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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (35) ~Tingsryds 
~kommun 

,~ Kommunstyrelsen., arbetsutskott 

~ 
2017-03-06 I) 

Justerare 

§ 38 

Årsredovisning 2016 Tingsryds industristiftelse 
Dnr2017/162 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 för Tingsryds industristiftelse och lämnar över den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds industristiftelse avger årsredovisning 2016 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds industristiftelse 

I Utdragsbestyrkande 
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~ Tingsryds Industristiftelse 

,~ 
1(3) ? SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

2017-02-20 

§2 

Årsredovisning och verksamhets berättelse för år 2016 

VD och ekonom lämnar en redogörelse för 2017-02-20 upprättat förslag till 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2016 (bilaga 1) 

Styrelsen beslutar 

att godkänna 2017-02-20 upprättat förslag till årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för 2016 (bilaga 1), samt 

att översända årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen. 

Utdrags bestyrkande 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

får härmed avge 

Årsredovisning 
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Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryds Industristiftelse får härmed avge följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Tingsryds Industristiftelse är en stiftelse som ägs av Tingsryds kommun. Styrelsen har sitt säte i 
Tingsryd. Stiftelsens verksamhet är att förvärva, uthyra och förvaltar fastigheter. 

Styrelsen 
Styrelsen i Tingsryds Indush·istiftelse är utsedd av kommunfullmäktige Tings1yds kommun. 
Styrelsen har haft följ ande sammansättning 2016. 

Ordinarie ledamöter 
Mikael Jeansson (s), ordf 
Lennmt F ohlin ( c ), vice ordförande 
Karin Nilsson ( c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 

Suppleanter 
Greenleaves Andersson (s) (t.o.m. 2016-05-30) 
Håkan Karlsson (s) (fr.o.m. 2016-05-30) 
Lena Rundqvist (s) 
Åke Nyberg (m) 
Björn Elmqvist (c) 
Marie-Louise Hilmersson ( c) 

Styrelsen har under perioden haft 9 sammanträden. 

Verkställande direktör är Thomas Mattsson. 

Revisorer 
Pwc, Björn Bergljung, auktoriserad revisor 

Följande lekmannarevisorer är utsedda av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: 
Sven-Erik Svensson, ordf 
Börje Johansson 
Kerstin Pettersson 
Lars-Erik Svensson 
Hans-Olof Johansson 
PeterKoch 

Stiftelsens ändamål 
Stiftelsen har som ändamål att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att å 
dessa, i förekommande fall, uppföra indush'ibyggnader. 

Allmänt om verksamheten 
Efter försäljningen av fastigheten Möllekulla 1 :194 består fastighetsinnehavet nu till ca 11 500 m2

• 

,,/ 

IJ\_ ;:_/1/ e=-~~~y 
Sidan2 av 17 



134

Tingsryds Industristiftelse 
Org nr 829500-4264 

I nuläget finns totalt ca 600 m2 outhyrd lokalyta, fördelat på fastigheterna Ryd 1: 145 och Tings1yd 
4:95. I övrigt är samtliga lokaler uthyrda. 

Samtliga fastigheter har under året varit försäkrade i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd AB. 

Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 7 296 tkr (7296 tkr). 

Väsentliga händelser under året 
Tingsryds Industristiftelse är under avveckling men fram till dess genomförs ett nödvändigt 
underhållsarbete på fastigheterna. Arets kostnader för underhålls åtgärder uppgår till 1098 tkr 
(505 tkr). 

Under året har investeringar i fastigheten Tingsryd 4:95 gjo1ts. Det har bl.a. innefattat investeringar i 
befintlig bankropp för att få upp den i användbait skick samt investeringar i en 
adminish·ationsbyggnad för nya hyresgäster. 

Personal 
Personalstyrkan består, tillsammans med Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 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. 

Miljö 
Stiftelsen 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. 
Stiftelsen arbetar dock aktivt med energisparande åtgärder, såsom fjärrvärme, tilläggsisolering och 
smartare system för att minska den totala miljöpåverkan. 

Förväntad framtida utveclding 
I samband med beslut om koncembildningen beslutades att Tingsryds Industristiftelse ska avvecklas 
successivt. Samtliga fastigheter kommer på sikt att genom fastighetsreglering överföras till Tings1yds 
Utveckling och Fastighets AB. 

Ekonomi 
Stiftelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -219 tkr (666 tkr). Efter upplösning av del av 
periodiseringsfond om 450 tkr samt skatter tillbaka om 172 tkr uppgår resultatet till 403 tkr (239 tkr). 

Vad beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

Sidan 3 av 17 
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l '3 /3 ~ Tingsryds Industristiftelse ~ 829500-4264 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 
2016 2015 2014 *2013 2012 

Soliditet** 30% 25% 25% 24% 5% 
Kassalikviditet** 61% 261% 194% 760% 191% 
Rörelsekapital -5 571 3 770 13 681 11108 3929 
Likvida medel 6727 3 025 13425 11121 5130 

Förändring rörelsekapital -9 341 -9 911 2573 7179 -526 
Investeringar 1141 11 074 250 608 1 577 

Långfristig del lån 5000 15 000 18 531 18 531 125 000 
Kortfristiga del lån 10000 

Fastighetsinnhav / m2 11 500 22500 19 093 19 900 19 900 

Administration 780 612 734 917 1 260 

Fastighetsunderhåll 1 098 505 471 1 093 1696 
Uppvärmning 1 035 1 284 1 044 1182 1 054 

Konsumtionsavgift 505 254 218 266 252 
F astighetsservice 219 286 132 63 28 
Försäkringar 138 122 163 148 173 

RESULTATRÄKNING 2016 2 015 2014 2013 2012 

Rörelseintäkter 5235 4548 4941 7356 17 075 

Rörelsens kostnader -4420 -3111 -2 740 -5 940 -4 784 
Avskrivningar -967 -578 -679 -1228 -7196 

Rörelseresultat -152 859 1522 188 5 095 
Räntenetto -67 -193 -247 -493 -2 747 
Resultat efter finansiella poster -219 666 1169 -305 2348 
Bokslutsdispositioner 450 -167 -292 305 -9 
Beräknad skatt 172 -260 -193 -615 

Nettoresultat 403 239 684 0 1724 

BALANSRÄKNING 2016 2 015 2014 2013 2012 

Tillgångar 
Anläggningstillgångar 18 972 23 911 12 975 14 045 127 998 

Kortfristiga fordringar 2156 1 965 1656 1669 3 096 

Kassa och bank 6727 3025 13 426 11121 5130 

Summa tillgångar 27 855 28 901 28 057 26 835 136 224 

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 7734 7 331 7 092 5 997 5 997 

Obeskattade reserver 634 1 084 917 625 930 

Avsättningar 33 266 
Långfristiga skulder 5 000 19 000 18 531 18 531 125 000 

Kortfristiga skulder 14454 1220 1 517 1682 4297 

Summa eget kapital och skulder 27 855 28 901 28 057 26 835 136 224 

* 2013 och tidigare år har inte räknats om utifrån K3 

** Se not 1 Nyckeltalsdefinitioner 
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RESULTATRÄKNING (TKR) 

Not 2016 2015 

Nettoomsättning 

Hyresintäkter 2649 4 393 

övriga förvaltningsintäkter 4 610 29 [ 

Resultat av fastighetsförsäljning 5 1 976 126 r 

SUMMA INTÄKTER 5235 4548 r 
ii 

Rörelsens kostnader ~ 
Underhållskostnader -1 098 -505 

1r 

i, 
Fastighetsskatt -36 -49 ii 
Övriga externa kostnader 6 -3286 -2 557 i Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 -967 -578 

I' Summa rörelsekostnader -5 387 -3 689 
1, 

Rörelseresultat -152 859 I 
l 
f 
I 
I 

Finansielia poster f, 
I 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
r 

191 125 i 
Räntekostnader och liknande resultatposter -258 -318 
Summa finansiella poster -67 -193 

SUMMA KOSTNADER -5454 -3 882 

Resultat efter finansiella poster -219 666 

Bokslutsdispositioner 
Återföring ackumulerade avskrivning utöver plan 

Avsättning till periodiseringsfond 0 -167 

Upplösning av periodiseringsfond 19 450 

Resultat före skatt 231 499 

Skatt 20 172 -260 

Arets resultat 403 239 
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BALANSRÄKNING (TKR) 

TILLGANGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och Mark 8 11 219 17 937 
Inventarier, verktyg och installationer 9 360 400 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 2453 560 
Pågående nyanläggningar 11 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 14032 18 897 

Finansiella anläggningstillgångar 

övriga långfristiga fordringar 4940 5 014 
Fordran hos koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 4940 5 014 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 972 23 911 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Hyresfordringar 306 479 
övriga fordringar 12 1 251 1465 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 13 599 21 

Summa kortfristiga fordringar 2156 1 965 

Kassa och bank 6727 3025 

SUMMA OMSÄ TTNINGSTiLLGÅNGAR 8 883 4990 

SUMMA TILLGÅNGAR 27 855 28 901 

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

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Grundfond 5 020 5 020 

5020 5 020 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2 311 2072 
Aret resultat 403 239 

2 714 2 311 

SUMMA EGET KAPITAL 15 7734 7 331 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 19 634 1 084 
Summa obeskattade reserver 634 1 084 
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Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Skuld till Tingsryds kommun 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skuld till Tingsryds kommun 
Skatteskulder 
Skulder till kreditinstitut 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Belopp i kr 

Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

18 33 266 

14 5000 15 000 
4000 

5 000 19 000 

215 214 
3 840 

27 
14 10 000 
16 23 453 
17 376 526 

14454 1 220 

20121 21570 

27 855 28 901 

2016-12-31 2015-12-31 

21 24675 

Inga 

37675 

Inga 

/1 , 
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KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Belopp i tkr 2016 2015 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -219 666 
Resultat av fastighetsförsäljning -1 976 -126 
Skatt på årets resultat 172 -260 
Avskrivningar och nedskrivningar 967 578 
Justering poster som inte ingår i kassaflödet -233 -250 

~ Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -1 289 608 

I 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital I 
löpande verksamhet 
Förändring av kortfristiga rörelsefordringar -191 -309 
Förändring av kortfristiga rörelseskulder 13 234 -181 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 754 118 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1141 -11 074 
Försäljning av anläggningstillgång 7 015 5100 
Försäljning av finansiella angläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 874 -5 974 

Finansieringsverksamheten 
Minskning av kortfr lån 
Minskning/ökning av långfristiga fordringar 74 -5 014 
Skuld till TK, revers travbana -4 000 4000 
Minskning långfristig låneskuld -10 000 -3 531 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 926 -4 545 

Arets kassaflöde 3 702 -10 401 
Likvida medel vid årets början 3 025 13426 

Likvida medel vid årets slut 6 727 3 025 
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Not 1 Redovisning- och värderingsprinciper 

Tingsryds Industristiftelse tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernreovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen. 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar hyresintäkter för uthyrning av lokaler och byggnader. 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, samt reavinst från försäljning av fastigheten 
Möllekulla 1 :194. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 

bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de 
allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I de fall där nyanskaffningsvärde inte varit 
känt tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Industribyggnader 
Mark 
Markanläggning 
Byggnads- och markinventarier 
Stomme 
Fasad, tak, fönster 
Innerväggar, golv, undertak 
El, WS, styrsystem 
Restposter 
Hyresgästanpassningar 
Inventarier 
Fordon 

Nedskrivningar 

50 år 
40 år 
40 år 
50-100 år 
30-50 år 
15-30 år 
15-40 år 
20-50 år 
5-20 år 
5-20 år 
5-25 år 

Neskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Allmänna principer 

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 värdet, skrivs den ner till 
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än 
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Balansräkning 

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

Marknadsvärderlng fastigheter 
Under 2016 har Tingsryds Industristiftelse marknadsvärderat fastighetsbeståndet. 
Arbetet har dels bestått av ett värderingsprogram men också genom egen analys av fastigheternas värde. 

Värderingen beaktade nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde 
användes en kalkylperiod på tio år och en ränta på 9-11 %. Fastigheterna förutsattes att vara uthyrda enligt 
långsiktig plan. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 
tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 
Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsultljänsler. 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. 

Sidan 9 av 17 



141

,~ 
~ 

Tingsryds Industristiftelse 
8295i!tJ4264 

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

Finansiella instrument 

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

Kundfordringar och liknande fordringar 
Kundfordrlngar 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 
kredil!agararen utan avsikt alt bedriva handel med fordringsrättema. Kundfordrlngar 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 anskaffningslillfället. Kundfordrlngar 
värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund
fordrlngar redovisas i posten övriga externa kostnader/Försäijningskostnader. 

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

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattep5ktiga 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 sam härrör från den första 
redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 
i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig Ull 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: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt} i förhållande till 
balansomslutningen. 

Kassalikviditet: 
Omsättningstillgångar {ibland även inklusive outnyt\jad checkräkningskredit) delat med kortfrlstiga skulder. 

Rörelsekapital: 
Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 
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Not 2 • Korrigeringar K3 

En genomlysning av tillämpningen av K3 har gjorts under året och korrigeringar avseende antalet 
komponenter samt avskrivningstider har gjorts. Effekterna har blivit totalt lägre avskrivning. 

Not 3 • Uppskattningar och bedömningar 
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om 
framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också 
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 och bedömningar används sedan för 
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa 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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Not 4 - övriga rörelseintäkter 

Försäljning värme 
Försäljning pellets (TUFAB) 
övriga sidointäkter 

Not5 - Avyttring fastigheter 

Möllekulla 1:194, Södra vägen Urshult 
Försäljningspris 
Bokfvärde 
Reavinst 

Nots . Övriga externa kostnader 

Administration 
Uppvärmning 
Kostnad pellets 
Konsumtionsavgifter 
Fastighetsservice 
Fastighetsinventarier 
Försäkringar 
Befarad kundförlust 

Not7 . Avskrivningar 

Avskrivningar byggnader och mark 
Avskrivningar förbättringsarbeten på annan fastighet 
Uppskrivning av felaktigt avskriven mark 
Nedskrivning, Tingsryd 4:95 (Travet) 

Not8 . B:tggnader och mark+ markanläggning 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffning 
Omklassiflcering 
Avyttring/utrangeringar 

UB anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början 
Justering, (avskriven mark) 
Omklassificering 
Arets avskrivning enligt plan 
Avyttringar/utrangeringar 

UB ack avskrivningar 

2016 
6 

599 
5 

610 

2016 

7 015 
5039 
1976 

2016 
780 

1 035 
599 
505 
216 

3 
138 

10 

3 286 

2016 
361 
173 

-167 
600 
967 

2016-12-31 

48 943 
1141 

-5 439 
-24 535 

20110 

30506 
-167 

-2873 
321 

-19 496 

8 291 

2015 
28 

29 

2015 
i' i: 
y 

5100 [i. 

4974 i 
126 I 

I: 
I 
j'. 

2015 
611 

1284 

254 
286 

122 

2557 

2015 
543 

35 

578 

2015-12-31 

42 593 
11 074 

250 
4974 

48 943 

29 963 

443 
100 

30506 
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Nedskrivningar 
Vid årets början 
Arets nedskrivningar 
Summa nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Taxeringsvärde, byggnader 

Taxeringsvärde, mark 

Not 9 - Inventarier+ fordon 

Ackumulerad anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
UB anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 
Vid årets början 
Avyttring 
Arets avskrivning enl plan 
UB ack avskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

0 
600 
600 

11 219 

6 311 

985 
7296 

2016-12-31 

400 

400 

0 

40 
40 

360 

500 

500 

17 937 

6 311 

985 
7296 

2015-12-31 

400 

400 

400 

Not 10 - Förbättringsarbeten på annans fastigheter 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Omklassificerin9 (pelletspanna) 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
Arets avskrivning 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 11 - Pågående byggnation 

Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Nyanskaffning örnen 17, IFO 
Omklassificering 

Redovisat värde vid året slut 

TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 

2016-12-31 2015-12-31 

875 875 
2066 
2941 875 

315 280 
173 35 
488 315 

2453 560 

2016-12-31 2015-12-31 

0 
1141 

-1141 

0 

14032 

250 

250 

0 

18 897 
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Not 12 - Övriga fordringar 

Skattefordran 
Skattekonto 
Redovisad moms 

SUMMA ÖVRIGA FORDRINGAR . 

2016-12-31 

815 
436 

1251 

Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2015-12-31 

671 
794 

1465 

2016-12-31 2015-12-31 

Aditro - Raindance lev.fakturor ankomst 2016 
Upplupna intäkter 599 

599 

21 

21 
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Lånesammandrag Not14 

Förfallodag Ränta Lånebelopp Kortfr. del Amortering 

2017-10-24 
2017-02-13 
2018-09-24 

Not 15 - Eget kapital 

Eget kapital 2016-01-01 
Arets resultat 
Eget kapital 2016-12-31 

-0,07% 

2,13% 

0,38% 

Grund-
fond 

5020 

5 020 

5000 

5000 

Reserv-

fond 

Not 16 - Övriga kortfristiga skulder 

Redovisad moms 
Panna Konga Bruk 8:11 

2016-12-31 
23 

23 

5 000 
5000 

10 000 

Fritteget 
kapital 
2 311 

403 
2 714 

Summa eget 

kapital 
7 331 

403 
7734 

2015-12-31 
27 

453 
480 

Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Raindance-Aditro 2015 
Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 
Interima leverantörsfakturor 
Hyra 1 kv 2016 

2016-12-31 2015-12-31 

14 
155 
207 

376 

135 
14 

377 
526 
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Not 18 -Avsättningar 

Ingående uppskjuten skatteskuld (K3 kap.29) 
Periodens förändring uppskjuten skatt 

Avsättning vid periodens utgång 

Not 19 - Obeskattade reserver 

Upplösning av periodiseringsfond, tax 14 
Periodiseringsfond tax 2014 
Periodiseringsfond tax 2015 
Periodiseringsfond tax 2016 

Not 20 - Arets skatter 

Redovisat resultat före skatt 
Aktuell skatt 

Skatt på årets resultat 
Schablonskatt periodiseringsfond 
Arets skatt 

Ändring föregående års taxering 
Förändring uppskjuten skatt K3 
Summa skatter 

Not 21 - Ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelse 

örnen 17 

Tingsryd 4:95 

Ryd 11:1 
Ryd 1;145 
Summa inteckningar 

500 

23125 
400 

650 

24 675 

22% 

0,47% 

2016-12-31 2015-12-31 

266 
-233 

33 

116 
150 

266 

2016-12-31 2015-12-31 

-450 
625 
292 
167 

634 

2016-12-31 

231 

-51 
-3 

-54 

-7 
233 
172 

625 
292 
167 

1 084 

2015-12-31 

499 

110 

110 

150 
260 

2016-12-31 2015-12-31 

24675 37675 

0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (35) ~fingsryds 
J ~Kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 1'1 

-:Il" 

Justerare 

t?~ 

§ 39 

Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2017/163 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2016 för stiftelsen Tingsryds bostäder och lämnar över den till 
kommunfullmäktige för fastställande. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsryds bostäder avger årsredovisning 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsryds bostäder 

k( 
I !Jtdragsbestyrkande 
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S'fJIF1'EJLSEN 1'INGSRYDSBOS1'ÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-27 

~ 1(1) 

/ 

§ 1 

Bokslut 2016 

Styrelsen beslutar 

1. Fastslå bokslut för 2016. 

2. Överlämna bokslutet till revisorema för granskning. 

3. Överlämna bokslutet till Tingsryds kommunfullmäktige för 
godkämiande. 

4. Omedelbar justering av protokollet. 

Beskrivning av ärendet. 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för bokslut 2016 gällande 
Stiftelsen Tingsryds bostäder (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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VD har ordet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är fortfarande det ledande bostadsföretaget i Tingsryds 
kommun. Bostadsefterfrågan är fortfarande stor i kommunen och antalet lediga lägenheter 
är på en mycket låg nivå. Under året har vakansen stadigt varit kring en procent eller 
motsvarande ca 10 lägenheter. Efterfrågan på lägenheter med centrala lägen har inte 
förändrats under året, dock har efterfrågan i hela kommunen ökat och antalet lediga 
lägenheter har minskat till en ovanligt låg nivå på samtliga orter. Samtliga allmännyttiga 
bostadsföretag i länet befinner sig i ungefär samma situation som Tingsrydsbostäder. 

Underhållsprojel<t har genomförts under året i bland annat Rävemåla och Linneryd, och 
har bestått av tilläggsisolering, fönsterbyten, byte av takbeläggning och fasadmaterial. 
Under året har också en större genomgripande renovering av ett flerbostadshus gjorts i 
Ryd. En byggnad som under några år har varit avställd. De 12 lägenheterna har renoverats 
till nyproduktionsstandard och hela projektet har finansierats helt med eget kapital utan 
någon upplåning. Företaget fortsätter att ansluta fastigheter till fibernätet och lägger nu en 
plan för att ansluta samtliga lägenheter fram till 2020. 

Tingsrydsbostäder har inte byggt några nya lägenheter under 2016 men gjort en 
upphandling avseende åtta lägenheter i Väckelsång med byggstart kring årsskiftet. 
Inflyttning planeras till halvårsskiftet 2017. 

Energispararbetet har fortsatt hög prioritet i företaget, och genomförda åtgärder fortsätter 
att generera besparingar. Totalt har Tingsrydsbostäder genom målmedvetna energi
sparåtgärder minskat energiförbrukningen med ca 23,9 % energi sedan 2007. Besparingen 
har resulterat i minskade utsläpp av växthusgaser med ca 250 ton Co2 per år för Tingsryds
bostäders fastighetsbestånd. 

Tingsrydsbostäders utveckling av fastighetsbeståndet ska i huvudsak ske genom 
renovering av det befintliga fastighetsbeståndet. Företaget ska utveckla fastighetsför
valtningen så att kvaliteten blir bättre och hyresrätten blir ett konkurrenskraftigt 
bostadsalternativ i kommunen. 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 aktivt följa utvecklingen på 
kapitalmarlc;naden, men också planera för framtida ränteuppgångar. Företaget ska arbeta 
vidare med en ekonomisk uppbyggnad som gör det möjligt att bibehålla nuvarande 
investeringstakt med en hög självfinansieringsgrad. 

Peråke Janen 
VD 

2 



154

ÅRSREDOVI S NING 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder får härmed avge 
följande förvaltningsberättelse för verk
samhetsåret 2016. 

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 Möller, Tingsryd, M) 

Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, 
vice ordförande, C 
(Karl-Gustav Sjöqvist, Tingsryd, C) 

Gunnar Fransson, Ryd, S 
(Jan P Olsen, Konga, S) 

Tomas Lundström, Väckelsång, S 
(Tomas Blomster, Urshult, S) 
Kenneth Görtz, Urshult, M 
(Marie Sahlberg, Urshult, M) 

3 

Lennart Karlsson, Ryd , c 
(Ann-Christin Johansson, Ryd, c) 
Eva Hagelberg, Väckelsång, c 
(Lars Nilsson, Tingsryd, c) 

Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda 
sammanträden. 

Organisationsanslutning 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ansluten till 
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, 
Arbetsgivarorganisationerna Pacta samt Hus
byggnadsvaror HBV Förening. 

Revisorer 

Följande revisorer är utsedda av kommun
fullmäktige i Tingsryds kommun: 

Sven-Erik Svensson, ordförande, C 
Lars-Erik Svensson, S 
Hans-Olof Johansson, M 
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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Verksamheten 

Uthyrningsläget 

Efterfrågan på lägenheter har totalt i kommunen 
ökat under året. Antalet lediga lägenheter vid 
årets början var 21 st. och vid årets slut uppgick 
de lediga till 3 st. Antalet redovisade outhyrda 
lägenheter har under året uppgått till i genom
snitt 10 st. (20 st.) , detta motsvarar ca 0,9 %. An
delen vakanta lägenheter är ganska jämnt 
fördelat över beståndet om man bortser från att 
allt är uthyrt i Tingsryd och Väckelsång. Hyres
bortfallet för outhyrda lägenheter och lokaler 
samt hyresrabatter uppgick under året till totalt 
1 473 tkr (1 655 tkr). 

Under 2016 har vi upplevt ett fortsatt högt tryck i 
uthyrningen av lägenheter i alla orter. I Ryd har 
12 nya lägenhetertillskapats genom ombyggnad 
av ett hus tid igare satt i malpåse och inflyttning 
påbörjades 2016-10-01 . 

Hyror 

Hyrorna på bostäder och lokaler höjdes inte för 
2016 på grund av låga räntor och låg inflation. I 
överenskommelsen med Hyresgästföreningen 
träffades ett tvåårigt avtal , 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. Vidare sker en 
höjning av hyrorna med 0,65 % från 2018-01-01 . 

Det kommunala ändamålet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som syfte och 
verksamhetsmål att inom hela Tingsryds 
kommun verka för en god bostadsförsörjning. 
Målet har uppnåtts under året genom att 
tillhandahålla attraktiva och prisvärda bostäder, 
att tillhandahålla en god service, skapa en god 
integration och en bra och hållbar miljö genom 
sunda och energisnåla byggnader. Den totala 
hyresnivån överstiger inte medelnivån för 
jämförbara bostadsföretag. 

Förvaltning 

Fastighetsbeståndet per 2016-12-31 uppgår till 
1073 lägenheter omfattande ca 68 500 m2 

bostadsyta. Lokalytan uppgår till ca 7 000 m2. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under året sålt 
fastighetsskötsel motsvarande 1,45 heltids
tjänster till Tingsryds Kommun. Därutöver har 
beredskapstjänst sålts till TEAB och Tingsryds 
kommun. Under året har även administrativa 
tjänster sålts till Tingsrydsbostäder AB och 
Tingsryds Kommunföretag AB. 

1'1 
Felanmälan efter arbetstid omhändertas av egen ~ 
beredskapspersonal i samarbete med personal 
från TEAB. Störningsjour köps externt av SRSB. 

Hyres bortfall 
• Bostäder 
El Totalt 

5 000 000 ~-------------~ 

4 000 000 

3 000 000 

2 000 000 -

1000000 

0 
2012 

Hyresintäkter 

2013 2014 2015 2016 

• Bostäder 
DTotalt 

70 000 000 ,---- - ---------- ---, 
68 000 000 
66 000 000 
64 000 000 
62 000 000 
60 000 000 
58 000 000 

56 000 000 
54 000 000 

4 

2012 2013 2014 2015 2016 

Personal 

Lön och arvoden se not 4. 

Personalen har deltagit i kurser och konferenser i 
SABO:s regi inom respektive verksamhetsområde, 
samt kurser som anordnats lokalt i kommunal och 
facklig regi. 

Balanserad styrning 

Under år 2015 genomfördes en personalenkät för 
att följa upp målen i personal-, process- och 
utbildningsperspektivet i balanserad styrning. Under 
2017 ska en hyresgästenkät genomföras. Resultat
en redovisas i not 5. 
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IFastäghetsbeståndet 

Samtliga fastigheter har under året varit full
värdesförsäkrade i försäkringsbolaget Protector 
Försäkring AB. Fastigheternas sammanlagda 
taxeringsvärde uppgick till 247 142 tkr. 

Investeringar 

Arets investeringar i byggnader, mark och 
markanläggningar uppgår till 15 836 tkr 
(12 747 tkr) 

Storgatan 12 D i Ryd har totalrenoverats och 
skapat 12 nya lägenheter. Nya underhållsfria 
treglasfönster och balkongfronter har monterats 
och alla ytskikt, väggar och golv har renoverats. 
Ny köksinredning har installerats och samtliga 
wc/dusch har helrenoverats. Alla kök har fått 
nya vitvaror och alla lägenheter har nu en egen 
tvättmaskin och torktumlare. Elinstallationer och 
varm- och kallvattenrör är utbytta. Säkerhets
dörrar i entreerna. Lägenheterna är även förbe
redda för framtida fiberinstallation. 

