. Or
dinarie bolagsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från utgången av 
varje räkenskapsår. Enligt bolagets årsredovisning uppgår resultatet för moderbolaget till +3 tkr. 
Balanserat resultat sedan tidigare år uppgår till -2 tkr. 

Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn avger revisionsberättelser 2017-03-14. I 
dessa behandlas förslag till stämman avseende fastställande av resultaträkningen och balansräk
ningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
avseende räkenskapsåret 2016. 

Föreslås att kommunens ombud vid bolagsstämman ges instruktion för de beslut som ska fattas 
av bolagsstämman enligt bilaga 1. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till instruktion för kommunens ombud vid bolagsstämma för Tingsryds Kom
munföretag AB. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Valda ombud 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Il 
~ 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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2(2) 

BILAGA1 

Förslag till 
INSTRUKTION FÖR KOMMUNENS OMBUD VID 2017 ÅRS ORDINARIE BOLAGS
STÄMMA FÖR TINGSRYDS KOMMUNFÖRETAG AB 

1. Formaliefrågor 

Ombudet ges rätt att själv besluta i formaliefrågorna: 
• val av ordförande vid stämman 
• upprättande och godkännande av röstlängd 
• val av en eller tvåjusteringspersoner 
• prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
• godkännande av dagordningen 
• framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

2. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Ombudet ges i uppdrag att fastställa upprättade förslag till resultaträkning och balansräkning. 

3. Disposition av bolagets vinst eller förlust 

Ombudet ges i uppdrag att godkänna att årets vinst balanseras i ny räkning. 

4. Ansvarsfrihet 

Ombudet ges i uppdrag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri
het för 2016 års verksamhet. 

5. Arvoden 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna skall utges 
i enlighet med bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda. 

Ombudet ges i uppdrag att besluta att arvode till den auktoriserade revisorn och dennes ersättare 
skall utges i enlighet med styrelsens beslut. 

6. Val av revisor 

Ombudet ges i uppdrag att välja Michael Johansson, KPMG, till revisor för perioden fram till 
slutet av första årsstämman 2018. Som dennes ersättare väljs Emil Andersson, KPMG. 



Ärende nr 12 

Val av ombud till 
2017 års ordinarie bolagsstämma 
för Tingsryds Kommunföretag AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (35) 

~. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 37 

Val av ombud till 2017 års ordinarie bolagsstämma för 
Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2017/161 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige utser Britta Lunden som kommunens ombud vid 2017 
års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB, med 
Kenneth Görtz som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i 
kommunkoncernen Tingsryds kommunföretag AB", antaget av KF 2016-
02-29 § 24, ska kommunfullmäktige utse den person ( ombud) som ska 
företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget Tingsryds 
kommunföretag AB samt förse ombudet med vederbörlig fullmakt och 
instruktion för stämman. Det sistnämnda hanteras i separat beslutsärende. 

Ombud för årsstämmor i dotterbolagen utses av moderbolaget Tingsryds 
kommunföretag AB i enlighet med det gemensamma ägardirektivet. 
Kommunfullmäktige behöver således inte fatta något beslut om ombud för 
årsstämmor i dotterbolagen. 

Besluts underlag 

Skrivelse från ekonomichefen 2017-03-01 

I Utdragsbestyrkande 
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I~ ~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-03-01 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Val av ombud till 2017 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds 
Kommunföretag AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Britta Lunden som kommunens ombud vid 2017 års ordinarie bo
lagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB, med Kenneth Görtz som ersättare. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt "Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i kommunkoncernen Tings
ryds kommunföretag AB", antaget av KF 2016-02-29 §24, ska kommunfullmäktige utse den 
person ( ombud) som ska företräda kommunen vid årsstämma i moderbolaget Tingsryds kom
munföretag AB samt förse ombudet med vederbörlig fullmakt och instruktion för stämman. Det 
sistnämnda hanteras i separat beslutsärende. 

Ombud för årsstämmor i dotterbolagen utses av moderbolaget Tingsryds kommunföretag AB i 
enlighet med det gemensamma ägardirektivet. Kommunfullmäktige behöver således inte fatta 
något beslut om ombud för årsstämmor i dotterbolagen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Valda ombud 
Tingsryds Kommunföretag AB 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

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