
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 11 september 2017, kl. 13.00 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende Föredragande Anteckningar 
tjänsteman 

I. Upprop 

2. V al av justerare 
I tur att justera är Gunnar Engblom 

3. Årsberättelse och verksamhetsberättelse för DG Kl. 13.00 
Tingsryds AIF 

Ordförande Johan Blomster och kassör Anders 
Rungegård medverkar vid sammanträdet 

4. Budget för Kommunstyrelsen 2018 DG 

5. Budget, skattesats och låneram 2018 samt DG 
ekonomisk plan 2019-2020 

6. Information om kommunkoncernens DG 
affärsplaner och borgensramar 

7. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 DG 
Tingsrydsbostäder AB 

8. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 DG 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

9. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 DG 
Tingsryds Energi AB 

10. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 DG 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 



11. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 DG 
Tingsryds Industristiftelse 

12. Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell CGM Kl. 14.30 
sektor och arrangörer samt riktlinjer för bidrag 
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21. Redovisning av partistöd 2016 samt 
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~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 200 

Årsberättelse och verksamhetsberättelse för Tingryds AIF 
2016-05-01- 2017-04-30 
Dnr 2017/640 045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot Årsberättelse och 

verksamhetsberättelse för Tingryds AIF 2016-05-01 -2017-04-30. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds AIF har lämnat in Årsberättelse och verksamhetsberättelse för 

perioden 2016-05-01 -2017-04-30. 

Kassören och ordförande i föreningen är inbjudna till kommunstyrelsen den 

11 september för ytterligare information, detta enligt de villkor som 

återfinns i villkor för borgen för lån. 

Beslutsunderlag 

Årsberättelse och verksamhetsberättelse för Tingryds AIF 2016-05-01 -

2017-04-30 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Förvaltningsberättelse 

1(9) 

Styrelsen för Tingsryd Alf, 829500-6137 får härmed avge årsredovisning för 2016-05-01 - 2017-04-30. 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds Alf har under verksamhelsåret 2016/2017 bedriVit hockeyverksamhet i Hockeyallsvenskan 
med sitt representationslag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Säsongen 2016/17 tog vid näst Intill där 2015/16 slutade. Tingsryd seglade återigen upp och slogs I 
toppen av Hockeyallsvenskan. Ännu en gång verkade TAIF bli en kraft alt räkna med framåt 
vårkanten. Men på grund av flertalet skador tappade laget lite kraft efter Jul, men lyckades ändå säkra 
en plats I slutspelet för alt kvala sig upp I SHL. Tyvärr räckte vi Inte riktigt till och blev utslagna under 
playoffserien. Men att ta sig så långt, och sluta 6:a i kvalet mot SHL, är ändå en stor bedrift som vi ska 
vara rikligt stolta över. 

Vad som tyvärr ger lite smolk I vår hockeybägare är all publiken denna säsong inte va lika lätt alt dra 
till hallen. Publlksfffrorna sjönk rejält och slog ganska stora hål I budgeten. Nästan 300 färre betalande 
personer per match river stora sår. Och vi kan tyvärr inte påvisa ett lika fanlasliskt ekonomiskt resultat 
som 15/16. Och här har vi dom slora utmaningarna framöver. Kan vi inte locka tillbaka folket till NGA 
kommer vi få enormt svårt att klara oss på denna nivån. Som ett resultat av delta sänker vi årets 
spelarbudget ganska rejält, nästan 20%. Men Tomas och Magnus har gjort ett fantastiskt jobb och 
truppen ser rikligt spännande ull Så vi ser med stor tillförsikt fram emot säsongen som kommer och 
hoppas att vi kan bjuda på en rlkUg hockeyfest framåt sensommaren när träningsmatcher och serier 
drarigångl 

Men delta ställer också krav på er kära medlemmar och ägare av föreningen, det är ni som sällar 
agendan. Utan er existerar Inte föreningen, så enkelt är det. 
Vi måste tillsammans ta krafttag. Köp säsongskort och gå på matcherna. Det är så ni visar ert intresse 
och stöd för lingsryds Alf, som ger oss kraft och möjlighet att jobba vidare. 
Vi går en spännande framtid Ull mötes. Men vi kommer endast framåt om vi gör de tillsammans. 
Styrelsens uppgift är att fösa medlemmarnas önskemål och agenda. Men vi måste tillsammans sätta 
den och skapa förutsättningar för den. 