Investeringar i maskiner och inventarier har 
under 2016 gjorts till ett belopp av 1 135 tkr 
(1139 tkr). För 2017 budgeteras investeringar i 
maskiner med 1 000 tkr. 

Tre fastigheter, i Konga och Tingsryd har 
robotklippare testats med bra resultat för 
klippning av gräsmattor. 

Underhåll 

Arets kostnad för underhållsåtgärder uppgår till 
7 849 tkr (7 632 tkr) vilket innebär en ökning av 
underhållet med 3 kr/m2 till 104 kr/m2. Lägenhets
underhåll i form av ommålning, tapetsering, golv
läggning, renovering av badrum, byte hushålls
maskiner etc. uppgår till 3 845 tkr. 

Allt utvändigt trä har bytts mot underhållsfria 
skivor och tilläggsisolering har skett både på 
väggar och vindar på Andviksvägen i Linneryd 
och Bygdegårdsvägen i Rävemåla. Nya under
hållsfria treglasfönster har monterats. Taken är 
bytt. Vindarna har även brandsektionerats. 

Västergatan i Ryd har fått nya treglasfönster och 
väggen vid balkongen har tilläggsisolerats och fått 
nya underhållsfria fasadskivor. Befintliga balkong
er på Skyttegatan 11 har ersatts med nya 
prefabricerade balkonger 

Vindarna i två huskroppar på Ringvägen har 
försetts med nya brandväggar och är utfört med 
egen personal. 

5 

Yttre målning har gjorts på tre fastigheter, en i 
Väckelsång, en i Urshult och en i Linneryd. 

rnvesteringar 

2012 2013 2014 2015 2016 

Underhåll 

12 000 000 -,------------,-----, 
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Miljö 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder bedriver inte någon 
anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet en
ligt miljöbalken. 

Vid upphandling väljs miljövänliga produkter, 
första hand. 

Energispararbetet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har anslutit sig till 
Skånealternativets mål i enlighet med SABO:s 
energiutmaning för att spara 2,5 % per år fram 
till år 2016, basår är 2007 års energianvändning, 
totalt en minskning med 20 % av energi
användningen. Tingsrydsbostäder har till och 
med 2016 sparat 23,9 % vilket är en förbättring 
med 0,6 %. Under 2016 har Tingsrydsbostäder 
haft bättre uthyrt vilket påverkar energiför
brukningen genom ökad förbrukning på grund av 
färre lediga lägenheter. Tingsrydsbostäder hade 
en energiförbrukning på 155 kWh/m2 2007 som 
minskat till 118 kWh/m2 2016. Andra SABO
företag anslutna till Skåneinitiativet hade en för
brukning på 127 kWh/m2 2015. Målet för Skåne
initiativet för år 2016 är 124 kWh/m2• 

Tilläggsisolering av vindar har gjorts på Orgel
vägen i Linneryd. 

Nya energisnåla fläktar har installerats på 
Dackegatan 7-9 i Väckelsång och Skyttegatan 
11, Tingsryd. 

Ny energieffektiv tvättstugeutrustning bland 
annat på Skogsgatan i Ryd . 

Solcellsanläggning, 5kW, installerad på Hant
verkargatan 6 i Ryd. Två nya solcellsanläggning
ar är inplanerade 2017 i Konga och Rävemåla. 

OVK-besiktningar och tillkommande åtgärder 
utförts i ett stort antal fastigheter, bland annat på 
Ebbalyckevägen och Linnerydsvägen i Tingsryd. 
Arbetet fortsätter 2017. 

Utbyte till LED-belysning i allmänna utrymme, 
bland annat tvättstugor, trapphus och källare 
sker fortlöpande. 

Under år 2017 kommer det planerade energi
spararbetet att fortsätta på det sätt som det 
bedrivits under 2016. 

Under 2017 kommer Tingsrydsbostäder fortsätta 
att byta ut stora vattenmätare mot mindre för att 
minska de fasta kostnaderna för vatten och 
avlopp. 
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Ekonomi 

Tingsrydsbostäder visar ett resultat på 2 255 tkr 
för verksamhetsåret 2016 (2 814 tkr) . Det all
männa uthyrningsläget har sett över hela året 
varit betydligt bättre än tidigare år. Hyresbort
fallet har minskat från 1 655 tkr till 1 473 tkr, i 
hyresbortfallet ingår även hyresrabatter. Resul
tatet har påverkats positivt av betydligt lägre 
kostnader för räntor. Tingsryds kommun har höjt 
borgensavgiften från 0,35 % till 0,5 % vilket 
medfört ökade kostnader med 368 tkr. Tings
rydsbostäder använder redovisningsreglerna 
K3. 

Kostnader för planerat underhåll har ökat med 
0,2 mkr till 7,8 mkr, vilket är ca 1,0 mkr mer än 
det budgeterade underhållet. Detta beror på 
medvetna satsningar då vi tidigt såg en prognos 
på ett positivt resultat för helåret. Kostnader för 
reparationer har i stort sett inte ökat under 2016 
vilket är positivt då trenden de senaste åren 
håller i sig. Det tyder på att de senaste årens 
satsning på underhåll börjar ge resultat. Total 
kostnad för reparationer på 60 kr/m2. 

Räntekostnaderna har fortsatt att minska under 
2016 med 1,2 mkr till 4,9 mkr, detta beroende på 
det historiskt låga ränteläge som just nu råder. 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder balansomslutning 
är på 309 420 tkr. 

Soliditet 

Den minskade investeringstakten de senaste 
åren och fortsatt goda resultat har lett till en 
positiv utveckling av Tingsrydsbostäders solidit
et. Tack vare detta har soliditeten ökat från 12,5 
% till 13,3 % vilket är en ökning med 3,4 % på 
fem år. Stiftelsen Tingsrydsbostäders soliditets
mål att inte understiga 1 O % i soliditet, har 
uppfyllts under 2016. Mellan 2009 och 2016 har 
Tingsrydsbostäder investerat för ca 162 mkr i 
större och mindre investeringar, av detta har 
Tingsrydsbostäder självfinansierat ca 64 %. 

Likviditet 

Tingsrydsbostäder har en checkkredit på 10 
Mkr hos Swedbank. Vid årets slut har 
Tingsrydsbostäder inte behövt utnyttja den. 
Tingsrydsbostäder har en likviditet på 8 410 tkr 
vid årets slut. De långfristiga skulderna uppgick 
vid årets slut till 248 172 tkr. Genomsnittsräntan 
uppgick till 1,48 %, vi ser dock redan nu en 
sänkning av denna under 2017. 
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Framtiden 

Under 2017 kommer Tingsrydsbostäder att 
färdigställa 8 nya lägenheter i Väckelsång. 

Vid behov, planera för nybyggnation av lägen
heter till rimliga kostnader för att tillfredsställa 
efterfrågan i kommunen. 

Verka för att minska antalet avflyttningar. 
Följa den allmänna ränteutvecklingen och 

Verka för ett samgående med Tingsrydsbostäd- analysera riskerna och planera för en sund 
er AB spridning av lånen. 

Vidta åtgärder för ökad trygghet och säkerhet 
i boendet. 

Vinstdisposition 

Till styrelsens förfogande står: 

Förbättra och utveckla bostadsområden 
genom att öl<a attraktiviteten. Balanserade vinstmedel: 13 251 tkr 

Arets vinst 2 255 tkr 

Totalt kronor 15 506 tkr 
Ett fortsatt målmedvetet arbete med energi
besparande åtgärder i överensstämmelse 
med SABOs energiutmaning som slutade 
2016. Målsättningen är att minska energiför
brukning med 2,5 % med 2007 som basår 
och om möjligt överträffa den. 

Styrelsen beslutar att vinstmedlen balans
eras i ny räkning. 

Följa utvecklingen av bostadsmarknaden 
inom kommunen och utföra nödvändiga om
struktureringar av fastighetsbeståndet. 

Resultatet av Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
verksamhet samt dess ekonomiska ställning 
framgår av följande resultaträkning, balans
räkning och kassaflödesanalys. 

Fem år ~ sammandrag 
2016 2015 2014 2013 2012 

Intäkter 69 241 70 641 66433 64 938 67 970 
Resultat 2255 2 814 2254 564 1150 
Underhåll 7 880 7632 6 638 10 116 9 754 
Driftskostnader 32 471 31 831 29 510 30244 31245 
Räntekostnader 4 917 6124 6 918 7 363 8234 
Kassaflöde från den 17 042 16119 16 331 10 498 10 816 
löpande verksamheten 

Investeringar 16 971 15 746 12 882 7 708 5 555 
Balansomslutning 308 599 303 269 297 071 292 764 291 625 
Soliditet 13,3% 12,5% 11,1% 9,9% 9,9% 
Flyttningsfrekvens 18,0% 20,7% 20,5% 20,6% 24,1% 

Nyckeltalsdefinitioner finns i not 1 redovisningsprinciper. 
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~ 
., Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2017-02-27 

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

not 2016 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 6,7,29 66 593 
övriga förvaltningsintäkter 8 2 648 
Summa nettoomsättning 69 241 

Fastighetskostnader 
Underhållskostnader 9 -7 880 
Driftskostnader 4,10 -32 471 
F astig hetsskatt -836 
Avskrivning av matriella anläggningstillgångar 11 -10 880 
Nedskrivningar -821 

Bruttoresultat 16 353 

Centrala administrations- och 4,12,13 -6 392 
försäljningskostnader 

Rörelseresultat 9 961 

Finansiella poster 
Utdelning på aktier och andelar 2 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 917 
Borgensavgift -1 226 
Summa finansiella poster -6 057 

Resultat efter finansiella poster 3 904 

Bokslutsdispositioner 
Avsättning periodiseringsfond -976 

Resultat före skatt 2 928 

Skatt på årets resultat 14 -673 

Resultat 2 255 

10 

2015 

66273 
4368 

70 641 

-7 632 
-31 831 

-838 
-10 536 

-723 

19 081 

-5 879 

13 202 

2 
74 

-6124 
-858 

-6 906 

6 296 

-1 574 
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'> Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1'1 
2017-02-27 ., 
BALANSRÄKNING PEIR DEN 31/12 2016 (tkr) 

Not 2016 2015 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 16 288 335 287 466 
Markanläggningar 17 607 682 
Inventarier 18 5270 4 913 
Pågående ombyggnationer 19 1 491 11 
Pågående nybyggnationer 19 2857. 250 
Summa materie/Ja ti/Jgångar 298 560 293 322 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepapper 20 40 40 
Andra långfristiga fordringar 20 227 209 
Uppskjuten skattefordran 0 16 
Summa finansiella anläggningstillgångar 267 265 

Summa anläggningstillgångar 298 827 293 587 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kund- och hyresfordringar 774 798 
Skattefordran 104 140 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 21 484 283 
Summa kortfristiga fordringar 1 362 1 221 

Kassa och bank 22 8 410 8 461 

Summa omsättningstillgångar 9 772 9 682 

Summa tillgångar 308 599 303 269 

11 
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~ 
~Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2017-02-27 

BALANSRÄKNING PER DEN 31 /12 2016 (tkr) 

Not 2016 2015 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Grundfond 2282 2 282 
Reservfond 20199 20199 

Summa bundet eget kapital 22481 22 481 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 13 251 10 437 
Arets resultat 2255 2 814 

Summa fritt eget kapital 15 506 13 251 

Summa eget kapital 23 37 987 35 733 

Obeskattade reserver 24 3 771 2795 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 3 334 3 344 
Uppskjuten skatt 2 1 398 1 356 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 25 160 000 189 800 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 25 88172 58476 
Förskottsbetalda kundfordringar 3 576 4 721 
Leverantörsskulder 6 758 2 618 
Skatteskulder 483 609 
övriga kortfristiga skulder 26 775 784 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 27 2 345 3033 
Summa kortfristiga skulder 102109 70 241 

Summa eget kapital och skulder 308 599 303 269 

Ställda säkerheter och 28 12 714 12 714 
ansvarsförbindelser 

12 
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\} Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2017-02-27 

KASSAFLÖDESANAL YS (tkr) 

Löpande verksamhet 

Resultat efter finansiella poster 

Not 

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

Ökning (-)/minskning(+) av rörelsefordr. 
Ökning(+)/ minskning(-) av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamhet 
Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 
Fastighetsförsäljning 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Summa likvida medel vid årets slut 15 

13 

2016 

3 904 
11 701 

-594 
15 011 

-141 
2172 

17 042 

-15 836 
-1 135 

-18 
0 

-16 989 

0 
0 

-104 
-104 

-51 

8 461 

8 410 

2015 

6296 
11 259 
-1 436 
16119 

109 
737 

16 965 

-12 747 
-2 999 

87 
0 

-15 659 

0 
0 

-102 
-102 

1 204 

7257 

8461 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och BokFöringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Arsredovlsning och koncernredovisning ("K3"). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: 

Resultaträkning 

lntäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

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

Ersättningar Ull anställda 

l<ortfrlstiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bilersättningar och liknande koslnadsförs löpande. 

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

Förmånsbestämda penslonsplaner 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas som 
avgiftsbestämda penslonsplaner och kostnads förs därmed under del räkenskapsår de avser. 

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

Mark och fallrältigheter 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 materiell11 anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

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

När del 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 återvinningsvärdel. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där del finns separala 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 nytijas. 

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 del är sannolikt alt framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt 
sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har under 2016 gjort översiktliga beräkningar av marknadsvärdel på sina fastigheter baserat på 
framtida kassaflöden. Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet med god marginal överstiger det bokförda värdet på 
fastighetsportFöljen. För vissa relativt nyproducerade fastigheter är dock del beräknade marknadsvärdet lägre än bokfört värde. 
En nedskrivning av dessa fastighetsvärden kan aktualiseras om värdenedgången blir bestående. Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
redovisade värde uppgår till 288 335 lkr och det verkliga värdet uppgår till ca 516 000 tkr. Metoden för att utföra marknadsanalysen 
är en driftsnettoanalys. Avkaslningskraven är uppskattade till 6-8 % för hyresfastigheler, 6-7,5 % för nybyggda hyresfastigheler 
och 9-1 O % för kommersiella lokaler. Värdet är inte baserat på värdering utförd i värderingsprogrammet Värderingsdala. Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder har vissa begränsningar i stiftelsens stadgar om att man inte får avyttra stora mängder av förvallnings
fastigheler på ett år. Inga väsentliga åtaganden om att köpa uppföra, reparera, underhålla eller förbättra Förvallningsfastigheterna 
finns. 

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde koslnadsförs löpande. 

14 
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Anskaffningsvärde 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på 
plats och i skick för att 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 hänförliga till 
investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma 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 ulrangeras. Äveri när nya komponenter skapas genom tillkommande utgifter aktiveras dessa. 

Reparationeroch 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, 
likviditetsrisker, kreditrisker är låga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Nyckeltalsdefinltioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2017-02-15 

Not2 

Tillgångar 
Fastigheter 
Markanläggningar 
Pågående nybyggnationer 
Pågående ombyggnationer 
Maskiner 
Summa Tillgångar 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt 
Summa avsättningar 

Not3 

Uppskjuten skatt 

Utgående balans 2016 

Not enligt tidigare principer Skillnad 

15 
16 
18 
18 
17 

282 804 
607 

2 857 
1 491 
5270 

293 029 

Förändring 

1 356 
1 356 

Uppskattningar och bedömningar 

6 353 

6 353 

42 
42 

Utgående balans 2016 

enligt K3-reglerna 

289156 
607 

2 857 
1 491 
5 270 

299 381 

1 398 
1398 

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

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

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

16 
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Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2017-02-27 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not4 
Löner 2016 

Löner och ersättningar till styrelse o VD 860 
Löner till övriga anställda 7 833 
Sociala kostnader 3 597 
Varav pensionskostnader 570 
av dessa avser styrelse o VD 74 
SUMMA 12 290 

2015 

824 
7 316 
3 766 

794 
72 

11 906 

VD har rätt till 12 månaders full lön vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Vid uppsägning 
från VD:s sida gäller 6 månaders uppsägningstid. 

Medeltalet anställda inom Stiftelsen Tingsrydsbostäder uppgick under året till 23 (22) st, 
motsvarande heltidstjänster. Av antalet anställda är 4 kvinnor (17.4 %) och 19 män (82,6 %). 
Av styrelsens totala antal ledamöter (7) är 2 kvinnor. övrig företagsledning en man (0 kvinnor) 

Det totala antalet sjukfrånvaro uppgick till 3,05 % (1 .40 %) av ordinarie arbetad tid. Av dessa består 
11 .4 % (34,7 %) av långtidssjukskrivningar (längre än 60 dagar). 

Not5 
Balanserad styrning Mål Utfall 
Från hyresgästenkäten 

Serviceinriktat bemötande 98% 98% 
Trygg boendemiljö 95% 97% 
God tillgänglighet 86% 84% 
Kvarboendeskap upp 0,2% upp 2,7% 
Från personalenkäten 

Kompetensutveckling 90% 85% 
Modern teknisk utrustning 90% 95% 
God fysisk arbetsmiljö 90% 80% 
God psykisk arbetsmiljö 90% 58% 

Not6 
Hyres intäkter 2016 2015 

Bostäder 60 579 60 210 
Lokaler 5 684 5973 
Garage 827 812 
Tillval 976 933 
sUMrviA 68 066 67 928 

Not7 
Hyres bortfall 2016 2015 

Bostäder 980 950 
Lokaler 329 487 
Garage 109 155 
Hyres rabatter 55 63 
SUMMA 1 473 1 655 

17 
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,~ 
//stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2017-02-15 

Not 6 och 7 
Hyresintäkter netto 

Bostäder 
Lokaler 
Garage 
Tillval 
SUMMA 

Not8 
Övriga förvaltningsintäkter 

Ersättning från hyresgäster 
Återvunna hyror 
Reavinster maskiner 
Sålda tjänster 
Försäkringsersättning brand Konga 
övriga intäkter 
SUMMA' 

Not9 
Underhållskostnader 

Bostäder 
Lokaler 
Utomhus 
Gemensamt underhåll 
SUMMA 

Not10 
Driftskostnader 

Fastighetsskötsel, personalkostn. 
Fastighetsskötsel, övr. kostnader 
Kostnader för tillval & bostadsanp. 
Uttags skatt 
Reparationer 
Vatten 
Fastighetsel 
Uppvärmning 
Sotning, rensning ventilation 
Obligatoriska besiktningar 
Sophantering, miljöavgift 
Försäkrings kostnader 
Försäkringsskador 
Avskrivna fordringar 
Befarade kundförluster 
Hyressättningsavgift/boinflytande 
Fiberanslutning/kabel-TV 
Pensions kostnader 
s~mma .·· 

'. 

,, 

2016 2015 

59544 59197 
5 355 5486 

718 657 
976 933 

66593 66273 

2016 2015 

229 346 
78 82 

135 4 
1 879 1 621 

0 2 200 
327 115 

2648 4368 

2016 2015 

3 845 3 731 
69 90 

1 798 1 905 
2168 1 906 
7 880 7632 

2016 2015 

6444 6378 
2334 2 015 

405 675 
1 276 1 215 
4 757 4 549 
3 893 3 864 
2 334 2435 
7 367 7 082 

115 254 
391 0 

1 677 1 626 
366 353 

90 475 
108 85 
88 140 

151 151 
519 363 
156 171 

., •::. ·32471 •31831 
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'\.\ I Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

" 2017-02-27 

# Not11 
Avskrivning av materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader 
Markanläggningar 
Inventarier 
-- .. 

Summa ._ 

Not12 
Centrala administrations-
och försäljningskostnader 
Personall<astnader 
Övriga kostnader scimmä -- -

Not 13 
Ersättningar till revisorer 

PwC 
Revisionsuppdraget 
RElvisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
Summa 

Not14 
Skatt 

Skatt årets resultat 
Ändring föregående års taxering 
Uppskjuten skatteskuld 
SUMMA 

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

Not15 
Sammansättning av 
likvida medel 
Kassamedel 

. -

Disponibla tillgodohavanden hos banker 
Kortfristiga likvida placeringar 
Summa 

19 

2016 

10 058 
75 

747 
10 880 

2016 

3 776 
2 616 
6 392 

2016 

2016 

2016 

40 
77 

117 

657 
-26 
42 

673 

22% 
0,00% 
0,47% 

22,47% 

0 
8 410 

0 
8 410 

2015 

9 884 
75 

577 
10 536 

2015 

3 990 
1 889 
5 879 

2015 

2015 

2015 

42 
9 

51 

1 039 
0 

869 
1 908 

22% 
0,05% 

1% 
23,05% 

0 
8 461 

0 
8 461 
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''"' ,i ~Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
2017-02-27 _, 
Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2016 2015 

16 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 432 972 419 952 
Nyanskaffningar/oml<lassificeringar 11 749 13 020 
Försäljningar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 444 721 432 972 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -141 642 -131 758 
Försäljningar 0 0 
Justeringar K3 0 0 
Arets avskrivn. enl. plan byggnader -10 058 -9 884 
Summa avskrivn. enl. plan -151 700 -141 642 
Ackumulerade nedskrivningar -3 865 -3142 
Försäljningar 0 0 
Arets nedskrivningar -821 -723 
Summa nedskrivningar -4 686 -3 865 

Redovisat värde vid årets slut 288 335 287 466 
Taxeringsvärde byggnader 207 994 211 566 
Taxeringsvärde mark 39148 37112 
Totala investeringsbidrag 14 758 14 758 

17 Markanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 501 1 501 

Nyanskaffningar/omklassificeringar 0 0 
Summa anskaffningsvärden 1501 1 501 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -819 -744 
Arets avskrivn. enl. plan markanläggningar -75 -75 
Summa avskrivn. enl. plan -894 -819 

Redovisåt värde vid årets slut 607 682 

18 lnvE!ntarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 17 412 14 413 
Nyanskaffningar 1135 2 999 
Utrangeringar -5 654 0 
Summa anskaffningsvärde 12 893 17 412 
Ackumulerade avskrivn. enl. plan -12 499 -11 923 
Utrangeringar 5623 0 
Arets avskrivn. enl. plan -747 -576 
Summa avskrivn. enl. plan -7 623 -12 499 
Redovisat värde vid årets slut 5270 4 913 
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\'} Stiftelsen Tingsrydsbostäder \~ 
2017-02-27 

~ 
Not 2016 2015 

19 Pågående nyanläggningar 

Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 11 534 
Nyanskaffningar 12 045 11 029 
Om klassificeringar -10 565 -11 552 
Redovisat värde vid årets slut 1491 11 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 250 0 
Nyanskaffningar 2 607 250 
Om klassificeringar 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 2 857 250 

20 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 
Fordringar 
Innestående återbäring HBV 227 209 
Summa 267 249 

21 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Upplupen ränteintäkt 0 0 
Förutbetalda försäkringar 341 40 
övriga upplupna intäkter 143 243 
Summa 484 283 

22 Likvida medel 

Bank 6 811 6 766 
Plusgiro 1 599 1 695 
Summa 8 410 8 461 
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~ Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

2017-02-27 

Not 

23 Eget Kapital 
Grundfond Reservfond 

Eget kapital 2016-01-01 
Arets resultat 

2282 
0 

Eget kapital 2016-12-31 2 282 

24 Obeskattade reserver 
Periodiseringsfond tax -14 
Periodiseringsfond tax -15 
Periodiseringsfond tax -16 
Periodiseringsfond tax -17 

. . .. . 

Totalt till kreditinstitut 

25 Skulder till kreditinstitut 

2016 2015 

övrigt fritt kapital Tot. eget kapital 
20 199 13 251 35 733 

0 2 255 2 255 
20 199 15 506 37 987 

232 
989 

1 574 
976 

3 771 

232 
989 

1574 
0 

2795 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 88172 58476 
Summa 88172 58476 

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

Skulder till kreditinstitut 160 000 189 800 
Summa 160 000 189 800 

Totalt till lcreditinstitut 248172 248 276 

Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar Lånebelopp Genomsnittsränta % Andel av lån i % 

Rörliga 26 372 1,20 10,6 
2017 61 800 2,69 24,9 
2018 35 000 1,83 14, 1 
2019 61 000 1,93 24,6 
2020 39 000 0,75 15,7 
2021 25 000 0,50 10, 1 

Tot. 248172 1,48 100,0 

26 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 294 309 
Uttagsskatt 304 301 
Personalens källskatt 177 171 
Medlemsavgifter hyresgästföreningen 0 3 
Summa 775 784 
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\\.\ Stiftelsen Tingsrydsbostäder '~ , 
2017-02-27 

Not 2016 2015 ~ 

27 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Arbetsgivaravgift 607 545 
Upplupna semesterlöner 589 399 
Upplupna sociala avgifter 226 153 
Särskild löneskatt och avkastningsskatt 137 192 
Upplupna räntekostnader 474 496 
övriga upplupna kostnader 312 1248 
Summa 2 345 3 033 

28 Stälda panter och ansvarsförbindelser 

Företagsinteckningar 0 0 
Fastighetsinteckningar 12 584 12 584 
Ansvarsförbindelser Fastigo 130 130 
Summa 12 714 12 714 

29 Leasing 

Leasing som förfaller inom 1 år 2 731 2 731 
Leasing som förfaller mellan 1 till 5 år 0 0 
Leasing som förfaller efter mer än 5 år 0 0 
Summa 2 731 2 731 

23 
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Ärende nr 15 

0

Arsredovisning 2016 
Stiftelsen Tingsryds socialnämnds 
samfond 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (35) ~Tingsryds 
,,,- ~kommun 
,~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2017-03-06 

Justerare 

§ 40 

Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsryds socialnämnds 
samfond 
Dnr2017/164 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen lämnar över ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds socialnämnds samfond avger årsredovisning 2016. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 Tingsryds socialnämnds samfond. 

I Otdragsbestyrkande 
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Stiftelsen för Tingsryds Socialnämnds samfond 

829502-5707 

Årsredovisning för räl(ensl(apsåret 2016 
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\~ 
Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Redovisningen omfattar 

- förvaltningsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 

2 

3 

4 

5 
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\~ 

Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

Förvaltningsberättelse 2016 

Allmänt om verksamheten 

Tings1yds Socialnämnds samfond bildades genom peimutation av ett 
antal mindre fonder, beslut i kammarkollegiet 1982-12-30. 

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Den 
återståimde delen av nettoavkastningen disponeras för utdelning under 
påföljande år. Avkastning som inte används under påföljande år 
reserveras för utdelning under kommande år. 

Efter beslut i socialnämnden föreslås utdelning enligt samfondens 
stadgar enligt följande ändamål: 

• ekonomisk hjälp till behövande ålderspensionärer och handikappade 
med särskilda behov och boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och behövande, boende inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka och handikappade bam inom kommunen 

• ekonomisk hjälp till sjuka eller eljest behövande bosatta inom 
kommunen och som icke kan erhålla hjälp från samhället eller 
anhöriga 

• traktering och trivselbefrämjande åtgärder på kommunens servicehus 
för äldre 

Under året har ingen utdelning gj01ts från Tingsryds Socialnämnds 
sarnfond. 

Resultat och ställning 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och 
ställning 2016-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansrälrning. 