Det minskade publikantalet drabbar oss hårt på intäktssidan och påverkar årets resultat med 
ca -1 000 000 kr. 

Gamla pensionsavsätlningar som tidigare år legat som ansvarsförbindelse har i år tagits upp i eget 
kapital vilket försämrar della med -725 656 kronor, detta pga av nya regler i årsredovisnlngslagen. 

Väsentflga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Styrelsen kommer under 2017/2018 alt bolagisera elitverksamheten och redovisa ett postitivl eget 
kapital om 1 000 000 kronor till nästa verksamhetsår slut. 

Balanserat resultat 

79 967 kronor balanseras i ny räkningt'r 
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Tingsryd AIF 
820500-6137 

Eget kapital 
Förändringar I eget kapital 
Vid årets början 2016-05-01 
Korrigeringar vid byte av redovisningsprincip 

2(9) 

2017-04-30 
1032696 

Byte av redovisningsprincip avseende pensioner -725 656 
Byte av redovisningsprincip avseende redovisning av ungdornssekt!onens likvida med_e_l __ 5_90_0_6_4 
Korrigerat belopp vid årets Ingång 897 104 
Villkorade kapitaltillskott under 2016-05-01-2017-04-30 178 732 
Arets resultat -995 869 

Eget kapital vid årets slut 2017-04-30 79 967 

Villkorade kapitallillskott uppgår till 2 923 732 kronor (fg år 2 745 000) och tillskott genom verkställd 
kapilaltäckningsgaranli som innebär ett villkorat kapitaltillskott som uppgår till 2 000 000 kronor (fg år 2 
000 000). 

Ekonomisk översikt 
2017-04-30 

Netloomsällning 18 723 696 
Resultat efter finansiella poster -995 869 
Solldllet, % 

2016-04-30 
20772 857 
1838153 

11,5 

2015-04-30 2014-04-30 
13 585 805 13 237 256 

-134 706 -1 710 319 

2013-04-30 
18 506 411 
-3 816 218 

0 

tr 
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Tingsryd AIF 3(9) 

829500-6137 

Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2016-05-01- 2015-05-01-

2017-04-30 2016-04-30 

Neltoomsällning 18 723 696 20 772 857 
Medlemsavgifter 255 500 246 756 
Övriga rörelseinläkler 18 971 312 104 

18 998167 21 331 717 

Rörelsens kostnader 
Verksamhetskostnader -4 567 211 -4 711 901 
Övriga externa kostnader -3 266 640 -2 854 344 
Personalkostnader 1 -12024 061 -11739 176 

( 
Av/nedskrivningar av materiella och 
Immateriella anläggningstillgångar 2 -30110 -22 432 
Rörelseresultat -889 855 2 003 864 

Resultat från flnanslel/a poster 
Övriga ränteinläkler och liknande Intäkter 19652 20266 
Räntekostnader och liknande kostnader -125 666 -185 977 
Resultat efter finansiella poster -995 869 1 838153 

Resultat före skatt -995 869 1 838153 

Arets resultat -995 869 1 838153 

~ 

( 
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Tingsryd AIF 4(9) 

829500-6137 

Balansräkning 
Belopp i ler Not 2017-04-30 2016-04-30 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella an/äggningstlllgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 2 152 340 105 673 

152 340 105 673 

Flnansfef/a anläggnfngstfl/gångar 
Andra långrristlga värdepappersinnehav 3 1144 657 1120274 

( 
1144 657 1 120 274 

Summa anläggningstillgångar 1296997 1225 947 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 1131 781 1112127 

1 131 781 1112127 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 1 362428 1004744 
Övriga fordringar 2 655 788 2 658130 
Förulbetalda kostnader och upplupna intäkter 355 733 245 863 

4 373 949 3 908 737 

Kassa och bank 1643427 2 759 086 

Summa omsättningstillgångar 7149157 7 779 950 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 446154 9 005 897 

lir 
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Tingsryd AIF 5(9) 

829500-6137 

Balansräkning 
Belopp/ kr Not 2017-04-30 2016-04-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kap/tal 

Balanserad vinst eller förlust 1075836 -805 457 

1075836 -805457 

Fritt eget kapital 
Arets resultat -995 869 1 838153 

-995 869 1 838153 

Summa eget kapital 79 967 1032696 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner och 
liknande förpliktelser 1134 656 409000 

Avsättningar för övriga skatter 99285 99 285 
1 233 941 508 285 

Långfristiga skulder 
övriga skulder till kreditinstitut 5 3107128 3 749 992 
övriga långfristiga skulder 351 200 422 624 

3458 328 4172 616 

Kortfristigµ skulder 
Skulder till kreditinstitut 5 642 864 776222 
Leverantörsskulder 924 034 1155 049 
övriga kortfristiga skulder 234 919 353 382 
Upplupna kostnader och förulbetalda Intäkter 1 872 101 1007647 

3 673 918 3 292 300 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 446154 9 005 897 

lr 
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp I kr om Inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2016:10. l Årsredovisning I mindre företag samt BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovlsning (K3-reglerna). 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsällningar och skulder har värderats utifrån anskafrningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Redovisning av Intäkter 

6(9) 

Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i 
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från föreningen 
försäljning av varor redovisas som Intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsenlliga risker och 
förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, föreningen behåller lnle 
något engagemang I den löpande förvallningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor 
som sålls, Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt säll, del är sannolikt all de ekonomiska fördelar 
som föreningen ska få av transaktionen kommer all tillfalla föreningen, och de utgifter som uppkommit 
eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer all få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att Inkomsten kan beräknas på ell 
lillförlitligl säll Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning 
för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens 
ekonomiska Innebörd. Utdelnlngsintäkt redovisas när aktieägarens rätt alt få utdelning bedöms som 
säker. 

Färdigställandegraden fastställs, när ell tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under 
en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
företaget och att anskaffningsvärdet rör tillgången kan beräknas på ell tillförlitligt sätt. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdel till den del tillgångens prestanda förbättras i 
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 

Värdering av Finansiella anläggningstillgångar 

Flm:mslella anläggningstillgångar värderas till anskaffnlngsvärde. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut principen, respektive 
verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. p--
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Avsättningar 

7(9) 

En avsättning redovisas I balansräkningen när föreningen har ett formellt eller Informellt åtagande som 
en följd av en Inträffad händelse och det är troligt att ett ulllöde av resurser krävs för alt reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnlngsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till lnnehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade Ullgångar. 

Anläggnlngstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Inventarier, verktyg och installationer 

%per år 

10-20 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Ändrade redovisnlngsprinciper 
Till och med 2015-12-31 fanns möjlighet all redovisa pensionsavsällningar inom linjen. Då 
Arsredovisningslagen ändrades från och med 2016-01-01 var della Inte möjllgL Detta poster redovisas 
för räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 som Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. 
Likvida medel från ungdomsseklionen har tidigare Inte ingått i föreningens redovisning. Från och med 
räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 ingår delta I föreningens räkenskaper. 
Byte av redovisningsprincip kan innebära bristande Jämförbarhel mellan räkenskapsåren. 
Jämförelseåret har Inte om räknats.~ 
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Tingsryd AIF 
829500-6137 

Noter 

Not 1 Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
2016-05-01-
2017-04-30 

Ovriga anställda 8740151 
Styrelse 0 

Summa 8740151 
Sociala kostnader 3 034 215 
(varav penslonskostnader) 330 804 

Medelantalet anställda 
2016-05-01-
2017-04-30 

Män 36 
Kvinnor 2 

Totalt 38 

Not2 Inventarier, verktyg och installationer 
2017-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets bötjan 518 513 
-Nyanskaffningar 76777 
-Avyttringar och utrangeringar 0 

595 290 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -412 840 
-Avyttringar och utrangeringar 0 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -30 110 