2 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

RESULTATRÄKNING(kr) 

Intäkter 

Ränteintäkter 

Summa intäkter 

Kostnader 

Räntekostnader 
Tillsynsavgift myndigheter 
Övriga :främmande tjänster 
Årets skatt 

Summa kostnader 

Redovisat resultat 

3 

2016 2015 

0 0 

0 0 

0 -4 
-200 0 
-500 -500 

1 -451 

-699 -951 

-699 -951 
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Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 

BALANSRÄKNING (kr) 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Likvida medel 
Skattefordran 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Bundet eget kapital Not 1 
Fritt eget kapital 
Arets resultat 
Summa eget kapital 

Kortfristig skuld 

Summa eget kapital och skulder 

Not 1 

Eget kapital vid årets början 
Avsättning till bundet eget kapital 
Kapitalisering av löpande avkastning 
Beviljade anslag 
Summa 
Arets resultat 

2016 

533 777 
1 

533 778 

533 852 
625 

-699 
533 778 

533 778 

Bundet eget kapital 
2016-12-31 

4 

533 852 
0 

533 852 

2015 

534 477 

534 477 

533 852 
1 580 
-955 

534 477 

534 477 

Fritt eget kapital 
2016-12-31 

1 580 

0 
-955 
625 

-699 
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,s, 
Stiftelsen Tingsryds Socialnämnds samfond 
Org.nr 829502-5707 
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Ärende nr 16 

Begäran om 
överföring av investeringsmedel till 
budget 2017 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (35) ~Tingsryds 
i, ~kommun I~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 42 

Begäran om överföring av investeringsmedel till budget 2017 
Dnr 2017/166 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av 
överskott i 2016 års investeringsbudget till 2017 års investeringsbudget 
enligt följande: 

• Centrala IT-investeringar 866 tkr 
• Inventarier 179 tkr 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 1 606 tkr i 2016 års 
investerings budget och behov av överföring av överskott till 2017 års 
budget uppgår till l 045 tkr. För detaljer se skrivelse från ekonomichefen 
från 2017-02-20 inklusive tabeller. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från ekonomichefen från 2017-02-20 

I Utc!ragi;bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Kommunledningsförvaltningen 

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

2017-02-20 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2016 till 
budget 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av överskott i 2016 års 
investeringsbudget till 2017 års investeringsbudget enligt följande: 

• Centrala IT-investeringar 866 tkr 
• Inventarier 179 tkr 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 1 606 tkr i 2016 års investeringsbudget och behov 
av överföring av överskott till 2017 års budget uppgår till 1 045 tkr: 

~ \" - ., ' .. ' · ':. · · --:.. ,~· ; · ,l" · · · ·· · · · Årsbudget ' Utfall Årsbudget ' Överföring 
~· '. ~- -· . ,r· ~ ,._, - l~;,esteri ~gsp;;;Jekt . · . , . . ·2016 2016 Återstår till B20i7 

E-tjänster och it-stöd 90000 E-tjänster och IT-stöd 500,0 0,0 500,0 

90003 Byte ekonomisystem 1000,0 928,0 72,0 

90001 Byte PA-/Lönesystem 1500,0 1120,3 379,7 

Summa 3000,0 2048,4 951,6 400,0 

Inventarier 90501 Inventarier KLF 150,0 0,0 150,0 

94507 Bevattningsanl Trojavallen Ryd 29,0 0,0 29,0 

Summa 179,0 0,0 179,0 179,0 

Centrala IT-investeringar 90200 Centrala IT- investeringar 200,0 0,0 200,0 

90201 Inköp datorer IT 2016 1200,0 1640,0 -440,0 

90202 IT-nätverk 150,0 0,0 150,0 

90203 IT-plattform 100,0 0,0 100,0 

90204 FIM IT 500,0 34,3 465,7 

Summa 2150,0 1674,3 475,7 466,0 

TOTALT '-.,;f,;'.._.;,~ 'i'.";; ·-, ... /_;:-.,··; _·;}.'. 5329,0 3722,7 1606,3 , 1045,0 

Behovet består av: 

Inventarier (179 tkr) 
Genomförande av bevattningsanläggning, Trojavallen i Ryd 
Utbyte och kompletteringar av inventarier till arbetsplatser på Torgg 10 och 12 

Centrala IT-investeringar (866 tkr) 
Färdigställande av MIM1 (skolan) 
Utbyte av backup-servrar 2 

1 
MIM är ett system för att automatiskt skapa datorkonton för Tingsryds skolelever från de uppgifter som fmns i skolans verksam

hetssystem IST Extens. Detta sker för att säkerställa att endast aktuella elever har behörighet till Tingsryds kommuns IT-system. 

2 Utbyte tidigareläggs för att undvika temporär lösning och k~stnad under 2017 
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Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 
Riktlinjer för budget och redovisning 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

2(2) ,, 

~ 



Ärende nr 17 

Beslut om 

nämndernas över- och underskott 

2016 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (35) 

,~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

"4 
2017-03-06 

Justerare 

§ 43 

Beslut om nämndernas över- och underskott 2016 
2017/167 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Hanteringen av över- och underskott i bokslutet regleras i fullmäktiges 
riktlinjer för budget och redovisning (KF 2015-10-26 §165). Reglerna för 
över- och underskottshanteringen är en del av kommunens ekonomistyming 
och syftar till att ge en tydlig innebörd av budgetansvaret och tydliga 
incitament för budgetföljsamhet och hushållning med resurser. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott i 
driftbudgeten/resultaträkningen ska överföras till nästkommande år oavsett 
orsak. För detaljerad information och bedömning, se skrivelse från 
ekonomichefen från 2017-02-20. 

Besluts underlag 

Skrivelse från ekonomichefen 2017-02-20 

I tltdrag.sbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunledningsförvaltuingen 

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

TJÄNSTESKRNELSE 

2017-03-02 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut om nämndernas över- och underskott bokslut 2016 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1(1) 

1. Över- och underskott i 2016 års driftbudget för respektive nämnd/styrelse förs över i ny räk
ning och specificeras under eget kapital per 2016-12-31 enligt följande: 

• Kommunstyrelsen +2 026 tkr 
• Samhällsbyggnadsnämnden +2 672 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnden +2 600 tkr 
• Socialnämnden -788 tkr 
• Jävsnämnden +29 tkr 
• Revisionen +90 tkr 

2. Över- och underskott i 2016 års investeringsbudget förs över till 2017 års investerings budget 
enligt följ ande: 

• Kommunstyrelsen - inventarier och övrigt+ 179 tkr 
• Kommunstyrelsen - centrala it-investeringar +866 tkr 
• Barn- och utbildningsnämnden- inventarier och övrigt +47 tkr 
• Samhällsbyggnadsnämnden - fastighetsinvesteringar (larm) +2 100 tkr 

3. Socialnämndens underskott tillhör i sin helhet Omsorgsnämnden i den nya organisationen. 

4. Barn- och utbildningsnämndens överskott tillhör i sin helhet Bildningsnämnden i den nya 
organisationen. 

Beskrivning av ärendet 

Regelverket 
Hanteringen av över- och underskott i bokslutet regleras i fullmäktiges riktlinjer för budget och 
redovisning (KF 2015-10-26 §165). Reglerna för över- och underskottshanteringen är en del av 
kommunens ekonomistyrning och syftar till att ge en tydlig innebörd av budgetansvaret och 
tydliga incitament för budgetföljsamhet och hushållning med resurser. 

Huvudregeln är att såväl över- som underskott i driftbudgeten/resultaträkningen ska överföras 
till nästkommande år oavsett orsak. Fullmäktige kan besluta om undantag om synnerliga skäl 
föreligger. Överförda över- och underskott reserveras i interna resultatutjämningsfonder som en 
del av kommunens egna kapital. Nämndens egna kapital kan således vara positivt eller negativt 
beroende på de ackumulerade resultaten i förhållande till budget. 
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Nämndens ianspråktagande av positivt eget kapital får endast avse engångskostnader för det 
enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning baseras på 
kommunens totala resultatnivå för budgetåret). 

Nämnd som uppvisar negativt eget kapital ska täcka detta med motsvarande överskott de närm
ast följande två åren. Nämnden ska i särskilt beslut ange vilka åtgärder som ska vidtas för att 
eliminera det negativa egna kapitalet. Samtliga åtgärder ska ha trätt i kraft senast den 1 juli året 
efter bokslutet. Om återställande av negativt eget kapital ej har skett efter två år ska en översyn 
av verksamheten och organisationen göras, samt nämndens ansvar och chefsfrågan prövas. 

Vad gäller över- och underskott på investeringsbudgeten finns ingen specifik reglering i riktlin
jerna för budget och redovisning. Huvudregeln är därmed att de budgeterade investeringarna ska 
genomföras i sin helhet varje enskilt budgetår och att ingen överföring av kvarstående budgete
rade medel till nästkommande år ska göras i normalfallet. Detta ger incitament för god planering 
och effektivt verkställande. Att budgeterade investeringar genomförs enligt budgeterade kostna
der och tidsplaner är också en viktig förtroendefråga, både internt och externt. I undantagsfall 
kan dock finnas skäl för att flytta över icke förbrukade investeringsmedel till nästkommande 
budgetår. I så fall ska begäran hos fullmäktige göras av respektive nämnd i samband med bok
slutshanteringen. Fullmäktige bör vid ställningstagandet bl a ta hänsyn till nämndens eventuella 
möjligheter att finansiera investeringen inom befintliga investeringsanslag. Vidare bör fullmäk
tige ta hänsyn till aktuell resultatprognos i förhållande till budget samt tillse så att det totala 
belopp som förs över till det nya årets investeringsbudget inte blir allt för stort (eftersom det då 
kan påverka likviditeten och därmed även påverka möjligheten att genomföra budgeterade 
amorteringar). 

Över- och underskott i driftbudgeten 
Det nya regelverket för över- och underskott tillämpas för första gången för budgetåret 2016. 
Utgångspunkten är därför att alla nämnder startade året 2016 utan ingående eget kapital. 

Bedömning har gjorts att förutom de tre stora nämnderna och kommunstyrelsen bör även 
jävsnärnnden och revisionen omfattas av regelverket. 

Ingen framställan om synnerliga skäl har inkommit från nämnderna avseende 2016 års resultat. 

Nämndernas ekonomiska resultat i förhållande till budgeten redovisas i årsredovisning 2016 och 
sammanfattas i nedanstående tabell. 

tkr Ingående Resultat Synnerliga Utgående 

Eget kapital jfr budget skäl Eget kapital 

Nämnd Förvaltning 2016-01-01 * 2016 2016 2016-12-31 

Kommunstyrelsen Komm unl ed ni n gsförva Itn i ng 0 2 026 2 026 

Sa mhäl Is byggnadsnämnden Samhälls byggna dsförva ltning 0 2 672 2 672 

Barn- och utbildningsnämnden Barn-och utbildningsförvaltning 0 2 600 2 600 

Soci a I nämnden Socialförvaltning 0 -788 -788 
Jävs nämnden 0 29 29 
Revisionen 0 90 90 

Summa 0 6 629 0 6 629 

Under 2017 och vid ingången av 2018 sker successivt införande av de organisationsförändringar 
som fullmäktige beslutade om i juni 2016. För de nämnder och förvaltningar som påverkas av 
organisationsförändringarna är det viktigt att fullmäktige i sitt beslut om över- och underskotten 
tydliggör hur ansvaret för dessa ska fördelas i den nya organisationen. 

För barn- och utbildningsnämnden kommer vuxenutbildningen flyttas över till kommunstyrel
sen under 2017, varvid bildningsnämnden bildas för barn- och utbildningsnämndens kvarva-
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rande verksamheter. Föreslås att barn- och utbildningsnämndens överskott från 2016 (2 600 tkr) 
i sin helhet ska tillhöra bildningsnämnden i den nya organisationen. 

För socialnämnden kommer individ- och familjeomsorgen flyttas över till kommunstyrelsen 
under 2017, varvid omsorgsnämnden bildas för socialnämndens kvarvarande verksamheter. 
Föreslås att socialnämndens underskott från 2016 (-788 tkr) i sin helhet ska tillhöra omsorgs
nämnden i den nya organisationen. I socialnämndens internbudget för 2017 finns budgeterat ett 
anslag för oförutsett (800 tkr) som kan användas som finansiering av förra årets underskott. 
Förslaget innebär att anslaget för oförutsett kvarstår i omsorgsnämndens budgetram för 2018. 

För samhällsbyggnadsnämnden ochjävsnämnden sker ingen förändring av ansvaret på nämnds
nivå under 2017 (även om förändringar sker på förvaltningsnivå). Därmed hanteras hela över
skottet av nämnden och fullmäktige behöver inte fatta något särskilt beslut med anledning av 
omorganisationen. 

Över- och underskott i investeringsbudgeten 
Begäran om överföring av överskott från investeringsbudget 2016 har inkommit från kommun
styrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Övriga nämnder har inte inkommit med någon 
begäran. 

Utöver ovanstående har barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 § 15 beslutat: "Barn- och 
utbildningsnämnden kräver att samhällsbyggnadsnämnden åtgärdar så att brand- och in
brottslarm kopplas till SOS Alarm på samtliga våra skol- och förskoleenheter som inte har detta 
idag. Även biblioteken i kommunägda lokaler ska ingå i åtgärden". 

Skrivelsen har ännu inte hunnit behandlas i samhällsbyggnadsnämnden. Det kan konstateras att 
tilläggsbudgetering av investeringar under löpande budgetår inte längre är möjligt enligt de nya 
riktlinjerna och några medel för larminvesteringar finns ej avsatta i årets investeringsbudget. 
Alternativ för hantering av frågan är istället antingen budgetprocessen inför 2018 eller genom 
överföring av överskott från 2016. 

De olika alternativen diskuterades av centrala chefsgruppen 2017-02-23. Samhällsbyggnadsför
valtningen har via Tingsryds bostäder tagit fram en kostnadskalkyl som anger en totalkostnad 
om ca 2,8 mkr. Siffran avser brandlarm för samtliga skol- och fcirskoleenheter med standard 
som möjliggör direktkoppling till SOS Alarm. Chefsgruppen konstaterade att samhällsbygg
nadsnämnden i 2016 års bokslut redovisade ett överskott på 2, 1 mkr avseende fastighetsinveste
ringar (reinvesteringar-underhåll), vilket skulle kunna vara en finansiering för att möjliggöra 
verkställande av större delen av behovet under 2017 om så önskas utifrån politisk prioritering. 
Resterande del (0,7 mkr) skulle i så fall få finansieras inom befintliga investeringsanslag 2018 
och således verkställas under nästkommande budgetår. Investeringar i larm genererar årliga 
kostnader i form av bl a kapitalkostnader och driftskostnader för larmen. Dessa kostnader kom
mer att hamna i internhyran och därmed belasta hyresgästens hyreskostnad. Detta bör i så fall 
hanteras inom befintliga budgetramar 2018. 

Om en skyndsam hantering av ärendet ska vara möjlig, d v s beslut och verkställande under 
2017, måste politiskt ställningstagande i frågan ske i samband med fullmäktiges beslut om över
föring av över- och underskott. Om så inte sker återstår som enda alternativ enligt riktlinjerna att 
frågan hanteras i budgetprocessen för 2018 och då kan verkställande ske först under 2018. För 
att möjliggöra det förstnämnda alternativet beslutade centrala chefsgruppen att föreslå att 2016 
års överskott för samhällsbyggnadsnämndens budgetanslag för fastighetsunderhåll på investe
ringsbudgeten, +2, 1 mkr, överförs till 2017 års investerings budget avseende installation av larm 
på skol- och förskoleenheter. 

Sammanställning av investeringsbudget och utfall 2016, fastställd investeringsbudget 2017 samt 
begärda överföringar från 2016 till 2017 redovisas i nedanstående tabell. 
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Budget Utfall Awikelse mot Begärd över- Fastställd Ny budget 2017 

tkr 2016 2016 budget, tkr färing till 2017 budget2017 inkl överföring 

KOMMUNSTYRELSEN - KLF 

E-tjänster och IT-s töd 3 000 2 048 952 3 000 3 000 

Central a IT-investeringa r 2150 1674 476 866 2 700 3 566 

Inventarier och övrigt 179 0 179 179 150 329 

Summa kommunstyre lse 5 329 3 722 1607 1 045 5 850 6 895 

SAMHÄLLSBVGGNADSNÄMN D 

Infras truktur 800 238 562 1800 1800 

Infras truktur - underhål I gata 3 900 3 900 

Fordon och maskiner 1850 1803 47 500 500 

Energis pa rå tgä rder 5 000 937 4 063 5 000 5 000 

Fastighets investeringar - ny-, til l- och ombyggnad 1254 1 738 -484 2100 0 2100 

Fas ti ghets investeringa r - rei nvesteringar (underhål I) 6 200 4072 2128 6 200 6 200 

Inventa rier och övrigt 0 0 0 200 200 

Renhåll ni ngsverksa mhet 1250 535 715 400 400 

VA-verksa mhet 12700 9919 2781 12000 12000 

Summa samhällsbyggnadsnämnd 29 054 19 242 9 812 2100 30 000 32100 

BARN- OCH lITBILDNINGSNÄMND 

Inventarier och övrigt 500 278 222 47 675 722 

Summa barn- och utbildningsnämnd 5 00 278 222 47 675 722 

SOCIALNÄMN D 

Inventa rier och övrigt 826 260 566 260 260 

Summa socialnämnd 826 260 566 0 260 260 

TOTALT 35 709 23 502 12 207 3192 36 785 39 977 

Total begärd överföring uppgår således till ca 3,2 mkr, vilket skulle innebära att 2017 års inve
steringsbudget utökas från 36,8 mkr till 40,0 mkr. Utölmingen bedöms ha en i sammanhanget 
förhållandevis liten påverkan på likviditet och amorteringsmöjligheter under 2017. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 
Riktlinjer för budget och redovisning 
BUN 2017-02-01 §5 och §15 
KS 2017-03-13 (tillkommer efter Ks sammanträde, behandlas parallellt med detta ärende) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

I'+ 
~ 
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~Tingsryds 
\:!!;;}kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Barn- och utbildmngsn;ärnnden 2017-02-01 

Justerare 

tk1 

§ 5 

Bokslut 2016 
Dnr2017/10 042 

1. Bru.n- ochutbildningsnämnden godJ.cänner ~rsred.ovismng/ 
nä:mndsberättelse för år 2016 i Stni.tsys, bilaga 1, och övei1ämnai; de:n:n,a 
till ko:rmnunfu]Jmäktige. 

2. Barn- och utbildmngsnämnden godkänner öve1föring av 
investerings budget 2016 till 2017, bilaga 2, och överlämnat denna till 
komnrnnfulhnäktige. 

3. När det gäller bam- och utbild:oingsnämndens överskott(+ 2600 tlcr) i 
driftbudgeten och ej forb11il.cade investeringat (+ 47 tkr) i 
investerings budgeten, beslutar bam- och utbildningsnämnden med 
hemställa:b. till kommunfullmäktige fciljande; 

Brun- och utbildningsnämndens qverskott i driftbudgeten. på totalt + 
2600 tkr överförs fråh år 2016 till år 2017 och avsetts i enintem 
resultatutj ämningsfond som en del av eget kapital för bain- och 
utbildningsnämnden. Nämnden beslutar senare under år 2017 om 
janspråktagande av positivt eget kapital i enlighet med 
kortrrnl!filll11mäktiges beslut. 

Barn- och utbildn:hi.gsnämndens ej förbrukade :investeringsrp.ede1 + 47 
tkt i invester.ingsbudgeten fcir fu· 2016, öve1förs till investeringsbudgeten 
.för är 2017 och skali förstärka redan reservei;acle anslag för två nya 
förskole~vdelningar på Tings gården, Älvans försl~ola, 

4. Barn- och utbildnirigsn,ätnnden kommer att vid bearbetning av nämndens 
kvalitetsredovisning arbeta med de åtgärder där måhippfylle1se ej 
uppnåtts eller utvätdetats. 

5. Barn- och. utbildninissnämndenjusterar j:>l'l!agrafen omedelbart. 
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~ '[ingsryds 
~ J:\.ommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
J? 

3(4) ~ 

Ba1n- och utbildningsnärrmden 2017-02-01 

Justerl;l.re 

'rk1 

§ 5 fortsättning 

Beskrivning av ärendet 

Bol<:slutsredovisningen för bam- och utbildningsnä:mnden består av 
årsn:dovjsning/nämndsberättelse i Sttatsys. Pep_ innehåller en 
verksarohetsoerättelse över det gångna ätet, uppdrag, omvärld1 

verksamlietens mål och utvecldmg utifrfu;t de fem perspektiven (BS), 
samtllanfattning och framtid. Vidare överföring av överskott från år 2016 till 
nästkommande år 2017 samt qverföring av :investeringar mellan 2016 till 
2017 baserat på bokslutsresultatet. 

Föreligget förslag att bam- och µtbildn:ingsnä:mnde:h ska godkänna förslag 
till årsredovisning och n.ä:mndsberättelse för åt 20l6 i Stratsys, ooh 
överlämnar denna tlll lcommunfullmälctige. Bam- och utbildningsnämn.d.en 
godkänner förslag till överför:i:Q.g av mvesteringsbudget 2016 till 2017, och 
överlänmar denna till koli11nun:fullmäktige. 

När det gäller nämndens överskott ( + 2600 tla:) i driftbudgeten och ej 
förbiukade investeringar(+ 47 tkr) i investeringsbudgeten, beslutar barn
och utbildningsnämnden med hemställan till kommunfullmälctige fö1j ande: 

Nämndens överskott i driftbudgeten på totalt+ 2600 tkr överförs från år 
2016 till år 2017 och avsetts i e1J. intem resultatiltj ä:tnningsfond som en d\:!l 
av eget kapital för barn- och utbildningsnElnlllden. Nämnden beslutar senare 
under år 2017 om ianspråktagande av positivt eget kapital, som endast får 
avse engångskostnader och måste godkännas av kommunstyrelsen. 

Nä:tito.dens ej förb1ukade investeringsmedel + 47 tkr i investeringsbudgeten 
för år 2016, överförs till :investeri:ngsbudgeten för år 2017 och skall förstärka 
1:edan :i:esewerade anslag för två nya förskofoavdehringru: på ':rings gården, 
Älvans förskola. · · · 

Att bmn- och utbilclningsnän:mden beslutar att 
års:tedovisning/nämndsberätte1se med tillhörande tjänsteskrivelse 
o:medelbart skall justeras. · 

lvIBL-infortnation har /igt rum den 2.6 januari 2017. 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTI<ÄDESPROTOKOLL 

I} 
4(4)4' 

Bcµn- och. utbildl:ringsnämnden 2017-02-01 

Justerare 

~ 

§ 5 fo1isättning 

Beslutsunderlag 

1. Tj änstesla:ivelse :från fö:i;valtningska:rnrer J an-J:Iemik Lothigius, 
2Ö17-01-24. . 

2. Förslag till r11:srec1ovisnmg/nämndsbetättelse förbam~ och 
utbildningsnämnden år 20J 6. 

Förslag till beslut på s~mm~nträdet 

Åke Gwnmes.~on (S) yrkar att vid bearbetning av nämndens 
kvalitetsredövisnmg bör närrinden arbeta med de åtgärder där 
111åluppfyllelse ej uppnåtts eller utvärderats, · 

Leon Jensen (SD) yrkar att beslutstexte:n ;'N,mnri.den beslutar senare 
under år 2017 om ianspråktagande av positivt eget kapital, som endast 
fåt avse engå!lgskostnader och måste godkännas av 
kommunstyrels.e:rL" ska ändras till "Nämnden beslµJi;rr senare under år 
2017 om ianspråktagahde av positivt eget kapital i enlighet med 
ko:tninunfuilmJUctiges beslut:" · 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
E)rnnornlavdelrtingen 
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~ 

~TJng~ryds 
~aommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(21), 1-
~ 

Barn- och µtbil,dningsnänmden 2017-02-01 

Justerare 

ÅL~ 

§ 15 

Översyn av säkerheten inom BUN:s verksamheter 
Dm 2017/9 619 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsiläfuhden krävef att san:ihällsbyggnadsnämnden 
åtgärdar så att bra:p.d- och inbrottslann koppla,s till SOS Alaim på 
samtliga våra skol- och förskoleenheter som inte hai· detta idag. Åven 
biblioteken i kommunägda lokaler ska ihgå i åtgärden. · 

Beskdvniilg äv ärendet 

Idag har inte alla våra skolenheter bra,nd- och inbrottsla1m meci 
direktkoppling till SOS Alarm. Vid en btand, utanför sköltid1 inneb~r detta 
att rä4dningstj änsten kommer att bli 1armad betydligt senare. Det i:ir kanske 
först när lågorna slå:t ut genom taket som någon gra;nne observerar detta och 
larmar via 112. Följden blir; med stör Sallilolikhet, att skolan är nedbrunnen 
jnnan räciciningstj änsten kommer. 

När det gäller dagtid och när skolan är igång är problemet mindre. Det finns 
utrymningslann och hur Uctrymning skall ske övas regelbundet. Det stora 
prö blemet är under kvällstid och i samband med heiger. 

Att en skola brinner ner är ett n;iardrömsscenario. Även om ingen blir skadad 
så är det stora rriateri\::lla värden som kan gå tln sp{ilo plus att vi kommer att 
f~ stora problem att anordna ersättningslökaler föt undervisning av de 
drabbade elevema. Vi ko:nmier inte att temporärt kunna stänga någon skola 
utan är skyldiga att ta emot eleverna senast någon dag efter att detta skulle 
ha hänt. 

Brandlarm kopplat till SOS Alarm ökar sannolikheten markant att 
räddningstj änsten kan komina i ett tidigare skede som kan innebära att elden 
kan. begränsas. I)etf;a kap_ då rädda yål:a ic;koilokaler samt Spl:l!a stora 
ekonomiska värden för komniUnen. 

I samband med att en översyn sker av Vij]:a brancllarm bör även 
inbröttslarmeh ses över. Även här kan det handla om stora e:kono:miska 
värden, 

~/ I 
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~Tingsryds 
\:!I kommun 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

t'+-
l9(2i) 'f/1 

Bam- och utbildningsnämnden 2017-02-01 

Justerare 

§ 15 fo1isättning 

Föreligger förslag att bam- och utbild:ningsnämnden ska sldcka en skrivelse 
till samhällsbyggnadsnämnden om att skyndsl:JIDt l).tredf!. möjligheterna till 
btand- och inbrnttslarm, kopplat till sos Alarm, på samtliga våra skol- och 
förskoleenheter som inte har detta idag. Äveh huvudbiblioteket i Tingsryd 
bör ingå i denna utredning. 

MBL-inform.ation har ägt rum den 26 januari 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteslaivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2017-01-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barn- och utbild.nmgsnämnde:ri. föreslår att de ska kräva av 
samhäUsbyggnadsnärnnden att åtgärda så l:ltt branc(... och mbrottslar.m 
kopplas tiH SOS Alarm på samtliga skol- och förskoleenheter som inte har 
detta idag. Även biblioteken i kommunägda lokaler ska ingå i åtgärden. 

Beslutet skickas' till 
Samhällsbyggtiadsnårnnden 

rfuk,gsbostyrkande 
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Ärende nr 19 

Yttrande avseende 
granskning av flyktingverksamheten 

201
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (35) ~Tingsryds 
~kommun 

,,, Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 
2017-03-06 

Justerare 

cJ?5 

§ 44 

Yttrande avseende granskning av flyktingverksamheten 
Dnr 2016/16 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Yttrande avseende kommunstyrelsens ansvarsområde enligt 
protokollsbilaga godkänns. 
2. Yttrandet översänds till revisionen tillsammans med inkomna yttranden 
från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
överförmyndarnämnden. 
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av 
fördelningen av schablonersättningen 
och vid behov komma med förslag till förändringar som kan tillämpas från 
och med budgetåret 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna har 2016-01-18 genomfört granskning av kommunens 
:flyktingverksamhet och översänt rapporten till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren för yttrande. 

Ekonomichefen har i december 2016 fått i uppdrag att upprätta förslag till 
yttrande för kommunstyrelsens del. Förslag till yttrande redovisas i bilaga. 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren avger 
egna yttranden för sina delar. De olika yttrandena samlas ihop av 
kommunstyrelsen, som översänder alla yttrandena 
till revisorerna som ett och samma ärende. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från ekonomichefen 2017-02-20 
Barn- och utbildningsnämnden § 31, 2017-02-22 
Socialnämnden § 4 7, 2017-02-06 
Överförmyndarnämnden § 13, 2017-02-15 
Granskning av :flyktingverksamheten, 2016-01-18 

I Utclragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 
Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-02-20 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Yttranden avseende revisionens granskning av flyktingverksamhet
en 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Yttrande avseende kommunstyrelsens ansvarsområde enligt protokollsbilaga godkänns. 

2. Yttrandet översänds till revisionen tillsammans med inkomna yttranden från barn- och utbild
ningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren. 

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av schablo
nersättningen och vid behov komma med förslag till förändringar som kan tillämpas från och 
med budgetåret 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Revisorerna har 2016-01-18 genomfört granskning av kommunens flyktingverksamhet och 
översänt rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
överförmyndaren för yttrande. 

Undertecknad har i december 2016 fått i uppdrag att upprätta förslag till yttrande för kommun
styrelsens del. Förlag till yttrande redovisas i bilaga. 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren avger egna yttranden för 
sina delar. De olika yttrandena samlas ihop av kommunstyrelsen, som översänder alla yttran
dena till revisorerna som ett och samma ärende. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport "Granskning av flyktingverksamhet Tingsryds kommun", PWC, januari 2016. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Revisionen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

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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Tförag@wyd§ 
Jk@IM.IDillfillIID 

Kommunlednings
förvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 441 26 

daniel.gustafsson@tingsryd.se 

YTTRANDE 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens yttrande avseende revisorernas granskning av flyk
tingverksamheten 

Inledning 

Revisionens övergripande revisionsfråga för kommunstyrelsen har varit om kommun
styrelsen bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för 
personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Kontrollmål som 
berör kommunstyrelsen har varit om mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd 
är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt, om det finns goda rutiner för hantering av statlig 
grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet samt om den statliga ersätt
ningen för en insats tilldelas den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen. 

I granskningsrapportens sammanfattning (sid 1 av 12) skriver revisorerna följande avse
ende kommunstyrelsens ansvarsområden: 

"Vi bedömer att kommunstyrelsen(. .. .. .) bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt 
tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med up
pehållstillstånd. Vi grundar vår bedömning på att mottagandet av nyanlända med up
pehållstillstånd och ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt, 
kommunstyrelsen tar ett ansvar för samordningen av de olika nämndernas insatser. 

Vidare bedömer vi att kommunen inte har goda rutiner för hantering av statlig grund
och schablonersättning inom flyktingmottagandet. Det är idag osäkert om den statliga 
ersättningen för en insats tilldelas den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen. 
Det är positivt att ekonomienheten har genomfört ett utvecklingsarbete med avseende 
på ovanstående rutiner. " 

Yttrande avseende rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersättning 

Grund- och schablonersättningen fördelas idag ut i verksamheterna enligt samma prin
ciper som gällt under många år: utbetalningarna från Migrationsverket samlas på ett 
balanskonto, och fördelas därifrån ut till de olika verksamheterna i redovisningen. 

Kostnaderna för flyktingverksamheten inom socialnämndens och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden särredovisas på egna verksamheter, vilka löpande under året erhål
ler kostnadstäckning från balanskonto, d v s schablonersättning bokförs som intäkter 
med samma belopp som de redovisade kostnaderna. Den redovisade nettokostnaden blir 
således noll i dessa verksamheter. 

1(3) 
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2(3) 

För barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden inom flyktingmottagandet används 
sedan länge en annan princip, som innebär att nämnden hos kommunstyrelsen begär 
ersättning för merkostnader med anledning av flyktingmottagandet. Sådan begäran görs 
i förväg 1-2 gånger per år och beviljas med ett angivet belopp för den aktuella perioden. 
Baserat på kommunstyrelsens beslut bokförs intäkter (schablonersättning) från balans
kontot in i barn- och utbildningsnämndens redovisning. Kostnaderna särredovisas i möj
ligaste mån inom befintliga verksamheter (tex grundskola, gymnasieskola) med en 
kompletterande kod (aktivitet). 

Sammantaget bedöms dessa fördelningsprinciper till huvudsaklig del ge en korrekt för
delning av intäkterna. Det innebär också att ersättningen därmed får anses att till huvud
saklig del tilldelas den verksamhet som har haft kostnaden för insatsen. 

Det finns dock flera skäl till att se över och utveckla fördelningen och styrningen av 
schablonersättningen från Migrationsverket. Bland annat bör fördelningsprinciper, ruti
ner och redovisning vara desamma i alla verksamheter. Dessutom har de befintliga för
delningsprinciperna skapats när omfattningen av verksamheten och intäkterna var be
tydligt mindre än idag. I och med den stora flyktingströmmen 2015 ökade flyktingmot
tagandet och därmed omfattningen av både verksamhet och ersättning från Migrations
verket avsevärt och omfattar för närvarande en volym som utgör en betydligt större an
del av kommunens totala ekonomi än tidigare. Hur intäkterna från Migrationsverket 
hanteras kan därför ha stor påverkan på kommunens totala ekonomi på både kort och 
lång sikt. En framgångsrik integrationsverksamhet kan ge många positiva effekter på 
kommunens framtida verksamhet och ekonomi, medan en mindre framgångsrik integ
rationsverksamhet kan bli en belastning för den framtida ekonomin och därmed också 
för den framtida verksamheten. Ett effektivt användande av schablonersättningen är 
således av största vikt. Styrnings- och fördelningsprinciper bör bygga på incitament för 
långsiktig hushållning och effektivitet. 

Det bör i sammanhanget påpekas att redovisning och uppföljning av både intäkter och 
kostnader i flyktingverksamheten är mycket komplex och att det sannolikt är nästan 
omöjligt att via redovisningen ge en helt fullständig bild av intäkter och kostnader. Vad 
gäller schablonersättningen så avser den nyanlända med uppehållstillstånd (för asylsö
kande erhålls andra ersättningar från Migrationsverket). Det innebär att dessa personer 
är kommuninvånare och därmed, liksom övriga kommuninvånare, genererar intäkter för 
kommunen i de statliga utjämningssystemen. Schablonersättningen ska således endast 
täcka kommunens merkostnader för integrationsverksamheten. Det innebär vidare att 
vanlig budgetfinansiering ska ske hos kommunen utom för det som är just merkostnader 
för de nyanlända med uppehållstillstånd jämfört med övriga invånare, tex språkintro
duktion. Detta ställer stora krav på redovisningen för att kunna ge en korrekt bild av 
kostnaderna, då särskillnad måste göras dels på asyl och uppehållstillstånd och dels på 
vad som merkostnad i förhållande till övriga kommuninvånare. Kostnadsredovisningen 
är särskilt komplex inom skolans område där det sker snabba förändringar i klasser och 
volymer och där t ex asylsökande och personer med uppehållstillstånd kan ingå i samma 
undervisningsgrupp eller där lärare undervisar i både introduktionsklasser och vanliga 
klasser i varierande omfattning beroende på det aktuella behovet. Likaså är det svårt att, 
utan en mycket omfattande och tidskrävande tidsredovisning, i kostnadsredovisningen 
fånga den totala arbetstid som läggs ner i de olika verksamheterna, då många gör det 
som en del av sin tjänst utifrån behov, tex administratörer, ekonomer, chefer etc. 

, 1 
? 
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3(3) 

Som nämns i granskningsrapporten genomfördes under 2015 ett arbete med samman
ställning av kommunens intäkter och kostnader för flyktingverksamheten i de olika för
valtningarna. Syftet med arbetet var dels att få en helhetsbild som skulle kunna ligga till 
grund för översyn av fördelningsprinciperna och dels att göra en översyn över rutinerna 
för redovisning, återsökningar etc för att kunna kvalitetssäkra dessa rutiner. Arbetet 
genomfördes av ekonomiavdelningen med stöd av förvaltningsekonomerna. När arbetet 
med införande av nytt ekonomisystemet intensifierades under hösten 2015 blev en ned
prioritering av utredningsarbetet avseende flyktingverksamheten nödvändig. Arbetet 
gick därför aldrig helt i mål som planerat. Under hösten 2016, när införandearbetet med 
det nya ekonomisystemet hade minskat igen, togs delar av utredningsarbetet upp igen. 
Högsta prioritet blev då att fokusera på rutiner för redovisning, återsökningar etc, så att 
rutiner och en korrekt redovisning avseende bl a fordringar hos Migrationsverket kunde 
säkerställas i bokslut och kommande verksamhetsår. En översyn av fördelningsprinci
perna för schablonersättningen genomförs lämpligen under 2017 med mål att kunna 
tillämpas från och med verksamhetsåret 2018. 

Tingsryd 2017-02-20 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 



207

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(26) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-22 " ,, 

Justerare 

§ 31 

Revisionsrapport avseende granskning av 
flyktingverksamheten 
Dnr 2016/181 609 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande.till 
kommunstyrelsen avseende granskning av flylctingverksamheten: 

"Barn- och utbildningsnämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag 
att se över rutinerna för återsökning av statlig ersättning för kostnader 
för asylsökande barn och elever. Särskilt fokus skall läggas på att 
utveckla rutiner inom gymnasieskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att en 
fördelningsnyckel tas fram för fördelning av den stat1iga 
schablonersättningen för nyanlända med uppehållstillstånd." 

Beskrivning av ärendet 

Tings1yds kommuns revisorer har granskat flylctingverksamheten i 
Tingsryds kommun och överlämnat en revisionsrapport till 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
överförmyndarnämnden för yttrande. Revisorerna ser att svar på rappo1tens 
bedömningar samordnas av kommunstyrelsen och emotser detta svar så 
snart som möjligt. 

Granslmingen omfattade bland annat om barn- och utbildningsnämnden har 
tillräckligt fungerande rutiner för återsökning av statliga ersättningar för 
kostnader för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 

När det gäller rutiner för återsökning av statliga ersättningar bedömdes att 
barn- och utbildningsförvaltningen har fungerade rutiner, med undantag för 
gymnasieskolan. När det gäller gymnasieskolan behöver rutinerna ses över. 

I granslmingen framkom även att kommunen saknar en fördelningsnyckel 
när det gäller fördelning av den statliga schablonersättningen för nyanlända 
med uppehållstillstånd. Det finns ingen rutin som säkerställer att dessa 
medel kommer de verksamheter, där kostnaderna finns, till godo. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(26) I? 
~ 

Bam- och utbildningsnämnden 2017-02-22 

§ 31 fortsättning 

Föreligger förslag att bam- och utbildningsnämnden ska avge följande 
yttrande till kommunstyrelsen avseende granskning av 
flyktingverksamheten: 
"Barn- och utbildningsnämnden kommer att ge förvaltningen i uppdrag att 
se över rutinerna för återsökning av statlig ersättning för kostnader för 
asylsökande barn och elever. Sä:rsldlt fokus skall l~ggas på att utveclda 
rutiner inom gymnasieskolan. Barn- och utbildningsnämnden anser att det är 
angeläget att en fördelningsnyckel tas fram för fördelning av den statliga 
schablonersättningen för nyanlända med uppehållstillstånd. " 

MBL-information har ägt rum den 16 februari 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2017-02-08. 
2. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-02-01 

§ 12, Revisionsrapport avseende granskning av flyktingverksamheten. 
3. Revisionsrapport gällande granskning av flyktingverksamhet i Tingsryds 

kommun, 2016-12-21. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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~T~:ryds 
\!!;)kommun 
Socialnämnden 

Justerare / / / ,4i/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-06 

§47 

9(23) /1 
~ 

Yttrande avseende granskning av flyktingverksam.beten 
Dnr2015/313 SN 133 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar föreslaget yttrande 

2. SociaJnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet . 

Kommunens revisorer har gett PWC i uppdrag att granska 
flyktingverksamheten och ber berqrd nämnd att yttra sig angående rapporten 
och dess identifierade förbättringsområden. 
Socialnämnden ombeds yttra sig till kommunstyrelsen som skall samordna 
svaret 

Sedan granskningen och rapporten genomfördes har en längre tid passerat 
vilket gör att stora förändringar skett. Nämnden gör därmed i yttrandet mer 
en beskrivning av hur arbetet fo1tskridit från granskningen och till dags 
datum samt plan för 2017 och 2018. 

Plan för boendeplatser gällande ensamkommande är på grund av nya 
bestämmelser och ett markant minskat antal ensamkommande starkt 
förändrat. 

Yttrande 

Socialnämnden fokuserar i sitt yttrande gällande förbättringsområden enbart 
på frågor som rör socialnämndens verksamhetsområde. 

Följande frågor har granskats av PWC: 

Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och 
överförmyndarnämnden en ändamålsenlig och ekonomiskt 
tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och 
nyanlända med uppehållstillstånd? 

Utdrags bestyrkande 

)Ci+-02..-i& 12-, 
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Socialnämn.den 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(23) ,~ 

2017-02-06 

§ 4 7 fortsättning 2015/313 SN 133 

Har barn och utbildningsnämnden, överförmyndaren och 
socialnämnden tillräckligt fungerande rutiner för återsök:ning från 
staten av kostnader för asylsökanden och nyanlända med 

uppehållstillstånd? 

PWC:s bedömning är att socialnämnden bedriver en ändamålsenlig och 
ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande 
och nyanlända med uppehållstillstånd. 

I granskningen har PWC identifierat nedan förbättringsområden för 
socialnämnden att hantera. 

Det behövs en tydligare plan för hur det ökade behovet av platser för 
ensamkommande barn skall mötas 

.Arbetsmiljön för de socialsekreterare som handlägger 
ensamkommande barn behöver analyseras och förstärkning bör 
övervägas 
Möjlighet att validera bör erbjudas 

Granskningen är gjord av PWC under 2015 och rapporten är daterad januari 
2016. Rapporten kom dock till socialnämnden för yttrande först i december 
2016 vilket gör att många falctorer förändrats sedan granskningen 
genomfördes. 

Nedan följer dock en redovisning kring vad SOID; hänt i de föreslagna 
förbättringsområdena. 

Det behövs en tydligare plan för hur det ökade behovet av platser för 
ensamkommande barn. skall mötas 

.Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har markant sjunkit. 
För Tingsryds del så beräknas antalet anvisade ensamkommande under 2017 
att vara väldigt få. Dock är utvecklingen i världen osäker vilket gör det svårt 
att planera. Att noga följa omvärldens utveckling blir därmed avgörande för 
att ha en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet. 

· Ersättningsnivåema förändras from 170701, frivilliga avtal mellan 
kommunerna och migrationsverket upphör villcet innebär att alla kommuner 
i landet anvisas ensamkommande barn. Begränsningar införs gällande 
placering av ensamkommande barn i andra kommuner än sin egen. 
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Beräkningen av antalet ensamkommande som skall anvisas kommunen 
kommer bland annat utgå från tidigare mottagande och kommunens storlek. 

Ersättningama för mottagande skall bli mindre administrativt krävande och 
de flesta ersättningar skall betalas ut automatiskt och bygga på 
anvisningama som beslutats. 

Regeringen har förändrat socialtjänstlagen ·och infört en placeringsform som 
kallas stödboende som avses för ungdomar,från 17 år (16 år undantagsvis) 

Ensamkommande asylsökande personer som är eller blir 18 år skall inte 
längre räknas som bam utan skall under normala omständigheter erbjudas 
plats på asylförläggning. 

I Tingsryd har boendeplatser för ensamkommande funnits genom ett avtal 
med annan extern aktör än Rimshult om ca 30 platser under 2016. Avtalet 
fortsätter 1mder första halvan av 2017 med starkt reducerat antal platser 
( avtalet gäller nu ca 5 platser istället för tidigare ca 3 0 platser). 

From 1 juli beräknas upphandling av boendeplatser för ensamkommande 
vara genomförd utefter hur många bam som beräknas anvisas oss under 
2017 och 2018. Då är upphandlingens kostnader baserat på de nya 
ersättningsnivåenia som också börjar gälla samma datum. 

Stödboende för ensamkommande bam byggs successivt upp i kommunens 
egen regi vartefter lägenheter blir tillgängliga. Avtalen med Rimshult har 
under året varit individuella per varje barn och kommer helt att upphöra 
under 2017. De ensamkommande som funnits placerad på Rimshult samt 
övriga redan mottagna kan då placeras i stödboende eller enligt upphandling 
om boendeplatser. 

Arbetsm{ljönför de socialsekreterare som handlägger ensamkommande 
barn behöver analyseras och förstärkning bör övervägas och möjlighet att 
validera bör erbjudas 

Förstärlrning har skett vad gäller handläggare för ensamkommande. Ant~et 
handläggare är nu fem (tidigare två) samt att en tjänst som boendestödjare 
tillsatts. En av de fem handläggama som också ansvarar för återsökningen 
av medel är from 2016 utsedd som samordnare av platser för 
ensamkommande och har därmed ett utökat ansvar. Under en period 
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förstärktes gruppen med konsult för att enbmt göra ldmt utredningar 
gällande ensamkomman.de. På grund av det ökade antalet personer som 
handlägger ensamkomman.de samt anställning av boendestödjare så har en 
ny lokal förhyrts till berörda. 

Trots minskningen av antalet ensamkomman.de under hösten 2016 så har 
antalet socialsela:eterare som handlägger ensamkommande :inte minskats. 
Detta för att nu kunna arbeta vidare med de eventuella 
undanträngningseffekter som det stora antalet ensamkomman.de medförde 
under h.öst 2015 och första delen av 2016 

De personer som saknar komplett utbildning genomför smntliga kurs i 
socialrätt. 

Beslutsunderlag 

Granskn:ing av flyktingverksamhet - revisionsrapport PWC - januari 2016 
Tjänsteskrivelse från socialchef Katarina Carlzon, 2016-12-30 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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§ 13 . 

Granskning av flyktingverksamheten. Yttrande till revisorer 
Dnr 2016/16 007 

Överformyndarnämndens beslut 

1. Överförmyndarnämnden tar emot :informationen. 

2. Nämnden överlämnar yttrande till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna gav PwC i uppdrag att granska flyktingverksamheten. Revisorerna 
har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för 
yttrande. Enligt uppgift vill revisorerna nu ha ett yttrande i mars månad 2017. 

Yttrade 

Sedan revisorernas rapport i januari 2016 ser läget annorlunda ut. Vid årsskiftet 
2015-2016 hade Överförmyndaren 187 ärenden gällande ensamkommande barn. 
Vid Länsstyrelsens årliga inspektions besök hösten 2016 var siffran 81. I 
dagsläget är siffran 62. Det finns i dagsläget inga "öppna fu;enden", dvs ärenden 
där Överförmyndarnämnden ska tillsätta god man. 

Minskningen av ärenden beror på minskat inflöde, anvisningskommuner har 
tagit hem barn placerade i Tingsryds kommun samt ökad uppskrivning i ålder. 

Nämnden har en forteckning över tillgängliga gode män. Denna uppdateras 
kontinuerligt. 

Atersökning av kostnader hos Migrationsverket håller på att digitaliseras. Detta 
kommer förhoppningsvis att leda till att återsökta medel snabbare kan betalas ut 
till kommunen. 

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport, januari 2016. 
Nämndensbeslut2017-01-17, § 6. 
Tjänsteskrivelse från överförmyndarhandläggare 2017-02-13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef I Utdragsbes1yrkande 
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Kommunstyrelsen 
Bam- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Överfö1myndaren 

För kännedom till 
Kommunfullmäktiges presidium 

Granskning av flyktingverksamheten 

Kommunens revisorer har givit PwC i uppdrag att granska ovanstående. Vi in
stämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport och över
lämnar rappmten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, social
nämnden och överfö1myndaren för yttrande. Revisorerna ser gärna att svaret sam
ordnas av kommunstyrelsen. 

Revisorerna emotser ett svar på rapportens bedömningar senast den 18 april 2016. 
Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 

~ o~unens revisorer 

c~~ ~ 
Sven-Erik Sve; sv 
Ordförande 

~ ~.~//Il \__ #J ~~-
B~) Johansson 
V1c ordförande 
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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen granskat 
flyktingverksamheten. 

Granslmingens revisionsfrågor har varit 

• Bedriver kommunstyrelsen, socialnämnden och överförmyndaren en 
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer 
som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? 

• Har barn- och utbildningsnämnden, överförmyndaren och socialnämnden 
tillräckligt fungerande rutiner för återsölming från staten av kostnader för 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden och överförmyndaren bedriver en 
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi grundar vår bedömning på 
att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn är 
uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt, kommunstyrelsen tar ett ansvar för 
samordningen av de olika nämndernas insatser och att ensamkommande barn i 
skälig tid förordnas god man. 

Samtidigt har vi identifierat några förbättringsområden. Socialnämnden behöver en 
tydligare plan för hur det ökade behovet av boendeplatser för ensamkommande 
barn ska mötas. Vidare behöver arbetsbelastningen på de socialsekreterare som 
handlägger ensamkommande barn analyseras. Då antalet mottagna barn har ökat 
markant bör det övervägas att förstärka handläggarresurserna, annars riskerar 
viktiga arbetsmoment att trängas ut. Möjligheten att validera bör erbjudas inom fler 
ämnen. 

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden, överförmyndaren och 
socialnämnden har tillräcl<ligt fungerande rutiner för återsökning från staten av 
kostnader för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av ersättning 
inom verksamheten för ensamkommande barn, grundskola och förskola samt inom 
överförmyndarens verksamhet. Gymnasiets rutiner behöver ses över. 

Vidare bedömer vi att kommunen inte har goda rutiner för hantering av statlig 
grund- och schablonersättning inom flyktingmottagandet. Det är idag osäkert om 
den statliga ersättningen för en insats tilldelas den verksamhet som har haft 
kostnaden för insatsen. Det är positivt att ekonomienheten har genomfört ett 
utvecklingsarbete med avseende på ovanstående rutiner. 

Januari 2016 
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2. Inledning 
Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen delar av ansvaret för 
introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända. Trots förändringen 
har kommunerna fortfarande ett visst ansvar både för personer som är asylsökande 
och för dem som har fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa 
nyanlända är en framgångsfaktor för en kommun. För en del av sina uppgifter har 
kommunen rätt att återsöka kostnaderna. Kunskapen om ersättningsreglerna är i 
vissa fall bristande, vilket leder till att kommunen inte söker det den har rätt till. 

2 .1. Revisionsfrågo1· 
• Bedriver socialnämnden och överförmyndaren en ändamålsenlig och 

ekonomiskt tillfredsställande verlIBamhet för personer som är asylsökande 
och nyanlända med uppehållstillstånd? 

• Har barn- och utbildningsnämnden, överförmyndaren och socialnämnden 
tillräckligt fungerande rutiner för återsökning från staten av kostnader för 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? 

2 .1.1 . Kontrollmål 
• Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• SFI-undervisning och samhällsorientering ges på ett ändamålsenligt sätt. 

• Mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett ändamålsenligt 
sätt. 

• De ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

• Det finns goda rutiner för hantering av statlig grund- och schablonersätt
ning inom flyktingmottagandet. 

• Det finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av återsökningsbara stat
liga ersättningar inom flyktingmottagandet. 

• Den statliga ersättningen för en insats tilldelas den verksamhet som har haft 
kostnaden för insatsen. 

2 .2. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Ett antal 
dokument har analyserats, såsom statistik och uppföljnj.ngsmaterial från berörda 
verlIBamheter. Intervjuer har genomförts med socialnämndens ordförande, 
socialchef, IFO-chef, socialsekreterare ansvarig för nyandlända med 
uppehållstillstånd, socialsekreterare med ansvar för ensamkommande barn, 
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kommunchef, ekonomichef, integrationssamordnare, utvecl<lingschef, ekonom på 
barn- och utbildningsförvaltningen, handläggare inom 
överförmyndareverksamheten, administratör som söker statlig ersättning inom 
skolan, rektor för SFI och SFI-lärare. Intervjuer har även genomförts med 
föreståndaren på boendet i Rimshult. Rapporten har faktakontrollerats av 
intervjuad personal. 
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3. Regelverlcfor mottagande och 
etableringen av nyanlända 
invandrare 

Det finns ett stort omfång lagar och förordningar som styr mottagandet och 
etableringen av nyanlända invandrare i Sverige. Bland annat är utlänningslagen 
(2005:71) central för att hantera frågor om viseringsrätt, asyl och annat som kan 
höra till en individs migrationsprocess. Lagen innehåller definitioner, allmänna 
bestämmelser och villkor för att en utlänning ska få resa in i, samt att vistas och att 
arbeta i Sverige. Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. LMA (1994:137) 
fastställer bestämmelser och avgränsningar om sysselsättning för och bistånd till 
flykting eller annan skyddsbehövande som ansökt om uppehållstillstånd, och av 
särskilda skäl har medgetts rätt att vistas i Sverige medan ansökan prövas. 

3.1. Etablering av vissa nyanlända invandrare 
Under 2010 antogs lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare tillsammans med ett antal förordningar som reglerar etableringen av 
nyanlända hos kommunerna, den s.k. etableringsreformen. Bestämmelserna syftar 
till att underlätta och påskynda etablerings i arbets- och samhällslivet för vissa i 
lagen angivna invandrare. En viktig målsättning är att ge nyanlända goda 
förutsättningar för egenförsörjning. 

Målgruppen för lagen är nyanlända som har fyllt 20 år men inte 65 år och har 
beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. 

Det nuvarande systemet för mottagandet av nyanlända bygger på frivilliga 
överenskommelser mellan länsstyrelserna och kommunerna. Målsättningen är att 
antalet anvisningsbara platser i överenskommelserna ska motsvara det beräknade 
behovet av anvisningsbara platser, dvs. länstalet. Många kommuner tecknar 
överenskommelser som gäller tillsvidare med minst årliga dialoger om antalet 
platser. 

3.1.1 . Roller och ansvar 
Migrationsverket ska berälma hur många nyanlända som har behov av plats för 
bosättning i en kommun under det kornmandet året. 

Arbetsförmedlingen ska, efter samråd med Länsstyrelserna och Migrationsverket, 
fastställa en fördelning av mottagningsbehovet i varje län (länstal) samt att 
Arbetsförmedlingen har ansvar att vid behov anvisa bosättning i en kommun till en 
nyanländ som har rätt till en etableringsplan. 

Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet OJ,Il. 

mottagandet av vissa nyanlända samt förhandla om mottagandet av asylsökande 
ensamkommande barn och ungdomar. 
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Arbetsförmedlingen har även ett samordningsansvar för etableringsinsatser. Det är 
däremot kommunerna som ansvarar för det praktiska arbetet med mottagning t.ex. 
boendeförsörjning, svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering. 

3.2. Mottagande av ensamkommande barn och 
ungdoniar 

I 1 § femte stycket i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande anges att de 
barn som är under 18 år och som vid ankomst till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas 
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare, ska anses som 
ensamkommande barn. Migrationsverket har enlig samma lagstiftning möjlighet att 
anvisa ensamkommande barn till en kommun. Sedan 1 januari 2014 har 
Migrationsverket möjlighet att anvisa barn till kommuner även utan gällande 
överenskommelser om mottagande samt utöver gällande överenskommelser. Under 
2014 gjorde Migrationsverket 7 060 sådana anvisningar. 