-442 950 

Redovisat värde vid årets slut 152 340 

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
2017-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets bötjan 1120 274 
-Tillkommande tillgångar 0 
-Avgående tillgångar 0 
-Justering av slutbetald kapltalförsäkrlng 24 383 

Redovisat värde vid årels slut 1144657 

8(9) 

2015-05-01-
2016-04-30 

8 613 305 
0 

8 613 305 
2 711365 

335442 

2015-05-01· 
2016-04-30 

34 
3 

37 

2016-04-30 

518513 
0 
0 

518 513 

-390 408 
0 

-22432 

-412 840 

105 673 

2016-04-30 

1136 934 
10 000 

-26 660 
0 

1120274tl}-
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Tingsryd AIF 
029500-6137 

Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförblndelser 

Ställda säkerheter 

Panter och säkerhoter för egna skulder 
Förelagslntecknlngar 
Summa 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförblnde!ser 

2D17-D4-30 

100 000 

100 000 

Inga 
Penslonslörpllktelser som Inte upptagits bland avsätlnlngar uppgår u_·n ___ _ 0 

Summa 

Not 5 övriga skulder till kreditinstitut 

Förfal!olldpunkl, Inom ett år rran balansdagen 
Förfal!ol!dpunkt, 1-5 år från balansdagen 
Förfallol!dpunkt. senare än fem år från balansdagen 

Underskrifter 

~-
Johan Blomster Anders Rungegård 
Ordförande Kassör 

0 

2017-04-30 
642 B64 

2571456 
535672 

3 749 992 

Pontus Olsson 
Styrelseledamot 

Willy Berglund 

SlyreJseledrot _ ' ,J.-
'.'J (}JJ..J ~ 

fi. 
I 

Anders Edvardsson \._ 

~_e~~~~ -
C::,~#,Vår

0
~v~lo]lsberättelse har avgivits den 

I'. ., ,~1,1,, .( . f-/ 
/, 'j.: 1Zt'1u-C ..%.f C---t__...-

·;r;;,:,, nsson 

~riserad revisor 

9(9) 

2016-04-30 

100 000 

100 000 

Inga 
725656 
725 656 

2016-04-30 
776222 

2571456 
1178 536 
4526214 
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RBViSionsbBr8tt8 S8 
Till föreningsstämman i Tingsryds AIF, org. nr 829500-6137 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har ullört en revision av årsredovisningen för Tingsryds AlF för räkenskaps;iret 2016-05-01-2017-04-30. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppratlats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en i alla vasenlliga avseenden ratlvisnndc 
bild av lörenlngens finansiella ställning per den 30 april 2017 och av dess finansiella resultat för rllkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. 
Forvallningsberällelsen år förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narrnare i avsnitten Den auktorise
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 
Vi är oberoende I förhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort milt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser alt de revisionsbevis vi har inhämtat år tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra uttalanden. 

Annan info011ation än årsredovisningen 
Del år styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Verksamhetsberättelser (men innerauar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna Information och vi gör Inget uttalande mad bestyrkande avseende denna andrn 
Information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen ar det vårt ansvar ait lasa den information som identifieras ovan och overvlrga 0111 inlorrnilt· 
ioncm i väsentlig utstrackning ar oforenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även tlon kunskap vi i ovrigt inharntat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi. baserat på det arbete som har utförts avseende denna Information. drar slutsatsen alt den andra informationen innehåller en väsentlig 
lelaklighet. är vi skyldiga all rapportera detta. Vi har inget att rapportera i del avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret for alt årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rattvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen ansvarar aven för den interna kontroll som den bedomer år 
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsenlliga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har all utföra revisionen enligt lnternational Standards on Au
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitl mål är all uppnå en 
rimlig grad av s:lkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några vasenlliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig såkerhet år en hög grad av säker
het. men är ingen garanti för alt en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer all upplac.l(a en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheler eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan forväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna for vasentliga felaktigheter 
i årsredovisningen. vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. utformar och utför granskningsåtgilrder bland annat uti
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga for att utgöra en grund for mina ullalanden. 
Risken för alt inte upptäcka en vasentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre an för en väsentlig felaktighet som be
ror på fel. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning. avsiktliga utelämnanden. felaktig infonn
ation eller åsidosällande av intern kontroll. 