Vid anvisningsbeslut har kommunen 48 timmars förberedelsetid innan barnet 
anländer till kommunen. Socialnämnden i kommunen har ansvaret för att utreda 
barnets behov och att besluta om lämpligt boende för barnet. 

3.3. Statlig e1•sät tningför flyl(tingmottagande 
De sammanlagda statsbidragen som årligen betalas ut till landets kommuner för 
insatser inom flyktingmottagandet uppgår till mångmiljardbelopp. Detta regleras i 
ett antal förordningar. Det är i första hand Migrationsverlrnt som handlägger och 
utbetalar ersättning till kommunerna, men vissa bidrag för regionala 
utvecklingsinsatser handläggs av Länsstyrelsen. 

Ersättningar som rör kommunmottagna personer med uppehållstillstånd (inl<l. 
anhöriga) regleras i den så kallade nya ersättningsförordningen (NyErsF). Den 
gäller samtliga personer som tagits emot efter 1 december 2010. Ersättningar som 
rör asylsökande personer i kommunen regleras i den så kallade 
asylersättningsförordningen (AsylErsF). 

Vissa ersättningar utbetalas per automatik, andra ersättningar behöver kommunen 
ansöka om särskilt. Frågan om statsbidrag berör verksamheter inom flera olika 
förvaltningar. För att kommunen slca få ersättningar krävs både kunskap och 
välfungerande rutiner. Annars finns en risk att ansökningar uteblir och att 
verksamheterna missar viktiga intäkter. 

Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader 
eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver 
uppnås för att ersättning ska beviljas. Kommunen behöver vid ansökan lämna in 
underlag som styrker behov av insatser och kostnader. För vissa insatser finns 
möjlighet att fortsätta återsöka ersättning för kostnader till dess att en individ 
beviljats svenskt medborgarskap. 

Andra faktorer som påverkar en kommuns intäkter är utformningen av avtal med 
staten, framför allt gällande ensamkommande barn.verksamhet. 
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4. Iakttagelser från Tingsryds 
kommun 

4.1. Mottagandet i Tingsryds kom1nun 
Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd har varierat mellan åren. En 
ökning märktes år 2014. Under 2013 och 2014 tog kommunen emot många 
nyanlända i förhållande till sin befollming. Av Sveriges 290 kommuner hamnade 
Tingsryds kommun 2014 på 90:e plats när det gäller mottagande i förhållande till 
kommunbefolkningen. Ökningen fortsätter under år 2015 och den 1 november i år 
hade 137 nyanlända med uppehållstillstånd tagits emot för bosättning i kommunen. 

Antalet nyanlända med uppehållstillstånd som tagits emot i kommunen 
för bosättning, period 2000-2015-11.-01 

160 ~---------------------
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Källa: Migrationsverket 

Antalet asylsökande som vistas i kommunen har också ökat de senaste åren. 
Migrationsverket driver anläggningsboenden i kommunen både i Ryd och i 
Blidin.gsholm. Den 1 november 2015 vistades 351 asylsökande i Tingsryds kommun. 
I och med ölmingen av antalet som kommer till Sverige och söker asyl har staten 
tvingats be kommunerna om hjälp att ordna boende för asylsökande, så kallade 
evakueringsplatser. Tingsryds kommun har sammanställt en lista på lokaler som 
kan komma att tas i anspråk om en sådan förfrågan från Migrationsverket kommer. 
Kommunledningen följer utvecklingen noga och kommunchefen samlar berörda 
tjänstemän för en kort genomgång två gånger i veckan. 
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4.2. Insatser till nyanlända med 
uppehållstillstånd med etableringsinsatser 

Som tidigare beskrivits har Arbetsförmedlingen tagit över ansvaret för arbetet med 
att etablera den nyanlände på arbetsmarknaden och ekonomiskt stöd under 
etableringsperioden. Kommunernas uppdrag består numera av hjälp med boende, 
råd och stöd i sociala frågor, utbildning i svenska för invandrare och 
samhällsorientering. 

I Tingsryds kommun ansvarar socialnämnden för det praktiska initiala mottagandet 
och att betala ut ekonomiskt bistånd till de nyanlända innan den statliga 
etableringsersättningen betalas ut. En av socialsekreterarna svarar för de 
nyanländas ärenden. Arbetsuppgifterna består utöver handläggningen av biståndet 
att vara behjälplig med flyttanmälan, folkbokföring och anmälan till SFI alternativt 
skola eller förskola. I de fall den nyanlände inte har ordnat boende på egen hand 
ingår kontakter med hyresvärdarna i handläggarens arbetsuppgifter. 

Inom kommunledningskontoret drevs ett projekt med integrationssamordning med 
inrättandet av en tjänst som integrationssamordnare med ansvar för utveckling och 
samordning av kommunens integrationsarbete. Samordnaren initierade olika 
projekt, främst utvecklingen av träffpunlctsverksamheterna. Träffpunktsverksamhet 
finns i dag i Tingsryd, Urshult och Ryd. Verksamheten bedrivs tillsammans med 
studieförbundetABF. På träffpunkterna genomförs olika aktiviteter och en sorts 
fadderverksamhet inom vilken en med svenskt ursprung (faddern) får kontakt med 
en nyanländ. Faddern jobbar ideellt och hjälper den nysvenske att komma in i det 
svenska samhället. Tanken med träffpunkterna är att skapa förutsättningar för 
människor från olika kulturella och etniska bakgrunder att träffas och lära ifrån 
varandra. I våra intervjuer framförs att det är främst nyanlända som kommer till 
träffpunkterna och att utmaningen framöver är fler etniska svenskar ska upptäcka 
verksamheten. 

Under en period var integrationssamordnaren och socialsekreteraren med ansvar 
för flyktingfrågor placerade på medborgarkontoret. På medborgarkontoret fick 
tjänstemännen även andra arbetsuppgifter, exempelvis fick man gå in och täcka upp 
i växeln. Efter en tid återplacerades socialsekreteraren till social.kontoret och 
samordnaren slutade sin anställning. Kommunens tidigare kultur- och fritidschef 
har istället utsetts som integrationssamordnare. Tillsammans med kommunens 
utvecklingsledare genomförs nu en kartläggning av alla förvaltningarnas och 
bolagens integrationsarbete samt samarbetet med andra aktörer. Kartläggningen 
kommer mynna ut i en skriftlig rapport under hösten men redan nu har behovet av 
ökad samordning av integrationsinsatserna identifierats. 

4 .2 .1 . Utbildning i svenska f ör invandrare 
Utbildning i svenska för invandrare bedrivs inom vuxenutbildningens verksamhet i 
Lärcentrurhs lokaler. Utbildningen vänder sig till alla de som saknar grundläggande 
kunskaper i svenska språket och är folkbokförda i kommunen, dvs. inte bara 
flyktingar. I och med att alltfler flyktingar tas emot i kommunen har antalet 
deltagare i undervisningen ökat. 
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Antalet deltagare i utbildning i svenska för invandrare, år 201.0-201.5 
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Ölmingen av antalet deltagare har påverkat verksamheten på olika sätt. Behovet av 
lokalyta har tillfälligt lösts genom att undervisning numera ges både på 
förmiddagen och på eftermiddagen. Att rekrytera har hitintills gått bra, alla lärare 
är behöriga att undervisa i svenska som andraspråk. Rekryteringen blir dock allt 
svårare i och med att alla kommuner tar emot fler :flyktingar. 

För att vara individuellt anpassad ges undervisningen i olika studiegrupper, efter 
elevens förutsättningar att lära sig. Studiegrupperna består av mellan 15 och 20 

elever, utom den för kortutbildade och analfabeter som består av tio elever CA-kurs). 
Undervisningen av analfabeter är en särsldld utmaning. Forskningen visar att 
analfabeter lättast lär sig att läsa och skriva på ett främmande språk om de först lär 
sig det på sitt modersmål. Inom kommunen används inte modersmålslärare i 
alfabetiseringsundervisningen, utan undervisningen sker endast på svenska. 
Undervisningen ges med 15 timmar i veckan. Undervisningen gör endast ett 
uppehåll under sommaren om fyra veckor. 

Vuxenutbildningen svarar för validering av den nyanländes kompetens. I 
kommunen finns endast möjlighet att validera inom omvårdnadsutbildningen. 
Inom övriga delar av vuxenutbildningen sker ingen validering. 

4 .2.2. Samhällsorientering 
Tingsryds kommun tillhandahåller samhällsorientering i samarbete med 
kommunerna Ronneby, Sölvesborg, Olofström, Karlskrona, och Karlshamn. 
Utbildningen ges med 60 timmar på hemspråket. Samhällsorienteringen ges av 
anställda samhällskommunikatörer vilka har lång erfarenhet av Sverige och god 
kunskap i svenska. Genom samarbetet är det lättare att tillhandahålla en 
kommunikatör i alla de språk som krävs. Likaså är det svårt för en ensam kommun 
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att anställa en kommunikatör, då behovet av samhällsorientering inte motsvarar en 
heltidstjänst. 

4 .2.3 . Bedömning 
Vi bedömer att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd är uppbyggt på 
ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att utbildning i svenska för 
invandrare ges i enlighet med lagens krav och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. 
Validering och alfabetisering är förbättringsområden. Vidare bedömer vi att 
flyktingmottagningen har ett genomarbetat och effektivt arbetssätt. Det är positivt 
att kommunstyrelsen tar ett ansvar för samordningen av de olika nämndernas 
insatser. På detta sätt kan dubbelarbete undvikas och arbetet effektiviseras. 

Ve1·l,samhetenjöl' ensamkommande barn 
Inom socialförvaltningen finns två socialsekreterare (heltidstjänster) som svarar för 
handläggningen gällande ensamkommande barn. I arbetsuppgifterna ingår att 
utreda barnens behov och i de fall en placering ska göras i ett familjehem även 
utreda familjehemmets lämplighet. När väl ett barn är placerat i familjehem svarar 
en familjehemsselaeterare för stödet till familjehemmet. Vidare ansvarar 
socialsekreterarna för att utreda behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Den 
ena socialsekreteraren har även till uppgift att samordna arbetet, söka statlig 
ersättning och sköta omvärldsbevakning. 

De senaste åren har även mottagandet av ensamkommande barn ökat. Under 
sommaren märktes en markant ökning som har fortsatt under hösten. I juni hade 
kommunen ansvar för 37 ensam.kommande barn i november hade antalet barn ökat 
till 80. Ökningen av antalet barn har påverkat verksamheten på olilm sätt. 
Kommunen driver inget boende i egen regi utan platser på hem för vård eller 
boende (HVB) köps externt. Några barn placeras också i familjehem. Sedan 
mottagandet startade har kommunen ett avtal med Rimshult AB om boende. 
Företaget bedriver ett HVB i Rimshult utanför Ryd. På boendet finns plats för 11 

ungdomar och i Ryd finns 14 platser i utslusslägenheter. Platserna genom Rimshult 
AB täcker inte dagens behov utan alltfler platser behöver upphandlas av andra 
entreprenörer. I flera fall är de senares boenden inte placerade i kommunen. Vid en 
sådan placering måste socialsekreterarna skapa nya kontakter med skola och 
överförmyndarverksamhet i den kommun boendet är beläget Placering i HVB 
beläget utanför kommunen medför längre restid för socialsekreterarna vid 
utredningssamtal och besök på hemmet. Ovanstående har inneburit en ansträngd 
arbetsbelastning på socialsekreterarna. 

Avtalet med Rimshult AB har ändrats främst gällande priset för en plats. Tidigare 
erhöll kommunen ett pris för en plats oavsett om barnet bodde på boendet i 
Rimshult eller i utsluss. Priset som hade avtalats var 1 900 kronor per plats och 
dygn, dvs. den ersättning som kommunen i sin tur erhåller från staten. I den nya 
avtalskonstruktionen differentierades priset för en plats, så att ett pris skulle gälla 
för HVB-plats, ett annat för överinskrivning och ett tredje för utsluss. Vissa delar 
dokumenterades inte tillräckligt tydligt och det har förekommit olika syn på 
innehållet i överenskommelsen. Företaget har nu sagt upp avtalet för 
omförhandling. 
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I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige att anta ett förslag från 
socialnämnden att starta ett eget boende för ensamkommande barn i ett hyreshus i 
Ryd. Det beslutades också att nämndens avtal med Rimshult AB skulle säga upp i 
samband med inrättandet av det egna boendet. Socialnämnden hade tagit fram 
underlag och berälmat kostnaden för de ombyggnationer som krävdes. Det visade 
sig senare att omfattningen på och kostnaden för ombyggnationen hade 
underskattats. Verkställighet av beslutet sköts upp. 

Det finns inget nätverk som samlar alla de verksamheter som har ansvar för 
insatser till de ensamkommande barnen (socialtjänsten, Rimshult AB, skola och 
överförmyndare). 

4.3.1. God man och säl'sldltförordnad vårdnadshaµare 
Förutom boende har det ensamkommande barnet rätt till en god man fram till 
kommunplacering. Tanken är att uppdraget sedan ska tas över av en särsldlt 
förordnad vårdnadshavare. Av våra intervjuer framgår att det i regel tar ett h·e till 
fyra dagar att förordna en god man. Överförmyndaren har några gode män som har 
lång erfarenhet av dessa uppdrag. I och med ökningen av antalet barn finns 
farhågor att dagens uppsättning av gode män inte kommer att räcka till. 

Däremot tar det längre tid att få en särslålt förordnad vårdnadshavare på plats. I ett 
ärende tog det två månader och ett annat åtta månader. 

4.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att mottagandet av ensamkommande barn är uppbyggt på ett 
ändamålsenligt sätt men att det finns utmaningar att lösa. Antalet barn som 
kommer att tas emot i den närmaste framtiden spås fortsatt vara högt. 
Socialnämnden behöver därför en tydligare planering för hur det ökade behovet ska 
mötas. Vidare behöver ärendebelastningen för socialsekreterarna analyseras. 

Vi konstaterar att de ensamkommande barnen i skälig tid förordnas god man men 
att väntetiden på särskilt förordnad vårdnadshavare är för lång. 

4.4. Statlig ersättning inomflyl(tingmottagandet 
Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. 
Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt 
för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, 
utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver 
kommunen ansöka om särsldlt. 

4.4.1. Fördelning av schabloner$ättningen 
För varje nyanländ med uppehållstillstånd betalas en schablonersättning ut 
kvartalsvis under en tvåårsperiod. Ersättningen avser att täcka kommunens insatser 
för praktiskt mottagande, särsldlda introduktionsinsatser inom förskola och skola, 
utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering och vissa kostnader för 
ekonomiskt bistånd mm. I Tingsryds kommun finns inget politiskt beslut hur 
schablonersättningen ska fördelas. Vuxenutbildningens kostnader för SFI och 
samhällsorientering för målgruppen ersätts med 72 kronor för varje deltagare och 
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undervisningstimma. Hantering av introduktionsinsatserna inom skolan sker på ett 
annat sätt. I dessa fall får barn- och utbildningsförvaltningen ansöka hos 
kommunstyrelsen om att ta del av medlen. 

4.4.2. Rutiner för att söka statlig e1·sättning 
Inom skolans område finns möjlighet att söka ersättning för asylsökande, 
tillståndssökande barn och elever samt papperslösa ( dvs. utan tillstånd att vara i 
Sverige). Däremot utgår ingen särskild ersättning för nyanlända barn med 
uppehållstillstånd. Nämnden saknar skriftliga rutiner för återsölmingsarbetet och 
en skriftlig ansvarsfördelning som beskriver vem som söker vad. Av våra intervjuer 
framgår att uppgiften åvilar respektive rektor och förskolechef. Inom förskola och 
grundskola sker det praktiska arbetet av administratörer lmutna till 
rektorsornrådena. Uppgifter om barnets status som asylsökande fångas in vid 
inskrivningen i elevregistret. Av våra intervjuer får vi uppfattningen att berörd 
personal inom förskola och grundskola är väl insatta i ersättningsreglerna. Däremot 
har förvaltningen uppmärksammat brister inom gymnasieskolan. 

Uppgiften att söka ersättning för kostnader för ensamkommande barn vilar på 
en av de socialsekreterarna med ansvar för handläggningen. Tjänstemannen 
använder en metod att söka ersättning på som genererar högst ersättning för 
respektive placering. Förutom placeringskostnaderna återsöks utredningskostnader 
och reskostnader i samband med att en ungdom hämtas till kommunen. 

Överförmyndaren har inte möjlighet att söka ersättning för sina kostnader för att 
förordna och utöva tillsyn över gode männen. Överförmyndaren ansöker om 
ersättning från Migrationsverket för de kostnader de har för den gode mannen. Det 
är främst det arvode som utgår och de omkostnader (t.ex. bilersättning och 
tolkkostnader) som den gode mannen har haft i sitt uppdrag. Sociala avgifter som 
betalas för den gode mannen återsöks också. Kommunen har rätt att söka 
ersättningen för kostnader för god man fram till dess att barnet kommunplaceras. 
Kommunens kostnader för god man efter kommunplacering ersätts istället delvis av 
en schablon om 30 ooo kronor. Ovanstående ersättning tillfaller socialnämnden, 
vilken i sin tur ersätter överförmyndaren för dennes kostnader för god man när inte 
staten ersätter kostnaderna. 

4.4.3. Kartläggning av de statliga e1·sättningarna 
Ekonomienheten genomför en kartläggning över de ersättningar som kommunen 
har rätt till och vilka belopp som söks. Alla berörda förvaltningar deltar i arbetet 
genom att förse ekonomienheten med information. Efter kartläggningen av 
ersättningarna (intäkterna) kommer på samma sätt de kostnader intäkterna avser 
att täcka att kartläggas. Efter detta arbete blir det lättare att avgöra vilka 
verksamheter som har rätt till ersättningarna och i vilken omfattning 
ersättningarna från staten täcker kommunens kostnader. Vidare diskuteras hur 
schablonersättningen, som beslcrivs ovan, i framtiden ska hanteras och vilka 
verksamheter som ska få ta del av den. 
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4.4.4. Bedömning 
Vi bedömer att kommunen inte har goda rutiner för hantering av statlig grund- och 
schablonersättning inom flyktingmottagandet. Det är idag osäkert om den statliga 
ersättningen för en insats tilldelas den verksamhet som har haft kostnaden för 
insatsen. Det är positivt att ekonomienheten har genomfört ett utvecl<lingsarbete 
med avseende på ovanstående rutiner. 

Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för ansökning av ersättning inom 
verksamheten för ensamkommande barn, grundskola och förskola samt inom 
överförmyndarens verksamhet. Gymnasiets rutiner behöver ses över. 

2016-01-18 

F1·edrik Ottosson 

Pr~jektledare 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
samtliga nämnder och utskott i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 

Kap 1 Generella bestämmelser 

Nämnds övergripande ansvar 

Nämnds särskilda ansvar och delegation från kommunfullmäktige framgår under 
respektive nämnds specifika bestämmelser. I övrigt gäller följande generella 
bestämmelser för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. 

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 
1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 
2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten, 

2 (23) 

3. ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning 
samt att den löpande förvaltningen handhas rationellt och ekonomiskt, 

4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning, 
5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas, genom tillämpa en 

effektiv intern kontroll 
6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som 
befinns påkallade. 

2 § Övrigt ansvar 

Nämnden ansvarar för 
1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 

överlämnar till nämnden, 
2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet, 
3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd, 
4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde, 
5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet, 
6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin, 

medborgardialogen, delaktigheten och brukarinflytandet. 

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 
1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas, 

samt nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och 
årsredovisning, 

2. årligen i mars månad vid nämndssammanträdet redovisa ärenden som är äldre än sex 
månader och som inte är avgjorda. Redovisningen ska innefatta uppgifter om de 
åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. 
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4 § Samråd 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder när så 
erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 
kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 

Nämnden beslutar i följande frågor 
1. att för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom nämndens 

verksamhetsområde, 
2. att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde, 
3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens 

verksamhetsområde 
4. om förändringar i nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som 

fastställs i delegationsordning för personalärenden 
5. att inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps- och 

upphandlingspolicy godkänna förfrågningsunderlag och anta konsulter, entreprenörer 
och leverantörer 

6. att fastställa avgifter och ersättningar inom nämndens verksamhetsområde i de fall 
där av kommunfullmäktige antagna taxor justeras genom uppräkning vid 
förändringar i basbelopp och/eller index 

7. att fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter 
8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram som inte i 

avgörande grad påverkar verksamhetens omfattning och inriktning 
9. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under 

respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente 

6 § Delgivning 

Delgivning med nämnd sker genom ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

7 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden genom delegationsordning vem 
som ska underteckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ska ansvara för 
1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
2. de personregister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 

personuppgiftslagen (1998:204) 
3. vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen (1990:782), 

kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering. 
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Arbetsordning 

9 § Sammansättning 

Nämndernas sammansättning framgår av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

10 § Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten får dock ej inträda under 
pågående behandling av ett ärende om inte synnerliga skäl föreligger, vilket avgörs av 
enig nämnd eller utskott. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt inkallelseordning. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre 
ner i ordningen. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen 
en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 

11 § Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kansliavdelningens nämndsekreterare eller 
nämndadministratör, som skyndsamt tillser att ersättare kallas. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

12 § Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 
Den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden eller utskottet tjänstgör som 
ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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13 § Sammanträden 

Nämnderna beslutar om dag och tid för sammanträden. Sammanträdestiderna ska 
anpassas efter kommunfullmäktiges sammanträdestider och synkroniseras. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda
mot som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord
förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 

14 § Öppna nämndssammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträ
den ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt of

fentlighets- och sekretesslagen. 

15 § Individärenden 

Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska 
hanteras separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, dag
ordning och protokoll. 

16 § Ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att 
1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde, 
2. verka för en hög effektivitet i verksamheten, 
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 
4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. För 
kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i§§ 11 - 13. 

Nämnds- eller utskottsordförandens beslut om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
regleras i delegationsordningen. 

17 § Justering av protokoll 

5 (23) 

Protokollet justeras av nämndsordförande och oppositionsordförande. Justering ska ske senast 14 
dagar efter sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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18 § Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservatio
nen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

19 § Omröstning och beslut 

En ledamot i fullmäktige eller i en nämnd har rätt att avstå från att delta i en omröstning 
eller i ett beslut. 

Ordföranden är dock alltid skyldig att rösta, när det behövs för att ärendet ska kunna 
avgöras. 

En ledamot i en nämnd som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av 
ärendet, om ärendet avser rnyndighetsutövning mot någon enskild. Ingen är dock skyldig 
att rösta för fler än ett förslag. 

Utskottens ansvar 

20 § Nämnder med utskott 

De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden (torn 
2017-12-31) och ornsorgsnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser 
som anges i detta kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive 
nämnds, inklusive kommunstyrelsens, specifika bestämmelser. 

21 § Utskottsordförande 

Nämnden utser utskottsordförande, vice utskottsordförande samt ledamöter i utskottet. 
Nämnden utser även utskottets beredning. 

Om utskottsordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
utskottsordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

22 § Mandatperiod 

Utskottet ska utses av nämnden för samma tid som ledamöter och ersättare i nämnden. 

23 § Ersättare 

6 (23) 

Ersättare i utskott ska kallas enligt inkallelseordning. Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträde 
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Avgår ledamot eller ersättare i utskottet ska 
fyllnadsval genomföras för den återstående tjänstgöringstiden. 
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24 § Sammanträdesdag 

Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer i enlighet med gemensamt 
sammanträdeskalendarium. OBS! Senast från 2018 behöver sammanträdestiderna synkroniseras 
centralt för att administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Redan 2017 kommer 
viss koordinering att vara nödvändig. 
Om extra sammanträde är nödvändigt ska detta synkroniseras i enlighet med gemensamt 
kalendarium. Extra sammanträde kan initieras av utskottsordförande eller minst två 
ledamöter i utskottet. 

25 § Beslutsförhet 

Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

26 § Beredning av utskott 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om be
redning behövs. 

Utskottsordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut. 

27 § Delegation från nämnden 

Utskott ska besluta i de ärenden som framgår av respektive nämnds delegationsordning 
och av de nämndspecifika bestämmelserna i detta reglemente samt de övriga ärenden 
som nämnden på annat sätt överlämnar till utskottet att handlägga. 

28 § Kallelse 

Kallelsen till utskottet ska vara skriftlig och ska vara ledamöter och ersättare tillhanda 
senast fyra dagar före sammanträdet. Vid individ- personal-, eller sekretessärende kan 
kallelse ske omedelbart. 

Föredragningslista upprättas av utskottsordförande och ska jämte handlingar i de på 
listan upptagna ärendena utsändas samtidigt med kallelsen. 

29 § Protokoll 

Vid sammanträden ska protokoll föras på utskottsordförandens ansvar. Protokollen ska justeras av 
utskottsordförande och en ledamot som utskottet utser. 

Utskottets beslut ska anmälas till nämnden genom att utskottets justerade protokoll i 
sin helhet anmäls till nämnden, dock med undantag för individärenden som 
protokollförs separat. 
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Beredning 

30 § Nämndernas beredning 

De nämnder som inte ska ha utskott enligt detta reglemente, ska istället ha en beredning. 
Omsorgsnämnden ska dock ha både en beredning och ett individutskott. 

De nämnder som ska ha beredning är således omsorgsnämnden, bildningsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden (från 2018-01-01 Miljö- och byggnämnden). 

Beredningens uppgift är att förbereda ärendena inför nämndens sammanträde.~ 
Nämndsordförande är sammankallande. 

31 § Utskottens beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, kultur- och fritidsutskott och arbete
och lärandeutskott samt Omsorgsnämndens individutskott bereds av ordförande. 

32 § Ersättare nämndernas beredning 

Beredningens ersättare inträder i enlighet med inkallelseordning. 
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Kap2 Specifika bestämmelser för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

1 § Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Utskott 

Kommunstyrelsen har fyra (från 2018-01-01 fem) utskott 
1. Arbetsutskott 
2. Personalutskott 
3. Plan- och näringslivsutskott- från 2018-01-01 
4. Arbete och lärandeutskott 
5. Kultur- och fritidsutskott 

2 § Arbetsform 
För kommunstyrelsen gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

3 § Ansvarsområde 

3 a övergripande ledning och samordning 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 
för den sammantagna verksamhetens utveckling, ekonomiska resultat och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet, 
såväl den som bedrivs i förvaltningsforrn som den som bedrivs i företagsforrn. 

Kommunstyrelsen ska därvid 

1. leda och samordna arbetet med vision, övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrning av den kommunala verksamheten, 

2. tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente, 

3. tillse att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och 
redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpan
de uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet, 

4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndpresidier och företagspresidier 
5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden, i de företag, förbund och organisationer som kommunen 
äger helt eller delvis eller har annat intresse i, 

6. ansvara för att den sarnrådsskyldighet som generellt åligger mellan nämnderna 
fullgörs, 

7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov 
och resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag, 
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8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter och 

organisationer som berörs av de verksamhetsområden som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 

3 b Inhämtande av uppgifter 

Styrelsen får från övriga nämnder, kommunala företag, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter. 

3 c Utveckling 

Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse med särskild 
tonvikt på åtgärder som rör 

1. utveckling av den lokala demokratin och medborgarinflytandet, 
2. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900) 

10 

3. sysselsättnings- och närings livsfrågor för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i 
kommunen, inklusive inflyttarfrågor, 

4.- övergripande frågor som hör samman med hållbar utveckling så som kommunens 
miljö- och naturvårdspolitik, folkhälsoverksarnhet, jämställdhet och integration. 

5. övergripande bostadsförsörjningsfrågor 
6. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och säkerhetsverksamhet 
7. politiska frågor rörande funktionsnedsättning och tillgänglighetsarbete 
8. infrastruktur och kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller motsvarande organ 
9. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt samt internationellt arbete 

3 d Förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt, 
2. att allmänheten informeras om verksamheterna, 
3. kommunens anslagstavla, 
4. kommunens informationssäkerhet, 
5. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten, 
6. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system, 
7. arbetet att reformera det kommunala regelbeståndet 
8. att ärendehandlingar förvaras på ett betryggande sätt, 
9. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd arbetet med 

att reformera det kommunala regelbeståendet, 
10. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
11. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd 

kommun i företag o. dyl. (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta), 
12. kommunens upphandlingsfunktion, 
13. ärenden om kommunens heraldiska vapen, 
14. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil, 

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om 
inte yttrandet är av principiell betydelse. 
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3 e Ekonomi 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen en
ligt kommunfullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 
1. placering och upplåning av medel, 
2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar, 
3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid 

samt indrivning av förfallna fordringar 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit 

Föreskrifter om säkerhet ska därvid beaktas, 
2. besluta om konvertering och inlösen av lån, 
3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid företräda kommunen som ägare, Eg. KF's presidium-se§ 12 ovan. 
4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel, 
5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden, samt 
6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra 

liknande åtgärder 

3 f Personal 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyn
dighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 
1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy, 
2. tolkning av lagar och avtal, 
3. kollektivavtal, 
4. övergripande organisationsfrågor, 
5. personalförsörjning, 
6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik, samt 
7. svara för information till kommunens personal 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14 § § och 3 8 § lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområde, 

3. besluta om stridsåtgärd, 
4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), 
5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan, samt 
6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen 

3 g Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen 

1. ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att minska sårbarhet och 
god förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap. 

2. är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
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3. är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1994:475) 

4. har huvudansvaret för kommunens åligganden enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 

5. ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige om 
inte fullmäktige har tillsatt ett beredningsorgan i vissa frågor som kan få 
mot- svarande uppgift. 

6. svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddnings
tjänsten Östra Kronoberg. 

3 h Kommunfullmäktiges beredningsorgan 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfulmäktige. 

4 § Förvaltningsorganisation 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens ordförande 

5 § Kommunalråd 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och ska ägna hela sin arbetstid åt 
uppdrag för kommunen om inte beslut tagits om annat. Uppdraget är på heltid. 

7 §Ansvar 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i förvalt

ningsform och i företagsform, 
2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt 

att ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens före

tag, 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat, 
5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar 

och andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe 

8 § Närvarorätt 

Kommunalråd får närvara och delta vid sammanträden med annan nämnd och utskott, 
men inte delta i besluten. 

Kommunalrådet har rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Kommunstyrelsens utskott 

Arbetsutskott 

9 § Sammansättning 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem le 10 
damöter och fem ersättare. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd samt från 2018 
TIK.AB' s styrelse. 

10 § Presidium 
Arbetsutskottet ska ha ett presidium som består av ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice 
ordförande. 

11 § Arbetsformer 
För arbetsutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

12 § Ansvarsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

1. besluta i de ärenden som framgår av kommunstyrelsens delegationsordning samt 
de övriga ärenden som styrelsen på annat sätt överlämnar till arbetsutskottet att 
handlägga, 

2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och 
verk- samhet, 

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling, 
4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras 

för att kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning 
och kommunstyrelsens reglemente, 

5. ha rätt att på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats 
av en extraordinär händelse enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). 

Personalutskott 

13 § Sammansättning 
Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

14 § Presidium 
Utskottet har inte något presidium. 

15 § Arbetsformer 
För personalutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

16 § Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmy:ndighet och personalutskottet har den yttersta 
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arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och arbetsgivarområdet som 
kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i de frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

17 § Förvaltningsorgan 
Personalutskottets förvaltningsorgan är kommunledningsförvaltningen. 

Plan- och näringslivsutskott - Tillkommer 2018-01-01 

Arbete- och lärandeutskott 

18 § Sammansättning 
Arbete- och lärandeutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. 

19 § Presidium 
Utskottet ska ha ett presidium som består av utskottsordförande och vice ordförande. , 
Individärenden inom utskottets ansvarsområde hanteras gemensamt av utskottets samtliga ledamöter. 

20 § Arbetsformer 
För arbete- och lärandeutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

21 § Ansvarsområde 

1. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

2. individ- och familjeomsorgens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381). 
3. kommunens flyktingmottagning och integrationsfrågor 
4. lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) 
5. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 
6. kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux, 

uppdragsutbildning 
7. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010: 1622) 
8. kommunens arbetsmarknadsenhet 
9. folkhälsofrågor 

Arbete- och lärandeutskottet har rätt att besluta i frågor om yttrande till 
Lotterinspektionen gällande automatspel. 

Arbete- och lärandeutskottet fullgör även kommunens uppgifter enligt annan 
författning i anslutning till det ovan angivna verksamhetsområdet. 

22 § Delegation från kommunstyrelsen 

Arbete- och lärandeutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som 
bland annat avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom 
följande områden: 
1. socialtjänstlagen (SoL) 
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2. socialtjänstförordningen (SoF) 
3. lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) 
4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 
5. lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 
6. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område 

Arbete- och lärandeutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstols beslut i 
enskilda ärenden samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet 
beslutat om. 

Arbete- och lärandeutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan 
delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden 
enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen. 

Arbete- och lärandeutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som 
kommunstyrelsen tilldelar utskottet. 

23 § Begränsningar i arbete- och lärandeutskottets delegation 

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i sin helhet har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, samt 
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Detta innebär att kornrnunstyrelsen i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 
Arbete- och lärandeutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där kommunstyrelsen 
delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i 
visst individ ärende, hänskjuts ärendet till arbete- och lärandeutskottet för avgörande. 

24 § Beredning av arbete- och lärandeutskottet 

De individärenden som ska avgöras av kornrnunstyrelsen i dess helhet ska beredas av 
utskottet om ej annat beslutas. 

Arbete- och lärandeutskottet bereder således till exempel frågor i familjerättsärenden 
i enlighet med delegationsordning. 

25 § Förvaltningsorganisation 

Kornrnunledningsförvaltningen är förvaltningsorganisation för arbete- och lärandeutskottet. 

Kultur- och fritidsutskott 

26 § Sammansättning 

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 
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27 § Presidium 
Kultur- och fritidsutskottet har inte något presidium 

28 § Arbetsformer 
För kultur- och fritidsutskottet gäller "Reglemente för styrelser och utskott i Tingsryds kommun" 

29 § Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsutskottet har ansvaret för kommunens insatser för att främja 
allmänkultur och fritidsverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 
1. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet 

bedriver, genom ett nära samarbete med dessa, 
2 fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag 

och fastställda normer, 
3. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, tillika svara för den konstnärliga 

utsmyckningen av kommunens byggnader 
4. vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet 
5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 

folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer, 
6. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994:1000), 
7. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder 

Kultur- och fritidsutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i frågor som hänskjuts till 
kommunstyrelsens arbetsområde. 

30 § Förvaltningsorganisation 

Kultur- och fritidsutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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17 4JR 

Specifika bestämmelser för Omsorgsnämnden ? 
Omsorgsnämnden 

1 § Sammansättning 

Omsorgsnärnnden består av nio ( sju/2018) ledamöter och nio ( sju/2018) ersättare. 

2 § Utskott 
Inom omsorgsnämnden ska finnas ett individutskott. Individutskottet består av omsorgsnämndens 
presidium. 

3 § Arbetsformer 
Individutskottet lyder under "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområden 

Omsorgsnärnnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre- och 
funktionshinderomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. 

Omsorgsnämnden ansvarar för: 
1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 
2. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
3. kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. LSS 

(1993:287) samt kommunens ansvar för assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken 
4. kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst enlig lagen (1997:736) 

om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 

Omsorgsnärnnden har rätt att besluta i frågor om yttrande till hyror i särskilt boende. 

Omsorgsnämnden ansvarar för att samråd sker med Pensionärsråd. 

Omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i 
anslutning till det ovan angivna verksamhetsområdet. 

5 § Förvaltningsorganisation 

Omsorgsnämndens förvaltningsorganisation är Omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens individutskott 
6 § Sammansättning 

Individutskottet består av omsorgsnärnndens presidium. 
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7 § Delegation från omsorgsnämnden 
Individutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland annat 
avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande om
råden 
1. socialtjänstlagen (SoL), 
2. socialtjänstförordningen (SoF), 
3. lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS), samt 
4. övriga lagar och föreskrifter inom omsorgsnämndens område. 

Individutskottet ska fatta beslut om överklagande av domstols beslut i enskilda ärenden 
samt yttra sig till förvaltningsdomstol i ärenden individutskottet beslutat om. 

Individutskottet ska ha rätt att besluta i sådana ärenden som endast kan delegeras till en 
särskild avdelning som består av ledamöter och ersättare i nämnden enligt 10 kap 4 § 
socialtjänstlagen. 

Individutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som omsorgsnämnden 
tilldelar utskottet. 

8 § Begränsningar i individutskottets delegation 

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden. 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 

att beslut av nämnden i sin helhet har överklagats 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, samt 
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Detta innebär att omsorgsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 

Individutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där omsorgsnämnden delegerat be
slutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst individ
ärende, hänskjuts ärendet till individutskottet för avgörande. 

9 § Beredning av individutskottet 

De individärenden som ska avgöras av omsorgsnämnden i dess helhet ska beredas av 
individutskottet om ej annat beslutas. 
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Kap 4 Specifika bestämmelser för 
Bildningsnämnden 

Bildningsnämnden 

1 § Sammansättning 

KFS 2011:1 

Nämnden består av nio (sju/2018) ledamöter och nio (sju/2018) ersättare. 

2 § Utskott 
Bildningsnämnden har ska ha ett presidium med nämndsordförande, 1 vice ordförande och 2 vice 
ordförande. 

3 § Arbetsformer 
För bildningsnämnden gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområde 

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen 
(2010:800) vad avser pedagogisk verksamhet i form av: 

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
2. det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna inom verksamheterna förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Utöver detta ansvarar bildningsnämnden även för kommunens uppgifter enligt skollagen 
vad avser elevhälsa. 

Bildningsnämnden ansvarar för skolskjutsverksamheten och kommunens biblioteks- och 
fritidsgårdsverksamhet. 

5 § Delegation 

Bildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden 
1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler 
2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet 
3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor 
4. fastställa avgift för särskild prövning 
5. fastställa inackorderingstillägg och rese bidrag 
6. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor 

6 § Förvaltningsorganisation 

Nämndens förvaltningsorganisation är bildningsförvaltningen. 
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Kap 5 Specifika bestämmelser för 
Samhällsbyggnadsnämnden 
(Ändras inför ny Bygg- och miljönämnd 2018-01-01) 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1 § Sammansättning 

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

2 § Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

KFS 2011:1 

1. kommunens uppgifter gällande planläggning av mark och vatten och om byggande 
som enligt plan- och bygglagen (2010:900) och annan lag ska fullgöras av 
byggnadsnämnden, 

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken 
(1998:808) och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften inte 
lagts på annan nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

3. kommunens tillsyn enligttobakslagen (1993:581) samt lagen (2007:1455) om 
detaljhandel med nikotinläkemedel, 

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004:168) 
ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och 
hälsoskyddsområdet, 

5. att bevaka kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning 
och förädling av markreserven, 

6. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt, 

7. att ansöka om, utföra och bevaka kommunens talan vid lantmäteriförrättningar där 
kommunen är sakägare samt bevaka kommunens intresse enligt fastighets bildnings
' anläggnings- och ledningsrättslagama, 

8. kommunens gator och vägar inklusive belysning, grönområden, skötsel av allmän 
platsmark, sjö- och strandvård samt svarar i förekommande fall för kommunens re
presentation i vägföreningar, 

9. kommunens vägråd, 
10. förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse m.m.) av kommunens fastigheter, 

anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark 
11. kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap 8 § miljöbalken, 
12. kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA-verksamhet) enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster, 
13. mätningsteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem. 

14. de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt 
för trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 
trafikförordningen (1998:1276), 

15. att inom det plan- och byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor 
som rör kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 
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16. energiplaneringen och främjandet av energihushållningen samt ansvarar 

för kommunens energirådgivning 

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till 
det ovan angivna verksamhetsområdet. 

3 § Trafiknämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillika trafiknämnd. 

4 § Begränsning i ansvarsområdet och jävsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inte för sådan tillsyn och övrig myndighetsutöv
ning som framgår av § 2 ovan, vad gäller kommunens egna verksamheter och objekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden får således inte utöva tillsyn över verksamhet som nämnden 
själv bedriver. Samhällsbyggnadsnämnden ska inte heller utöva tillsyn över kommunal 
verksamhet där verksamhetsansvaret ligger under annan nämnd än samhällsbyggnads
nämnden. För dessa ansvarar istället jävsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar därmed inte beslut i byggnads- och tillståndsärenden 
enligt plan- och bygglagen eller enligt annan till byggnadsnämnd hörande speciallag
stiftning för byggnader och anläggningar där kommunen äger eller ansvarar för förvalt
ning och verkställighet av verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar inte heller beslut i tillsyns- och tillståndsärenden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet där kommunen äger eller ansvarar för förvaltning och 
verkställighet av verksamhet. 

Jävsfrågan kopplad till nämndernas tillsynsansvar ska utvärderas årligen genom intern 
kontroll, som granskas av revisorerna. 

5 § Förvaltningsorganisation 

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltningsorganisation är samhällsbyggnadsförvakningen 
kommunledningsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Miljö- och byggnadsförvaltningens förvaltningschef har verksamhetsansvaret för både 
samhällsbyggnadsnämndens ochjävsnämndens myndighetsutövning i enlighet med de 
ärenden som fastställs i nämndernas delegationsordningar. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen kommunledningsförvaltningen 
får inte vara ansvarig för eller hantera tillsynsärenden och får inte heller vara 
ersättande delegat i sådant ärende. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsför1altningen får inte vikariera för 
förvaltningschefen för miljö och byggnadsförvaltningen. Vikarie för 
förvaltningschefen för miljö- och byggnadsförvaltningen tillsätts inom 
förvaltningen. 

Varken handläggarna eller förvaltningschefen på miljö- och byggnadsförvaltningen får 
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arbeta med driftfrågor gällande sådana kommunala verksamheter och objekt som är 
föremål för miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn. 

Särskild delegation från kommunfullmäktige 

6 § Fastighetsfrågor 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
1. beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av 

dessa som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan nämnd, 
2. beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt 
upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp 
och villkor i övrigt. Som förutsättning härför gäller att det inte avser ärenden av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt eller iimebär ekonomiskt åtagande som 
inte finns upptagen i budget. 

3. att upprätta och godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, 

4. uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen, 
5. att upplåta platser för torghandel, 
6. att ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av mark 

enligt plan- och bygglagen, 
7. upphävande av villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 

upptagna i köpebrev för försålda fastigheter, 
8. att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan enligt 8 § lagen om 

exploateringssamverkan (1987:11), 
9. att påkalla förrättning enligt 18 § anläggnings lagen (1973: 1149), 
10. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna använ

das för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningsla
gen (1970:988), 

11. att påkalla fastighets bestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om sådan om 
upprättande av sådan plan eller bestämmelser enligt 14 kap 1 § fastighetsbildnings
lagen (1970:988), samt 

12. att ansöka om särskild förvaltning enligt 29 § bostadsförvaltningslagen (1977:792). 

7 § Planfrågor 
(från 2018-01-01 i plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen) 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större 
vikt. 

Som förutsättning härför ska gälla att planen eller bestämmelserna i princip överens
stämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande underlag, att pla
nens genomförandebeskrivning inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen ut
över budgeterade ramar samt att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploate
ringssamverkan. 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

8 § Övriga uppgifter 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
1. beslut i kommunstyrelsen och dess utskotts ställe i ärenden enligt alkohollagen 

( 1994: 173 8) som berör kommunstyrelsen och dess utskotts verksamhet 
2. namngivning för kvarters- och gatunamn, 
3. yttranden som avses i 3 kap 2 § ordningslagen (1993:1617) rörande upplåtelse av 

offentlig plats, samt 
4. fatta beslut om flyttning av fordonsvrak, enligt lag om flyttning av fordon i 

vissa fall (1982: 129). 

Samhällsbyggnadsutskott 

9 § Sammansättning 

Samhällsbyggnadsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

10 § Ansvar 

Samhällsbyggnadsutskottet ska besluta i de ärenden som framgår av samhällsbyggnads
nämndens delegationsordning samt de övriga ärenden som nämnden på annat sätt över
lämnar till utskottet att handlägga. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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~j KFS 2011:1 

Kap 6 Specifika bestämmelser för Jävsnämnden 
Upphör 2017-12-31 

Jävsnämnden 

1 § Sammansättning 

Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Jävsnämndens ansvar 

Jävsnämnden ansvarar för och fullgör uppgifter som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter och objekt. Den myndighetsutövning som huvudsakli
gen är aktuell finns reglerad i följande lagstiftning 
1. Miljöbalken 
2. Livsmedelslagen 
3. Lag om energideklaration av byggnader 
4. Plan- och bygglagen 
5. Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, hissar och ventilation 

3 § Förvaltningsorganisation 

Jävsnämndens förvaltningsorganisation är miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Förvaltningschefen för miljö och byggnadsförvaltningen är ansvarig för jävsnämndens 
verksamhetsområde. 

Förvaltningschefen eller annan anställd inom samhällsbyggnadsförvaltningen får inte på 
något sätt försöka påverka de tjänstemän i miljö- och byggnadsförvaltningen som 
arbetar med tillsyn, beträffande hur tillsynen ska bedrivas mot kommunen. För det fall 
att en tjänsteman inom miljö- och byggnadsförvaltingen upplever att så sker, ska detta 
anmälas till kommunchefen. 

Vid oklarheter gällande fördelningen av verksamhetsområden mellan samhällsbygg
nadsnämnden ochjävsnämnden ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vid oenighet ska kommunstyrelsens arbetsutskotts tolkning av reglemente och delega
tionsordningar gälla. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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KFS 2011:1 

Kap 7 Specifika bestämmelser för Valnämnden 

Valnämnden 

1 § Sammansättning 
Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Utskott 
Nämnden har inget presidium eller utskott. 

3 § Arbetsformer 
För valnämnden gäller "Reglemente för styrelser och bolag i Tingsryds kommun". 

4 § Ansvarsområde 
Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val 
och folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

5 § Förvaltningsorganisation 
Valnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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Kap 8 Specifika bestämmelser för 
Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnd 

1 § Sammansättning 

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Utskott 

Nämnden har inte något presidium eller utskott. 

3 § Arbetsformer 

KFS 2011:1 

För överförmyndarnämnden gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds 
kommun". 

4 § Ansvarsområde 
Nämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter beträffande tillsyn över förmyndarskap, 
godmanskap och förvaltarskap och vad som i övrigt är föreskrivet om överförmyndare i 
föräldrabalken (1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995379), lag om god man för 
ensamkommande barn (2005 :240) samt andra författningar. 

5 § Förvaltningsorganisation 
Överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Tingsryds kommun - Reglemente för kommunstyrelse, nämnder och utskott 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (35) 

J\ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

~ 

2017-03-06 

Justerare 

§ 49 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 
Dnr2017/73 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska 
kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporteras till 
kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. 
Utvärderingen är gjord utifrån de granskningsrapporter som lämnats in till 
kommunledningsförvaltningen samt utifrån kansliets erfarenheter av 
processen med intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från säkerhetssamordnaren, 2017-02-21 
Utvärdering av kommunens interna kontroll 

I Otdragsbestyrkande 
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~ (!jTmgsryds 
· kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2017-02-21 
Dnr. 2015/595 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utvärdering av ko.mmunens interna kontroll 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bifogad rapport "Utvärdering av kommunens interna kon
troll 2016". 

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och till kommunens 
revisorer. 

Ärende 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Kommunkansliet har i en rapport gjort en samlad utvärdering enligt ovan. Utvärdering
en är gjord utifrån de granskningsrapporter som lämnats in till kornmunledningsförvalt
ningen samt utifrån kansliets erfarenheter av processen med intern kontroll. 

KOMMUNKANSLIET 

~~ 
Torbjörn Ahlgren 
Säkerhetssamordnare 

~, 
? 
1 (1) 

postadress 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

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



260

r.lTingsryds 
~kommun 

~, 
Kommunlednings

förvaltningen 

Torbjörn Ahlgren 
0477 441 79 

torbjorn.ahlgren@tingsryd.se 

2017-03-01 

RAPPORT 

Utvärdering av kommunens interna kontroll 2016 

Bakgrund 

Enligt reglemente för intern kontroll i Tingsryds kommun ska kommunstyrelsen, med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. Kommunstyrelsens samlade utvärdering ska sedan rapporte
ras till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer. 

Reglementet säger vidare att alla nämnder/styrelser inför varje kalenderår ska fastställa 
en handlingsplan för sin interna kontroll samt följa upp kontrollen i en granskningsrap
port. Det är dessa uppföljande granskningsrapporter från nämnder/styrelser som ligger 
till grund för denna utvärderingsrapport. 

Arbetet med intern kontroll 2016 

Arbetet med intern kontroll 2016 påbörjades redan under hösten 2015 med risk- och 
väsentlighetsanalyser. Samtliga nämnder och styrelser har sedan beslutat om en hand
lingsplan för intern kontroll innan utgången av januari månad 2016. Meningen är att 
granskningarna sedan utförs under perioden februari t.o.m. november, d.v.s. c:a 10 må
nader. 

När granskningarna är klara ska varje nämnd/styrelse redovisa resultatet i den ovan 
nämnda granskningsrapporten. Rapporten bör lämpligen redovisas med hjälp av en 
framtagen mall för ändamålet och ska innehålla en åtgärdsplan samt en självuppskatt
ning över hur arbetet med intern kontroll fungerat. Åtgärdsplanen ska innehålla de åt
gärder som nämnden/styrelsen ska vidta med anledning av granskningsresultatet. Alla 
nämnder/styrelser har inte heller denna gång använt mallen för granskningsrapport och 
därmed varken redovisat en åtgärdsplan eller gjort någon självuppskattning av arbetet. 

Av sammanställningen i tabellen nedan framgår hur många av de i handlingsplanerna 
upptagna granskningarna som respektive nämnd/styrelse har genomfört samt hur många 
som inte blivit genomförda. Här kan konstateras att 6 st. (30 %) av utdelade gransk
ningsuppdrag av olika anledningar inte har blivit genomförda. Det framgår också hur 
många åtgärder som upptagits i åtgärdsplanerna med anledning av granskningsresulta
ten samt varje nämnd/styrelses samlade bedömning över hur arbetet med intern kontroll 
har fungerat under år 2016. Bedömningen sker utifrån skalan svag - tillfredsställande -
god. 

~ 
1(4) 

postadress 
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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Nämnd/styrelse Genomförda Uteblivna 
granskningar gransknin2ar 

Kommunstyrelsen 1 1 
Socialnämnden 3 (+1 1) 0 (+ 11) 

Barn- och utbildningsnämnden 2 1 
Samhällsbyggnadsnämnden 2 1 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 1 1 
Tingsrydsbostäder AB 1 1 
Tingsryds Energi AB 2 0 
TUFAB 2 12 

Summa: 14(+11) 6 (+1 1) 
1) Resterande kontrollmål från 2015 som skjutits upp till 2016. 
2) Granskning utförd men dokumentation (rapport) ej inlämnad. 
3) Eget kontrollmål/Kommunövergripande kontrollmål. 

Kommunövergripande kontrollmål 

Åtgärder till Bedömning av 
åt2ärdsplan arbetet 2016 
3 Svag 
2 Svag 
3 God 
2 Tillfredsstäl-

lande/svag3 
0 God/svag3 
0 God/svag3 
0 God 
- -

Inför varje kalenderår ska kommunstyrelsen besluta om ett eller flera kommungemen
samma kontrollmål. För år 2016 granskades kontrollmålet "Kontrollera hur det säker
ställs att kommunens tjänstegarantier uppfylls". Granskningsrapport för detta 
kontrollmål har lämnats från fyra nämnder/styrelser. Granskning har genomförts på 
TUF AB men granskaren har inte lämnat någon rapport från den granskningen till dem. 

Granskningen har varken kunnat visa i vilken grad kommunens tjänstegarantier uppfylls 
eller inte uppfylls eftersom uppdraget inte ger något utrymme för att titta i detalj på 
varje utfärdad tjänstegaranti. En förutsättning för att verksamheten ska kunna uppfylla 
tjänstegarantierna är att personalen har kännedom om vilka tjänstegarantier som gäller. 
Här visar granskningen på brister, speciellt hos nyanställda. Granskningen av TEAB 
visade att det istället för tjänstegarantier finns garantier i de allmänna villkoren för leve
rans av fjärrvärme. Personalen har god kännedom om dessa villkor. Granskningen på 
Tingsrydsbostäder har uteblivit men de har angett att de inte har några tjänstegarantier. 

Åtgärdsbehov som framkommit i granskningen är att personalens kännedom om 
tjänstegarantier måste förbättras och att information om tjänstegarantier tas med vid 
information till nyanställda. Att personalen känner till tjänstegarantierna är ju en 
grundförutsättning för att dessa ska kunna uppfyllas. Information om garantierna till 
allmänheten måste också bli bättre genom t.ex. hemsidan och andra forum. 

Utvärdering 

Från nämnder och styrelsers utvärdering kan följande noteras: 

• Om en granskning uteblir på grund av att den utsedda granskaren av olika an
ledningar inte har kunnat genomföra granskningen måste det vara granskarens 
chef som ansvarar för att granskningsuppdraget överlåts till någon annan. Detta 
förutsätter att chefen känner till att medarbetaren har detta uppdrag. 
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3(4).)' 
~ • Flera nämnder anser att arbetet med intern kontroll inte fungerar tillfredsstäl

lande, att bättre rutiner behövs samt att det saknas helhetsansvar och samordning 
av de olika granskningsuppdragen och bevakning av att de genomförs i god tid 
innan årets slut. 

• Även under 2016 års interna kontroll har granskningar uteblivit eller lämnats in 
efter utsatt tid. Ingen förbättring har skett jämfört med föregående år när det gäl
ler detta. 

Ytterligare erfarenheter från hur arbetet med intern kontroll för 2016 har fungerat: 

• Arbetet med att ta fram handlingsplaner har fungerat bra och beslut om dessa har 
tagits redan innan årsskiftet 2015/2016. Beslut om det kommunövergripande 
kontrollmålet togs också i god tid. 

• Framtagande av granskningsrapport som utvärderar nämnds/styrelses interna 
kontroll för 2016 har fungerat sämre. Några sådana saknades vid utgången av 
januari månad 2017. Bevakningen av att granskarnas rapporter kommer in i tid 
har heller inte varit tillfredsställande. En förklaring kan vara att det blivit ett 
glapp då samordnare för intern kontroll på nämnder/styrelser har övergått till 
andra tjänster inom kommunen och efterträdare inte utsetts i tid. 

• Samordningen och informationen för de som skulle utföra granskningen av det 
kommunövergripande målet har gjorts på ett annorlunda sätt än tidigare år och 
har möjligen varit något oklarare för några av granskarna. 

• Oklarheter har funnits om samordningsgruppens vara eller inte vara och alla mö
ten med samordnare för intern kontroll på nämnder/styrelser har inte genom
förts. 

Samlad bedömning av arbetet 

Av de nämnder/styrelser som har gjort en samlad bedömning över det gångna årets in
ternkontrollarbete har två av dem gett omdömet god och två har gjort den samlade be
dömningen svag. Tre nämnder/styrelser har inte gjort en samlad bedömning av hela 
arbetet, vilket ska göras enligt reglementet. De har istället gjort två skilda bedömningar, 
dels på det egna kontrollmålet och dels på det kommungemen.samma målet, där det se
nare har fått bedömningen svag i samtliga tre fall. 

Vid en samlad bedömning över hela kommunens internkontrollarbete under år 2016 kan 
konstateras att det, trots att olika åtgärder gjorts, fortfarande är så att granskningar har 
uteblivit eller kommit in för sent. Särskilt anmärkningsvärt är att fyra granskningar av 
det kommunövergripande kontrollmålet uteblivit. Däremot har procentuellt fler av 
nämnders/styrelsers egna kontrollmål blivit granskade jämfört med tidigare år. 

Den samlade bedömningen för 2016 års internkontrollarbete får nog ändå bedömas som 
svag. Att kontroller fortfarande uteblir efter alla åtgärder som gjorts för att detta inte ska 
ske är anmärkningsvärt. 

Kommunstyrelsens samlade bedömning av 2016 års interna kontroll: Svag 
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Förbättringsåtgärder för intern kontrollprocessen 

• När granslmingsuppdraget skickas till granskaren ska en kopia av uppdraget 
skickas för kännedom till granskarens närmaste chef. 

• Samordnare för intern kontroll på respektive förvaltning/bolag ska ha som rutin 
att kolla med granskningsansvariga för deras samtliga kontrollmål om gransk
ningsuppdraget är påbörjat och när det beräknas vara klart. Denna kontroll görs 
1-2 månader innan granskningstiden löpt ut. Detta kan fungera som en påmin
nelse för de som inte påbörjat granskningen, eller en koll av att uppdraget verk
ligen kommer att utföras. 

.lJ 
~ 

• Samordnaren för intern kontroll i kommunen kallar samordnare för intern kon
troll vid samtliga nämnder/styrelser till avstämningsmöten. Dessa möten ersätter 
den tidigare samordningsgruppens möten där intern kontroll brukade avhandlas. 

KOMMUNK.ANSLIET 

Torbjö Ahlgren 
S äkerhetssamordnare 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (35) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 

Justerare 

§ 50 

Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dnr 2017/73 007 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna stadgar enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har godkänt förslag till nya stadgar för 
stiftelsen och föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förslaget. Efter 
fastställande i fullmäktige ska stadgarna översändas till Länsstyrelsen i 
Skåne Län för godkännande. Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade 
ärendet vid sitt sammanträde 2017-01-30. 

Vid sammanträdet presenterar Patrick Ståhlgren (M) en reviderad version av 
begärd ändring av stadgarna; Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder version 
4.01. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder § 44, 2016-11-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut§ 19, 2017-01-30 
Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder version 4.01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att fastställa stadgar för stiftelsen enligt 
protokollsbilaga. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Patrick 
Ståhlgrens (M) yrkande. 

,/v\/ 
c~(J 

J 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

~ Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-03-08 

Kommunstyrelsen 

Om underlag till beslut om stadgar Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Förtydligande om det underlag som finns med i kallelsen. Här finns: 

Arbetsutskottets förslag till beslut med den protokollsbilaga som AU stäler sig bakom 
(version 4.01). 

Arbetsutskottets beslut om bordläggning, 2017-01-30 

Stiftelsens ursprungliga förslag om stadgeändringar (beslut § 44/2016) 

Gällande stadgar (beslut kommunfullmäktige § 15 5, 1997-12-18) 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0471441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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STADGAR FÖR STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

Fastställda av kommunfullmäktige Tingsryds kommun 2017-xx-xx § yy 

§ 1 Stiftelsens firma 

Stiftelsens firma är Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

§ 2 Stiftelsens ändamål 
~:~:~:::?. 

Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka fl;fr··:eh:,god 

bostadsförsörjning inom Tingsryds kommun. {:j~/~·::·::l:~:::: ·-:~:t:;\l_.'._;·· .. ::_.~::::_i:·::.:_::~.:_i~ 

1 (6) 

§3Verksamhetensföremål ~- ",:1 .-.'--' 
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom ~in·g~ryds kommtlPifförvärva, uppföra, 
äga och försälja fastigheter eller tomträtter samt förv;r~~:_ pl/9:if upij;t9rda bostadshus med 
tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar.'{:}: ,-;{:)%\ .. 

~--~v.·. ·:::~t~]~Y ·-~=~~~;?. 
Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta urfijföt!;!.!:lde av småhus för försäljning. 

,:~~::1~~}~; •,:~:~;~~}~::, .. 
Stiftelsen får ej driva verksamhet eller vidtat:Iät~tgärd::·å<;>Jll ej är förenlig med kommunal 

kompetens, ~ <:.:.'_·.(·:·(·'·?·;·····'.;.:; __ ;~* -~ 
§4 Styrelsens säte /[1'· '.:~¾,, · · · · 

Stiftelsens styrelse h9_rfjit/!ittf.:f.rrfg~:;~i!s· kommun, Kronobergs län. 

&'fil<~,. '$1 
§5 Huvudni.9,n ii,~ JUtfktiv fät~erksamheten 

•=;~f:}:~, "r{~;;;:;:i~:,• i~=~ 
Huvuc:\nmn ffff:~~tiffel.~-~-!);:~::tnngsryds kommun. Stiftelsen har att följa de direktiv för 

•,•..;,;o:N:Q•'• •,:,:~~:, ·~·,:-:-:~:•:u~~· 
verksarrilfäl~J.l SQJ)1 beslutats av kommunfullmäktige. 

···;·-\;;iI!· 

§6 Inseende i verksamheten 

Stiftelsen står under motsvarande överinseende av kommunstyrelsen i Tingsryds kommun 
som gäller kommunens nämnder enligt 3 kap 1 § i kommunallagen. 

Kommunstyrelsen äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga 
handlingar även som att eljest inspektera stiftelsen. 
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2 (6) 

§ 7 Styrelse 

Stiftelsen skall ha en styrelse bestående av 5 ledamöter med 5 ersättare. 

Styrelseledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för 4 år 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt 
rum. 

Uppdrag som styrelseledamot eller ersättare upphör i förtid om uppdragstagaren begär det 
eller om kommunfullmäktige så beslutar. 

För ersättares inträde skall tillämpas den ordning som gäller i kommunens styrelse och 
nämnder. ;::h .. 

. :·:·;-:·:·: ,. . tr ·;{;::::;;=l,:····:;: •.. :-:·.··:·.:, ~···,:···-. 
§ 8 Verkställande funktionär ~~r:::;.:.~=;;;t::~·-. -.:_::"·::.- ·-

··-~~:%~~:.- ··::~};~\ ~~:;;tJf ff' 
Styrelsen utser inom eller utom sig verkställande funktionär. Derfr(~: .. $kall n~:hdhcfden 
löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisni~:w~~l;,,$Om styr~,l~n:.m.d'.!elar i skriftlig 
instruktion. Med löpande förvaltning avses åtgärd soJjfli\~~yn till o~"tJHWf~gen och arten 
av stiftelsens verksamhet ej är av osedvanlig beskaffen:W~t ~@J#v sf&bbetydelse. 

·~~=?~ .-~t=-~~;=t~~;~;-. 
Verkställande funktionären svarar vidare för at.t.stiftelseJftMfktöfä\g fullgöres i 

r~~~~.~.,--.,;,.,·~ , "' 

överensstämmelse med lag och att medelsf9W'ä'lt'ft!.Qgen sköts på ett betryggande sätt. 
··::;~t:}~ ·.z~~;~~:~;~. 

Verkställande funktionär som ej är stw:;~J.~.~leäijmot få'r{u~rvara vid styrelsens sammanträde 
.~.;':-:~: .. >:{~:<{-;.·. ·~:-:-:~. ·,:..:/ 

om ej styrelsen för visst fall.©Janat bi!Him'ff.I~.r:: .. ··=·f): .. 

Verkställande funktionär ska;·;·fö}~iJ~}i'.I~-~~ a·~=~~l~-:~~slut han fattat i frågor av väsentlig 
betydelse. De anmälda be~,Wien ~rrt:UJ}Pi=r~:}:~i}it\,relseprotokollet. 

,,!~~~, 
§ 9 Styrelsens samman·tfäden ,,;,;::::~W 

:{~~~~J;=:::~:;;;~=~~=~:~. ',:~~~~~=:~:*. ·~~.-.-.. 
Styrelsen bestämm~x~,ti'cl ocfi:\'Blf1ts för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas 

?.•:?., -.:~:-:.. ..;.:,,:y ·~y 

när ordföra'nJl.~rfiti;iJer att;{get behövs eller en ledamot begär det. . 
. ~:=~c=.~·· .,.~:;f:;~ ·~~~:;~~;fät}:~:~:*:~;~r: 

Kallelse"ffll:is.<;1rirfu.antr'ä'fftombesörjes av ordföranden. Förhinder att närvara vid 
sammanträd·~~:~fl1tmeddelas ordföranden som svarar för att ersättare kallas. 

'M•!•;:~=·· 

Icke tjänstgörande ersättare får närvara vid styrelsesammanträde och skall erhålla kallelse 
till sådant för kännedom. 

§ 10 Styrelsen beslutsförhet mm 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledarmötena är tillstädes. Beslut i ärende får 
dock icke fattas om ej såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av 
dem, ersättare för honom fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit 
tillfredställande underlag för att avgöra ärendet. 
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2,l-. 
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de ~ 
närvarande röster. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt. ~, 

§ 11 Jäv 

Styrelseledamot eller verkställande funktionär får ej handlägga eller deltaga i handläggning 
av fråga rörande rättshandling mellan honom och stiftelsen och ej heller fråga om 
rättshandling mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse, 
som kan anses vara stridande mot stiftelsens. 

§ 12 Underställningspllkt i%'%, .. 
, .. -.~~_?_;~~~:~;_;,.,•,•. . . ~ "" 

i:~;~·' -,.~~~;~=!·, . ··•=::i:::.. ~·. 
Före det styrelsens beslut verkställs ska kommunfullmäktiges g9._dkänrH(IJ;~e inhäff!Ja.fsåvitt 

avser .. ;::,:,... '\fI\(\l\i,,. ··::::(tt\ f[~ff' 
a) större investeringar överstigande 100 basbelopp dg:&t~j underhållit::,:· ..... J\\~ 

;:;z§:~~~::~~t::::.. · ~.~!::~=~~=~:;;?.;.,.. 
b) förvärv eller försäljning av fastighet till ett värde av q~efstJg9_npe tlibasbelopp. 

. . . . .. . \t }fJ.:. ·~w 
c) fragor av pnnc1p1ell beskaffenhet eller av storre vikt. \/:::J?i;;," ··f::fa 

,:~;;;~;!::,!•.. ··~~=;;,· •. 
Anser en minoritet om minst 2 av beslutan_,gJfs'tyr&,J§..~ledamöter att fråga är av beskaffenhet 
som anges ovan skall kommunfullmäktigetg~~-känrilb,:f;!~ inhämtas. 

§ 13 Protokoll : '4,;-'is::s,q,~ "t<> 

Vid styrelsens sammanträqf skall förä~;:P.rotöRoll, vilka till riktigheten skall bestyrkas av 

ordföranden och den-::J~i~:anfäti~Wr~.~itf ~;llartill utser. 

StyrelseledamotH9,9s-.ve'r¼~!~lland~J9'fiktionär är berättigad att på begäran få särskilt från 
styrelsen bes1U:f(~·vvfi?~i:)de%~.ning antecknad i protokollet. Protokollen skall föras i 
nummerföljtt,oähJ§Jt~~as,p,{~l'!tryggande sätt. 'q,~¾;:,; 
§ 14 FirmatecRhi:tfä 

·..::.~·· 
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill 
utsedda ledamöter gemensamt eller av två andra personer, vilka styrelsen därtill utser. 

§ 15 Arvoden 

Styrelsens ledamöter och stiftelsens revisorer äger åtnjuta skälig ersättning för sitt arbete. 
Ersättningen bestämmes av kommunfullmäktige. 
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§ 16 Anställningar m m 

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av stiftelsen om inrättande av tjänster som erfordras 
för stiftelsen verksamhet. Personal anställes härefter av stiftelsen. 

Kommunen skall genom dess personalorgan i samråd med styrelsen för stiftelsen på dess 
vägnar förhandla och avtala om löner och anställningsvillkor för stiftelsens anställda. 

Stiftelsen skall i väsentligare personaladministrativa frågor samråda med kommunens 
personalorgan. 

~:~~~~=~~ 
§ 17 Hyressättning m m ~f:f\:::}', 

},•.• ........ 

Hyrorna skall vara så beräknade, att utrymme kan erhållas så~;~Ffät:.t!:!Jlred;tlil~Rde . 
avskrivningar som för reservationer för kommande underhåll l%h annli')-::~rforde:f.l)gj} 
konsolidering. Avskrivningarna och reservationernas storlek b~~t~gimes ·a:~lffetvre.l§~h. 
Härefter eventuellt uppkommande överskott må av~ijti?S till rese°r'lf~rd e1i';tannat ändamål 
som styrelsen kan anse erforderligt för stiftelsens fo~,~}(t~.:.Yerksamh!t=}]}!i}/ 

§ 18 Räkenskaper ~\;~ (!i.!, 
~-::;;~~~~1:t:::•:•. 

Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskiiR.fir. ''-::\};:._ 
·,::::::,.. ·-:.::::; .. 

;:~:;:7::·:::::;:;:,: ___ -.· ... -.:-.-: .. :~;~\%_:_',::_·.-.··... ··=:(~i;: 
·=:j:;:: :=:=:=:· :. ~ • 

§ 19 Årsredovisning \\t. ···{} ·-·.,;_:;::: ,;~:~~~-:-. ·,:,: .. :;,~ .... 
:~:-;,:~. ··=:~fä::,.... :::~:~: 

Det åligger styrelsen att seJ;!;;§t unä:'~Mp'rif1tn1ti13d efter räkenskapsårets utgång avge 
årsredovisning, beståeq_g_eif~~-Jg~.!JJ.t,_rt:P~kt1.ing, balansräkning och förvaltningsberättelse samt 
överlämna denna till-:$.t[t~ls;Wtl~}W2.re?':1 förvaltni~gsberättelsen skall utöver vad som är 

·~·:,..:~~. ,.; .. :,J 

erforderligt mecj__.bJin_synliU stifte1$_.!{iifsverksamhet och ställning redovisas hur verksamheten 
t.· .. x·· .. ~-~., ... ·}'~ v.:~~ •• ~. • • ". 

bedrivits mot l:{il<grti'~tl,.av"ll:e:-.kommunala syftet med densamma. 

§ 20 Rfii~~~~J ~ 
Till revisorer ufs'e'$*ommunens revisorer, minst en revisor skall vara auktoriserad eller 
godkänd revisor. 

§ 21 Revision 

Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska stiftelsens årsbokslut 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande funktionärens förvaltning. Revisor 
skall härutöver med hänsyn till det kommunala syftet med stiftelsens verksamhet pröva 
huruvida verksamheten utövas på ett ändamålsenligt sätt. 
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§ 22 Revisorernas rätt till insyn 
2,1. 

Styrelsen och verkställande funktionären skall ge revisor tillgång till stiftelsens böcker, 
räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt i övrigt det biträde, som påkallats för 
uppdraget. Av revisor begärd upplysning, angående förvaltningen får ej vägras. 

§ 23 Revisionsberättelse 

Revisorerna skall avge berättelse innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning 
med uttalande, huruvida anmärkningar beträffande räkenskapernas förande eller förvaltning 
i övrigt föreligger eller ej. Framställs anmärkning skall anledningen till ,~;~ra anges i 
berättelsen. Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande, hur::9vitl.b!nsvarsfrihet 
för förvaltningen tillstyrkts eller ej. .iiift(::b,.. ·-::i(iII:~::, ,¾.,&, ')9 
§ 24 överlämnande av revisionsberättelse ::{~/~\~::::.. '''.·::~~]~;t~~k::::-;,]~~!~ 
Revisorerna skall före maj månads utgång överlämna W~vil\t>x1sberätte1srfäffite den till dem 
överlämnade årsredovisningen till kommunfullmäktig~Ji\ ·\;t~:j:- 1?t1 

''.:;;~t{fJ[:~:=li:~t:, 

§ 25 Ansvarsfrihet N-•• <~"',. 
Kommunfullmäktige besluta.rom an~Q~r.sfW.b.efs.k~II bevi'l)as styrelseledamot och 
verkställande funktionär. q)j;) \fä ··:::\;~: .. ··'.·:~{lh 

i:l?:::~, -.:;Jj~~~~:} .~<~~t3 •,•,• 
Har ansvarsfrihet beviljats ~tyr.els"ele~aWi'n:t,ell~i'Jverkställande funktionär kan 
skadeståndstalan endast f~Ji~· mot 'ti°äb.D;,:~trt(ärsredovisningen eller i revisionsberättelsen 
eller i övrigt ej lämna,t~)}iäilntlJgälJij~fä~nden riktiga och fullständiga uppgifter angående 

\.~~·-;..•,•.,:, '•!·~··· 

beslut eller åtgärder väfP,~ talan gr':!J!:9ats. Motsvarande gäller talan som grundats på brott . 
. <~::;I::~;:~~;:<~y =~::~t:~:.. ~:::;~;~:~=::-

Har ansvarsfril\ijfefl:f§~iljål~:t~Jvrelseledamot eller verkställande funktionär förfaller 
stiftelsens rii:tt B'.!.!::,S;Kill~stå_r,lför förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser 

\•~•••~ •,•~-;:-~.,,~ /',lVJ 

med u9.,9ant~lJöriS:MlUJt[f~ll som omnämnes i det föregående stycket om talan ej väckts 
inom etf~t:tr..ä"ii%,~et r~ffijJisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillställts 
kommunfuilffi'akh~:~· 

·.·.:~;~~·· 

Skadeståndstalan för stiftelsen kan föras av dess styrelse eller av kommunen för stiftelsens 
räkning. 

§ 26 lnformationsskyldighet 

Stiftelsen skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och sina beslut. 

4' 
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'2~ .,,, § 27 Rätt att ta del av stiftelsens handlingar 

Allmänheten skall äga tillgång till stiftelsens handlingar efter samma principer som gäller för 
kommunala myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Stiftelsen äger 
härutöver vägra utlämna handling som innehåller uppgift om hyresgäst personliga 
förhållanden. Vägra att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av stiftelsens 
styrelse. 

§ 28 Verksamhetsplan 

Stiftelsen skall årligen till kommunstyrelsen lämna underlag för verksa'.mb$;!tsplanering enligt 
~;)··::::::::,, 

samma regler som gäller för den övriga kommunala verksamheten. ~tl ·-:~:~t::. 
~ . ~ .... 

(~ ~""' "~:, 
:t~~e~::;:l::~::~gen upprätta en ekonomiplan för ~}~_kalen::~),,~, » 

.. ;::~}:"·:::;:;~:;". ··-::::!~~==~r;::r 
Ekonomiplanen skall med utgångspunkt från de avslut(tjelij:~~n~kapJl(.r,a för året före det år 

{{-~. ··:~~;,,:,;:.:,J'l '.;~:<-~-: 
som ekonomiplanen upprättas och med beaktande av dä.t!=!f'.t~f:::¼!J.nnå"'erfarenheter redovisa 
beräknade kostnader och intäkter med den säke.rhet sonfl(15l{d;Mrådande 
förhandlingssituationen möjliggör. ,, ii·:.~:.;:::i.:[~:-.. ·· 

'.::~t~ii ~ ~:~;~;~>-
Ekonom i p Ian en, som skall utgöra info[IJJ.~t.ion{ooateriaHJ.Jommunens budgetarbete skall 

.• (:~:~::~}:•~!;: ~;~:~,• • •:•,:~:::-.. • • •~•'.V 

tillställas kommunstyrelsen)_~:~.nast jqjjT måt'f~,ci,s (:itg~_ng. 

§ 30 Ändring av stadga:··:r··.·n·'.·"·a' w_._:_:_,_:_:_··.· ..... ·.:·'·::•i.::.:;.,: •. :;·\·\·:·:·~··.::.·.:'..:f.:·;:.?.::.-.:'.t;,:) "o/# 
·~=?:=:~·· ··:~:;;;;.;-.,-,y~·:::;:;?·~ u ,_ 

Stiftelsens stadgar kan.)åhdras···ge'non'i'2.beslut av kommunfullmäktige. 
··:~:t~~f ~==~~ ,;-;~;~;;;{f} 

• ~·•:; •,;. •,v••~",i ',I,•,•.~,• 

.~:::::: .-~-:;,:•:•. ...~:~~~;::~~~ .. ~ 
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~fi'ITmgsryds 
., ~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-30 

Justerare 

§ 19 

Stadgar stiftelsen Tingsrydsbostäder 
Dm 2017/73 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har godkänt förslag till nya stadgar för 
stiftelsen och föreslagit kommunfullmäktige att fastställa föreslaget. Efter 
fastställande i fullmäktige ska stadgarna översändas till Länsstyrelsen i 
Skåne Län för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder § 44, 2016-11-28 

IUtdiagsbeS1;yrkande 
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~ 
~IFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-11-28 

1(3). 

§ 44 

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Styrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till nya stadgar för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

2. Föreslå Tingsryds kommunfullmäktige att fastställa förslaget till nya 
stadgar för Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

3. Efter fastställande i Tingsryds kommunfullmäktige översända de nya 
stadgarna till Länsstyrelsen i Skåne län för godkännande. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke J anen redogör för förslag till nya stadgar för Stiftelsen 
Tings1ydsbostäder (bil. 1). Styrelsen diskuterade förslaget till nya stadgar för 
Stiftelsen Tings1ydsbostäder. 

Utdrags bestyrkande 
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STADGAR FÖR STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

Fastställda av kommunfullmäktige Tingsryds kommun 2016-xx-xx § yy 

§ 1 Stiftelsens firma 

Stiftelsens firma är Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

§ 2 Stiftelsens ändamål 

Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka för en god 

bostadsförsörjning inom Tingsryds kommun. 

§ 3 Föremål för stiftelsens verksamhet 

"f;tL, 1 
1 (6) 

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun förvärva, uppföra, 

äga, förvalta och försälja fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål, som 

upplåts med hyresrätt samt därtill kompletterande kontors- och affärslokaler och andra 

anläggningar. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ge en skälig avkastning. 

Likvideras stiftelsen ska dess behållna tillgångar tillfalla Tingsryds kommun. 

§ 4 Stiftelsens säte 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder ska ha sitt säte i Tingsryds kommun, Kronobergs län. 

§ 5 Huvudman och direktiv för verksamheten 

Huvudman för stiftelsen är Tingsryds kommun. Stiftelsen har att följa de direktiv för 

verksamheten som beslutas av kommunfullmäktige. 

2016-11-28 
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§6 Insyn i verksamheten 

Stiftelsen står under överinseende av kommunstyrelsen i Tingsryds kommun i likhet med 

kommunens nämnder enligt 3 kap 1 § kommunallagen. 

Kommunstyrelsen äger när som helst rätt att ta del av stiftelsens räkenskaper och övriga 

handlingar och även att inspektera stiftelsens förvaltning. 

§ 7 Styrelse 

Stiftelsen skall ha en styrelse som består av fem ledamöter och tre ersättare. 

2 (6) 

Styrelsens ledamöter och ersättare utses av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun för fyra 

år räknat från det årsskifte som följer närmast efter val i hela riket till kommunfullmäktige 

har ägt rum. 

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Uppdrag som styrelseledamot eller ersättare upphör i förtid om uppdragstagaren begär det 

eller kommunfullmäktige så beslutar. 

§ 8 Verkställande direktör 

Styrelsen utser verkställande direktör inom eller utom styrelsen. Verkställande direktören 

skall ansvara för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer som styrelsen meddelar i 

skriftliga instruktioner. Löpande förvaltning avser åtgärder som till omfattningen av 

stiftelsens verksamhet inte är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse. 

Verkställande direktören ska ansvara för att stiftelsens bokföring fullgörs enligt gällande lag 

och på ett sådant sätt att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktör som inte är styrelseledamot har rätt att närvara och yttra sig vid 

styrelsens sammanträden om styrelsen inte i ett särskilt fall bestämmer något annat. 

Verkställande direktören skall för styrelsen anmäla de beslut som han har fattat i frågor som 

är av väsentlig betydelse. Anmälda beslut skall tas upp i styrelseprotokollet. 

2016-11-28 

2)
.~ 
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§ 9 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Ordföranden kan också kalla till 

sammanträde när han/hon anser att det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en 

styrelseledamot begär det. 

Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde. Ledamot som har förhinder att närvara 

skall anmäla till ordföranden som kallar ersättare. 

z2 
~ 

Ersättare får kallelse till styrelsemöte för kännedom. Icke tjänstgörande ersättare får närvara 

och yttra sig vid styrelsens sammanträden, men får då inte något arvode för sitt deltagande. 

§ 10 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Beslut i 

ärende får dock inte fattas om ej såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förhinder 

för någon av dem, ersättare för honom fått tillfälle att delta i ärendets behandling och 

erhållit tlllfredställande underlag för att avgöra ärendet. 

Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för 

eller, vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 

§ 11 Jäv 

En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga eller delta i 

handläggning av frågor som rör avtal eller rättshandling mellan honom/henne och stiftelsen. 

Han/hon får inte heller handlägga frågor om avtal eller rättshandling mellan stiftelsen och 

tredje man, om han/hon i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot 

stiftelsens. 

2016-11-28 
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§ 12 Underställningsplikt 

Före det att styrelsens beslut verkställs skall kommunfullmäktiges godkännande inhämtas 

avseende frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

Förvärv och försäljning av fastigheter är en del av stiftelsens verksamhet. Stiftelsen kan utan 

fullmäktiges godkännande själv besluta om försäljningar upp till 10 % av fastighetsbeståndet 

(baserat på bokfört värde) under ett kalenderår. Beslut om försäljning av strategiska 

fastigheter skall alltid godkännas av kommunfullmäktige. Stiftelsen kan utan fullmäktiges 

godkännande själv besluta om förvärv upp till 5 % av fastighetsbeståndet (baserat på bokfört 

värde) under ett kalenderår. Förvärv därutöver skall godkännas av kommunfullmäktige. 

Anser minst två av styrelsens ledamöter att frågan är av beskaffenhet enligt ovan skall 

kommunfullmäktiges godkännande inhämtas. 

§ 13 Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras och undertecknas av den som varit 

protokollförare. Protokollets riktighet skall bestyrkas och justeras av ordföranden och den 

ledamot som styrelsen därtill utser. 

Styrelseledamot och verkställande direktören har rätt att på begäran få avvikande mening 

från styrelsebeslut antecknad i protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och 

originalen skall förvaras på ett betryggande sätt. 

§ 14 Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen 

utsedda ledamöter gemensamt eller av två andra personer i förening som styrelsen utser. 

§ 15 Arvoden 

Kommunfullmäktige fastställer grunder för arvoden och andra ersättningar som skall utgå till 

styrelseledamöter, ersättare samt de lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige. 

2016-11-28 

>'2-, 
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§ 16 Räkenskaper 

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 17 Årsredovisning 

Styrelsen har att senast under mars månad efter räkenskapsårets utgång avge 

årsredovisning som skall innehålla resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

Årsredovisningen skall överlämnas till stiftelsens revisorer. 

§ 18 Revisorer 

För granskning av stiftelsens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, utses en auktoriserad revisor av kommunfullmäktige. 

För granskning av om stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt 

tillfredsställande sätt och om stiftelsens interna kontroll är tillräcklig, utser 

kommunfullmäktige fem lekmannarevisorer. För uppdraget gäller samma tidsperiod som för 
styrelsen. 

§ 19 Revisionsberättelse 

Revisionen skall vara avslutad och revisionsberättelse överlämnad till styrelsen senast första 

april efter räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande om 

huruvida ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören kan tillstyrkas eller ej. 

§ 20 Ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet skall beviljas styrelsen och verkställande 
direktören. 

Har ansvarsfrihet beviljats styrelsen eller verkställande direktören kan skadeståndstalan 

endast föras mot denne om i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller i övrigt ej 

lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter angående beslut eller 

åtgärder varpå talan grundats. Motsvarande gäller talan som grundats på brott. 

2016-11-28 

·~l, 
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Har ansvarsfrihet ej beviljats styrelsen eller verkställande direktören förfaller stiftelsens rätt 

till skadestånd för förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser med undantag 

för sådana fall som redovisats i föregående stycke om talan ej väckts inom ett år från det att 

redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har tillställts kommunfullmäktige. 

Skadeståndstalan för stiftelsen kan föras av dess styrelse eller av kommunen för stiftelsens 
räkning. 

§ 21 lnformationsskyldighet 

Stiftelsen skall hålla kommunstyrelsen informerad om sin verksamhet och sina beslut. 

§ 22 Rätt att ta del av stiftelsens handlingar 

Allmänheten skall få tillgång till stiftelsens handlingar efter samma principer som gäller för 

kommunala myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Stiftelsen får 

dock vägra att lämna ut handling som innehåller uppgifter om hyresgästs personliga eller 

ekonomiska förhållanden. Vägran att lämna ut handling skall på sökandens begäran prövas 
av stiftelsens styrelse. 

§ 23 Budget och verksamhetsplan 

Stiftelsen skall årligen till kommunstyrelsen lämna underlag för budget och 

verksamhetsplanering enligt samma principer som gäller för kommunens bolag. 

Budget och verksamhetsplan är stiftelsens redovisning av hur stiftelsen avser att bedriva 

verksamheten för att nå uppsatta mål som är relevanta för stiftelsen. 

§ 24 Ändring av stiftelsens stadgar 

Stiftelsens stadgar kan ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

2016-11-28 

A' 
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TINGSRYDS KOMMUN 

1 Kommunfullmäktige 
Konmiunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Stiftelsen Kommunhus 

I 

Kf § 155 . 
Ks § 158 
Au§ 387 

I 

SAMMANTRÄl>Hl,!lllill.@'ii'@ll(OU 
Sammanlr5desclatum 

1997-12-18 
1997:.12-08 
1997-11-24 

'97/000355 003 

Stadgar för Stiftelsen Kommunhus 

10 
10 
23 

Sida 

Stiftelsen Konununhus har vid sammanträde 1997-10-22 § 36, beslutat 
att godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen .Kommutihus och anhåiler 
om kommunfullmäktiges godkännande av förslaget. 

Justerar• 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommun:föllmäktige b~slutar 

att anta bilagt förslag till stadgar att gälla från 1998-01-01 
(bilaga 10), samt . 

att tidigare antagna stadgar därmed upphör att gälla. 

Kommunstyrelsens ~örslag till kommunfullmäktige: 

Enligt arbetsutskottet. 

Kommunfullmäktig~ beslutar 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

/1 
'•')1/[/ I t I 
' 1-.,J 

Uidrag.bestyrkande 

1997-12-19 

21012315 - © Copsdght KOMMENTUSBlJ.,NKETTER 96·02 
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Bilaga 10 Ks au§ 387 1B97-11-24 
Ks 1997-lZ-08 § 158 

Sida 

STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMAN.TRÄDESPROTOKO!.L 
Sammanträdesgahlm Kf § 155 1997-'J.2-18 • 'I 

4 

§ 36 

.Förslag till nya stadgar för Stiftelsen Kommunhus 

Föreligger revid~rat förslag till nya stadgar för Stiftelsen Kommunhus 
(bil.4). 

Styrelsen beslutar 

att godkänna förslag till nya stadgar för Stiftelsen Kommunhus, samt 

att anhålla om godkännande av nya stadgar h9s kommunfullmäktige. 

Juslerare U1dra9sbe,tyrkande 
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1997-08-12 

. .. 
STADGAR FÖR STIFTELSEN KOMMUNHUS 

t 

§ 1 Stiftelsens firma 

Stiftelsens firma är Sti~elsen Kommunhus. 

§ 2 Stiftel~ens· ändamål 

Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka 
för en god b~sta~~fdrsörjning inom Tingsryds kommun . 

§ 3 Verksamhetens föremål 

Stiftels~n har till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun 
föryärva fastigheter eller tomträtter samt förvalui. på dem.uppförda 
bostads~~s med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. 

Stiftelsens verksamhet m~ jämväl omfatta uppförande av småhus 
· för försäljni~g. · · · 

Stiftelsen.rar ~j driva verksamhet ellel' vidtaga åtgärd som ej är förenlig 
med kommunal kompetens, · 

§ 4 Styrelsens säte . 

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Tingsryds kommun,. Krono bergs län. 

§ 5 H;uvudman och direktiv för ve.rksamheten 

Huvudman för stiftelsen är Tingsryds kommun. Stiftelsen har att fcJlja 
de dir{iktiv för verksamheten som bes~utats av kommunfullmäktige. 

§ 6 Inseende i verksamheten 

Stiftelsen står under motsvarande överinseen~~ av·konum.mstyrelsen 
i Tingsryds kommun soni. gäller k9mmunens nämnder enligt 3 kap l ·§ 

. kommunallagen. 
I ' 

Kommunstyrelsen äger rätt att när som helst f!:iga del av stiftelsens 
räkenskaper och övriga handlingar även som att eljest inspektera stiftelsen. 



285

l 

l 
.. . . . ; ' . 

:·i:.,: .. . 

/ . 

•.. -~ . , .... > .. 

'•. 

I ,'w 

, . 

,•":. 

2(6) 

§ 7 Styrelse 

Stiftelsen skall ha en s.tyrelse bestående a". 7 ledamöter med lika många 
ersättare. 

Styrelseledamöter och ers~ttare utses. av ko~unfullmäktigl;} i ·Tingsryds 
kommun: för 4 år räknat från och med den I januari året efter det år då val 
· i hela :riket av fullmäktige har ägt rum. 

Uppdrag som styrelseledamot eller ersättare upphör i förti~ om uppdrags
tagaren b~gär det eller ¼:ommunfullmäktige så beslutar. 

. För ersättares inträde skall tillämpas den ordning som gäller 1 kommunens 
: styrelse och nämnder 

. § 8 . Verkställande funktionär . ,. . 

~tyrelsen utser inom eller utom sig verkställande funktionär, Denne skall 
.handha den löpande förvaltningen enligt de riktlip.jer och anvisningar som 
styrelsen nieddehµ: .. i skriftlig instruktion. Med löpande förvaltning avses 
åtgärd som f hänsyn till omfattningen och arten av stiftelsens verksamhet 
ej är av osed-Vattlig.beskaffenhet eller av stor betydelse. 

· Ye!kställande funktionären ~~ar~ vidare :för att stiftelsens bokföring · 
· fullgöres i överensstämmelse me.d lag och att niedelsförvaltningen sköts 
på ett betryggande sätt. 
.... . . ~·. . 

Verkställande funktionär som ej är styrelseledamot f'ar närvara vid 
styrelsens sammanträde- om ej-styrelsen för visst fall annat bestämmer, 

. .. 
.V. etkställ.aride funktionär skall för styrelsen aiitnäla beslut han fattat 

. i frågor av väsentlig b.etydelse. De anniälda beslut~n skall upptas 
i styrelsepr'ptokollet. 

§ 9 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen bestäin:rner tid och plats for sina sammanträden. Sammanträde 
skäll också liålläif nät ordföranden anser att det behövs eller en ledamot 
begär det. 

Käilelse till sammanträde ombesörjes av ordföranden. Förhinder att närvara 
vid sårrimanträde skall meddelas·ordföranden som svarar f<;ir att ersättare 
kallas. 

,-- .. 

Icke ,tjänstgöra11de ersättare f'ar närvara vid styrelsesammanträde och skall 
erhålla 1,(allelse tm sådant för kännedom. . 
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§ I O Styrelsens beslutsför het m m 

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av letjamötema är tillstädes. 
Beslut i ärende f'ar dock icke fattas om ej såvitt.möjligt. samtliga 
styrelseledamöter eller, viä förfall för någon av dem, ersättare för honom 
fått tillff;i]le att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande 
underlag för att avgöra ärendet. · 

t 

Som sty(elsens beslut gäller den mening for vilken vid sammanträdet mer 
än hälften av de närvarande röster. Vid lika röstetal gäller den mening · 
ordföranden bii;rätt. 

§ 11 Jäv 

Styrels~ledamot eller verkställande funktionär :far ej 'håndlägga eller 
deltaga i handläggning av fråga rörande rättsh~dling mellan honom 
och stiftelsen och ej heller fråga om rättshandling mellan stiftelsen 

· . och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse, som kan vara 
stridande mot stiftelsens. 

§ 12 Underställningsplikt 

Före det styrelsens beslut verkställs skall kommunfullmäkiges 
godkännande inhämtas såvitt avser 

.r 

a) stön;e investeringar överstigande 100 basbelopp dock ej underhåll, 

b) förvärv eller fö~säljning av fastighet tiil' ett värde 
överstigande 15 basbelopp. 

c) frågor av p,rincipiell,beskaffenhet ~ller av större vikt, 

Anser en minoritet om minst 3 av beslutande styrelseledamöter.att fråga är 
av beskaffenhet sqm anges ovan skall kommunfullmäktiges godkännande 
inhämtas. 

_____ §.13. __ P_rQj;qk,9U 

Vid styrelsens sammanträde skall föras protoJwll, vilka till riktigheten 
skall bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. 

Styrelseledamot och verkställande funktionäi· är berättigad att på begäran 
få särskilt från styrelsen beslut avvikande mening antecknad i protokollet. 
Protokollen skall föras i nummerfdljd och förvaras på betryggande sätt. 

§ 14 Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två 
av styrels_en därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av två andra 
personer, vilka styrelsen därtill utser. . r1, 

1 

J". 
l.1 I /;,-~ /< Jt:. 1)] ~ . Jw'" :7 j)} M 
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§ 15 Arvoden 

Styrelsens ledamöter och stiftelsens revisorer äger åtnjuta skälig ersättning 
för sitt arbete. Ersättningen bestänunes av komr:iunfullmäktige. 

' 
§ 16 Anställningar mm. 

' 

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av stiftelsen om inrättande av tjänster 
som erfordras för stiftelsen verksamhet. Personal anställes härefter av 
stiftelsen. 

Kommunen skall genom dess personalorgan i samråd med styrelsen för 
stiftelsen på dess vägnar förhandla och avtala om löner och anställnings~ 
villkor för stiftelsens anställda. 

Stiftelsen skall i väsentligare personaladminlstrativa frågor samråda med 
kommunens person,alorgan. 

'§ 17 Hyressättning m m 

Hyrorna skall vara så beräknade, att utrymme. kan erhållas s~väl för 
tillfredsställande avskrivningar som för reservationer.för kommande 
underhåll o,ch annan erforderlig konsoiidering. Avskrivningarna och 
re~ervationernas storlek bestämmes av styrelsen. Härefter eventuellt · 
uppkommande överskott må avsättas till reservfond eller annat ändamål 
sot?- styrelsen kan anse erforderligt för stiftelsens fortsatta verksamhet. 

§ 18 Räkenskaper· 

Kalenderåret skall vara stiftelsens räkenskapsår. 

§ · 19 · Årsredovisning 

Det åligger styrelsen att senast under april månad efter räkenskapsårets 
utgång avge årsredovisning, bestående av resultaträl.~g, balarisräkning 
och förvaltningsberättelse samt övel'lämna denna till stiftelsens revisorer. 
I förvaltningsberättelsen skall utöver vad som är erl'orderligt med hänsyn 
till stiftelsens verksamhet och ställning redovisas hur verk~amheten 
bedrivits mot bakgrund av de kommunala syftet med densamma. 

§ 20 Revisorer 

Till revisorer utses kommunens revisorer, minst en revisor skall vara 
f).uktoriserad eller godkänd revisor. 
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.§ 21 Revision 

Revisorerna skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska 
stiftelsens årsbokslut jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande fimktionärens förvaltning. Revisor skall härutöver med 
hänsyn .till det ~ommunaiä syftet med stiftelsens verksamhet pröva 
huruvidå verksamheten utpvas på ett ändamåls.enligt sätt. 

§ 22 Revisorernas rätt till insyn 

Styrelsen och verkställande funktionären skall ge revisor tillgång till 
stiftelsens böcker, räkenskaperj protokoll och andra handlingar samt 
i övrigt det biträde, som påkallats för uppdraget. AV revisor begärd 
upplysning, an~ående förvaltningen rar ej vägras. 

§ 23 Revis.ionsberättelse 

RevisQrerna skall avge berättelse innehållande redogörelse för resultatet 
av deras granskning med utta,lande, huruvidc;1 anmärkning beträffande 
räkenskapernas förande eller förvaltning i övrigt föreligger eller ej. 
Framställs ånmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen. 
Revisionsberättelsen skall innehåJla särskilt iittalande, huruvida 
ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrkts eller ej. 

§ 24 Överlämnande av revisionsberättelse 

Revisorerna skall före maj månads utgång överlämna revisionsberättelse 
jämte den till dem överlämnade årsredovisningen till kommunfullmäktige, 

§ 25 Ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet skall beviljas styr_else
ledamot.och verkställande :funktionär. 

Har ansvarsfrihet beviljats styrelseledamot eller verkställande funktionär 
kan skadeståndstalan endast föras mot denne om i årsredovisningen eller 
i revisionsqerättelsen.elle.r i öv,;igt ej lfum'!f;its j :vä.~_e!};tliga .h?11se~~~~p. 
riktiga och fullständiga uppgifter angående Qeslut eller åtgärder varpå talan · 
grundats. Motsvarande gäller talan som grundats på brott. 

Har ansvarsfrihet ej b(;}viljats styrelseledamot eller verkställande funktionär 
förfaller stiftelsens rätt till skadestånd för förvaltningen under det 
räkenskapsår redovisningen avser med undantag får sådana fall som 
ofunärnnes i det föregående stycket om talan ej väckts inom ett år från 
det redovisningshandlingama och revisionsberättelsen tillställts 
kommunfulhn~ige. 

Skadeståndstalan för stiftelsen kan föras av dess styrelse eller av 
kommunen för stiftelsen räkning. ,1 

. .. l· ' . ., ( . of ""' ,, 1 ? /4 
p 

· ,~> 1t , l' ( ;;/ ·q /i) /9 ;A 
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§ 26 Informationsskyldighet 

Stiftelsen skall hålla konununstyrelsen väl info1nierad om sin verksamhet 
och sina beslut. 

§ 27 Rätt att ta del av ~tiftelsens handlingar 

Allmänheten skall äga tilrgång till stiftelsens· handlingar efter samma 
principer som gäller för kommunala myndigheter enligt tryckfrihets
förordningen och sekretesslagen. Stiftelsen äger härutöver vägra utlämna 
handling som innehåller uppgift om hyresgästs personliga :förhållanden. 
Vägra att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av 
stiftelsens styrelse. 

§ 28 Verksamhetsplan 

Stiftel~en skall år,ligen till konununstyrelsen l~a underlag för verk
samhetsplanering enligt samma regler som gäller för den övriga 
konununala verksamheten. 

§ 29 Ekonomiplan 
. . 

Stiftelsen skall årligen upprätta en ekonomiplan för nästa kalenderår. 

Ekonomiplanen skall med utgångspunkt från de avslutade räkenskaperna 
för året före det år som ekonomiplanen upprättas och med beaktande av 
därefter vunna erfarenheter redovisa beräknaqe kosj:nader och intäkter med 
den. säkerhet som bl· a den rådande förhandlings situationen möjliggör. 

Ekonomiplanen, som ska1l utgöra informationsmaterial i kommunens 
budgetarbete skall tillställas kommunstyrelsen senast juni månads utgång. 

§ 30 Ändring av stadgarna 

Stiftelsens stadgar kan ändras genom beslut av konununfullm~ige. 

1.1 ;··vi 
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Ärende nr 23 

Motion angåen.de 
reflexvästar till skolbarn 
i Tingsryds kommun 

291
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~Tingsryds 
\:_!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (35) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-06 ~ '} 

Justerare 

~ 
§ 53 

Motion angående reflexvästar till skolbarn i Tingsryds 
kommun 
Dnr 2016/477 611 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en god andemening i 
förslaget, men att kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till 
avslag är att det är föräldrarnas ansvar att deras barn bär reflexer eller 
reflexvästar när de förflyttar sig mellan bostaden och skolan eller i övrigt är 
ute i trafiken. Att dela ut reflexvästar till alla elever från förskoleklass till åk 
6 innebär en kostnad som inte är budgeterad och vi har ingen garanti för att 
eleverna sedan skulle bära dessa västar. Inom förskolan har vi västar som 
kan användas om barnen under sin tid i förskolan behöver förflytta sig ute i 
trafiken, då i grupp med personal. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fått en motion om reflexvästar till skolbarn i 
Tingsryds kommun från Leon Jensen (SD). Motionen har remitterats till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motionsställaren föreslår att 
reflexvästar ska delas ut till alla elever från förskoleklass till årkurs 6 i 
Tingsryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige§ 241, 2016-11-28 
Barn- och utbildningsnärnnden § 11, 2017-02-01 

I Otdragsbestyrlfande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(21) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 

Justerare 

Llj 

§ 11 

TINGSRYDS KOMiv1UN 

2017 -02- 1 0 t;;, 

Dnr 

Motion angående reflexvästar till skolbarn i 
kommun 
Dnr 2016/173 609 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande angående 
motionen om reflexvästar till skolbarn i Tingsryds kommun: 

Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en god andemening i 
förslaget, men att kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till 
avslag är att det är föräldrarnas ansvar att deras barn bär reflexer eller 
reflexvästar när de förflyttar sig mellan bostaden och skolan eller i övrigt 
är ute i trafiken. Att dela ut reflexvästar till alla elever från förskoleldass 
till åk 6 innebär en kostnad som inte är budgeterad och vi har ingen 
garanti för att eleverna sedan skulle bära dessa västar. Inom förskolan 
har vi västar som kan användas om barnen under sin tid i förskolan 
behöver förflytta sig ute i trafiken, då i grupp med personal. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått en motion ifrån kommunfullmäktige 
för yttrande. Motionen är ställd av Sverigedemokraterna, vilka föreslår att 
reflexvästar ska delas ut till alla elever från förskoleldass till årkurs 6 i 
Tingsryds kommun. 

Föreligger följande förslag till yttrande på motionen: 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är en god andemening i 
förslaget, men att kommunfullmäktige bör avslå motionen. Motivet till 
avslag är att det är föräldrarnas ansvar att deras barn bär reflexer eller 
reflexvästar när de förflyttar sig mellan bostaden och skolan eller i övrigt är 
ute i trafiken. Att dela ut reflexvästar till alla elever från förskoleldass till åk 
6 innebär en kostnad som inte är budgeterad och vi har ingen garanti för att 
eleverna sedan skulle bära dessa västar. Inom förskolan har vi västar som 
kan användas om barnen under sin tid i förskolan behöver förflytta sig ute i 
trafiken, då i grupp med personal. 

Utdrags bestyrkande 

2f)t-:f-02..- l0 EE 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(21) 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-01 ;2.'1 

Justerare 

§ 11 fortsättning 

Besluts underlag 

1. Tj änstesk:rivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2017-01-18. 

? 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-11-28 § 241, 
Inkomna motioner. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

' 

Utdragsbestyrkande 

r/;7 
J((ll 
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Reflexvästar till skolbarn i Tingsryds kommun. 

2ms ~u- 2 s 
Dnr 2o I" tl-&. I 
J.,&1'1 / y:;-:;.- r;; I 

Vi i Sverigedemokraterna anser att säkerheten för våra skolbarn bör höjas, vi har en riktigt mörk 
årstid där våra barn måste synas i trafiken och det är väldigt viktigt att barn som bor på landsbygden 
syns till och från skolan, både för skolbusschauffören och andra trafikanter. Det är även viktigt inne i 
samhället att våra barn syns tydligt för allas säkerhet. 

Detta skulle vara en trygghet/säkerhet för såväl kommun, skola, barn och föräldrar, våra barn är vår 
framtid och något av det mest betydelsefulla vi har. 

Vi föreslår därför att dela ut reflexvästar till alla elever från förskoleklass till ÅK 6 i Tingsryds 
kommun. 

Sverigedemokraterna i Tingsryd yrkar därför 

ATT Tingsryds kommun via skolor ska dela ut gratis reflexvästar till alla skolbarn från förskoleklass 
upptill ÅK 6 

För sverigedemokraterna i Tingsryd 

c~ '-ci--\, ~'-"-§ 
Leon Jensen Ann-Louise 
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Ärende nr 24 

Medborgarförslag 
gällande bokbil i Urshult 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (35) ~Tingsryds 
~kommun 

'), ~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

A 
2017-03-06 

Justerare 

§ 54 

Medborgarförslag gällande bokbil i Urshult 
Dnr 2016/455 929 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barn- och utbildningsnämnden tycker att det är ett bra förslag att 
"Träffpunkten" flyttar in i de lokaler som biblioteket tidigare har använt. 
Däremot är "Träffpunkten" ingen verksamhet som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för och detsamma gäller för användningen av 
lokalen. Inte heller detta är en fråga för barn- och utbildningsnämnden som 
inte har ansvar för lokalen. Vi kommer inte att ha kvar biblioteksverksamhet 
i lokalen och har därför sagt upp hyran av densamma. Därför har nämnden 
svårt att avge något yttrande i frågan om att flytta in "Träffpunkten" i 
lokalerna där biblioteket har funnits mer än att nämnden ser positivt på 
detta. Vad gäller bokbilen och dess användning har barn- och 
utbildningsnämnden redan beslutat att bokbilsverksamheten skall utredas 
under år 2017. Detta finns angivet i den biblioteksplan för år 2017 som 
nämnden har fastlagt den 19 oktober 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fått ett medborgarförslag om bokbil i Urshult. 
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Förslagsställaren föreslår att den så kallade "Träffpunkten" i 
Urshult flyttar in i de lokaler som biblioteket har disponerat och att detta 
skall kunna bli en mötesplats för alla, samt att bokbilen kommer till denna 
mötesplats en gång per vecka med leverans av böcker. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag gällande bokbil i Urshult 
Barn- och utbildningsnämnden § 156, 2016-12-14 

I Dtdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) 

~ Barn- och utbildningsnämnden 

~ 

2016-12-14 

Justerare 

9r21 
§ 156 

. ~szl~/ ~Y:i'i~ \ 
Medborgarförslag angående att träffpunkten i Urshult 
flyttas till bibliotekslokalen och att bokbilen gör besök 
där en gång per vecka 
Dnr 2014/167 049 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden avger följande yttrande: 
Barn- och utbildningsnämnden tycker att det är ett bra förslag att 
"Träffpunkten" flyttar in i de lokaler som biblioteket tidigare har använt. 
Däremot är "Träffpunkten" ingen verksamhet som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för och detsamma gäller för användningen 
av lokalen. Inte heller detta är en fråga för barn- och 
utbildningsnämnden som inte har ansvar för lokalen. Vi kommer inte att 
ha kvar biblioteksverksamhet i lokalen och har därför sagt upp hyran av 
densamma. Därför har nämnden svårt att avge något yttrande i frågan om 
att flytta in "Träffpunkten" i lokalerna där biblioteket har funnits mer än 
att nämnden ser positivt på detta. Vad gäller bokbilen och dess 
användning har barn- och utbildningsnämnden redan beslutat att 
bokbilsverksamheten skall utredas under år 2017. Detta finns angivet i 
den biblioteksplan för år 2017 som nämnden har fastlagt den 19 oktober 
2016. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag ifrån 
kommunstyrelsen för yttrande. Medborgarförslaget föreslår att den så 
kallade "Träffpunkten" i Urshult flyttar in i de lokaler som biblioteket har 
disponerat och att detta skall kunna bli en mötesplats för alla, samt att 
bokbilen kommer till denna mötesplats en gång per vecka med leverans av 
böcker. 

Föreligger följande förslag till yttrande över medborgarförslaget; 
Barn- och utbildningsnämnden tycker att det är ett bra förslag att 
"Träffpunkten" flyttar in i de lokaler som biblioteket tidigare har använt. 
Däremot är "Träffpunkten" ingen verksamhet som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för och detsamma gäller för användningen av 
lokalen. Inte heller detta är en fråga för barn- och utbildningsnämnden som 
inte har ansvar för lokalen. Vi kommer inte att ha kvar biblioteksverksamhet 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(16) 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 

Justerare 

lli-;\ 

§ 15 6 fortsättning 

i lokalen och har därför sagt upp hyran av densamma. Därför har nämnden 
svårt att avge något yttrande i frågan om att flytta in "Träffpunkten" i 
lokalerna där biblioteket har funnits mer än att nämnden ser positivt på 
detta. Vad gäller bokbilen och dess användning har barn- och 
utbildningsnämnden redan beslutat att bokbilsverksamheten skall utredas 
under år 2017. Detta finns angivet i den biblioteksplan för år 2017 som 
nämnden har fastlagt den 19 oktober 2016. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från skolchef Yngve Rehnström, 2016-11-30. 
2. Remiss från kommunstyrelsen - Medborgarförslag angående att 

Träffpunkten i Urshult flyttas till bibliotekslokalen och att bokbilen gör 
besök där en gång per vecka, 2016-11-14. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbostyrkandc 
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Till 

l<omunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Ett medborgarförslag. 

Livet i Urshult efter det att biblioteksfilialen lagts ner. 

Först vill jag säga att jag är fullt medveten om att det måste sparas. Samtidigt tycker jag att man 

måste anstränga sig för att minimera de negativa effekterna av en biblioteksnedläggning. 

I Urshult finns en" Träffpunkt" i den f.d. banklokalen som ligger tätt inpå biblioteket. Enligt 

byskvallret löper hyreskontra_ktet för biblioteket fram till 2020. Mitt förslag är att flytta 

"Träffpunkten" till bibliotekslokalen och låta den bli en mötesplats för alla . Dessutom föreslår jag att 

bokbilen/bussen kommer en gång per vecka till denna mö~esplats. Varannan vecka vid en tidpunkt 

som anpassas till förskola, skola och daglediga, varannan vecka senare på eftermiddagen fram till kl. 

18.30 för att passa förvärvsarbetande. Kan man dessutom beställa böcker från huvudbiblioteket och 

få dessa levererade till "Träffpunkten" så skulle man förbättra biblioteksservicen för Urshultsborna. 

Självklart har jag ingen kunskap om hur ett sådant här förslag går att genomföra med tanke på 

personalen och deras arbetstider ,tillgången till lämpliga fordon etc .. Förhoppningsvis finns det en 

vilja hos berörda parter att medverka till att lindra de negativa effekterna som förlusten av ett 

bibliotek innebär. 

Ugglekull den 20 oktober 2016 

Rigmor Franzen 
Ugglekull 

360 13 Urshult 
Tel. 0477-79 90 17 . 

franzen.ugglekull@swipnet.se 
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Ärende nr 25 

Val till 

utskott för arbete och lärande 

303



304



Ärende nr 26 

Återrapportering av 
samt beslut om kurser och konferenser 
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Ärende nr 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. 
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