Vid uppniltandet av årsredovisningen ansvamr styrelsen lör bedom
ningen av föreningens formåga att fortsatta verksamheten. Den upp
lyser, nar sii :ir tillan,pligt. om forh.illanden som kan påverka for
mågan att for1satta verksamheten och att anvilnda antagandet cm 
lortsatt drift. Antag;mdet om fortsatl drift tillampas dock inte om sty
relsen avser att likvidera föreningen. upphora med verksamheten el
ler inte har något realistiskt alternativ till au göra något av detla. 

skaffar jag mig en forst,iclse av den d<ll av foremngens intl)tna 
kontroll som har betydelse ror min revision for alt utfonna 
granskningsåtgärder som tlr lampliga rncd hnnsyn till omstan
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vands och rimligheten i styrelsens uppskallningar i redovis
ningen och tillhorande upplysningar 

drar jag en slutsats om lamplighelen i att styrelsen anvander 
antagandet om fortsatt drift vid upprallandet av årsredovis
ningen. Jag drar också en slutsats. med grund i de inhamtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osa
kerhetsfaktor som avser sådana handelser eller forhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om foreningens formåga alt 
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
v;isentlig osilkerhetsfaktor. måste jag i revisionsberättelsen 
fasta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osakerhetsfaktorn eller. om sådana upplys
ningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revislonsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberäUelsen, Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra all en förening inte längre kan 
fortsatta verksamheten. 

utvärderar jag den overgripande presentationen. strukturen och 
innehålfet i årsredovisningen. dilribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen åtorger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild,{r· 

Revisionsberättelse Tingsryds AIF, org. nr 829500-6137. 2016-05-01-2017-04-30 t (2) 
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Jag maste informera styrelsen om bland nnnnt revisionens planerade 
omfattning och inriktning suml lidpunklen lorden. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakltagel5er under revisionen, dlinbland 
de even1uella betydande bristor i den interna kontrollen som jag iden
tifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har all utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är all uppnå en rimlig grad av saker

het om huruvida årsredovisningen har upprattnts i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en ranvisande bild av 
föreningens resullat och slilllning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Tingsryds AIF för rakenskapsårel 2016-05-

01-2017-04-30. 

Vi tillstyrker alt lörcningsstammnn beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för ullalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrig1 fullgjort mill yrkesetiska nnsvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revlsionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt ultalande. 

Styrelsens ansvar 
Det tlr styrelsen som har nnsvarct för förv:Jltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av fcirvallningen, och därmed värt ut
talande om ansvarsfrihol, tlr att inhämta revisionsbevis för all med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl
dig till någon försummelse som kan föranleda ersllltningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet lir en hög grad av stlkerhet, men ingen garnnli ror att 
en revision som ulförs onligl god revisionssed i Sverige alltid kommer 
an upptäcka ålgllrder eller försummelser som kan föranleda ersatt
ningsskyldighet mot föreningen. 

·1 . 
Trngsryd den T ./ N- L t,/ 

7 
itil j 

Som en del av en revision enligt god ,evisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionefll omdöme och har en pro
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvallningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och ovriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och vascnllighct. Det 
innebär alt vi fokuserar granskningen på sftdmm åtgarder, 0111råc.len 
och förhållanden som år väsenlliga ror verksamheten och di11 avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat
ion. Vi går igenom och prövar fal!ade beslut, beslutsunderlag. vid· 
tagna åtgärder och andra förhållanden som ar relevanta for vårt utla· 
lande om ansvarsfrihet. 

/J ,7 . <. I -.,¼ (Jf!r./ ij, /t{ ti Cdk-
.. // 7 

4/4L 
1.e· JL1:son 

( " 
Auktoriserad revisor 

KPMG/\8 

Christer Anders/;!. L 
Forlrocndevald revisor 

Revisionsbcraltelsc Tingsryds AIF. arg, nr 829500-6137, 2016-05-01-2017-04-30 2 (2) 
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Ishockeysäsongen 2016/17 

Representationslaget 
Säsongen 16/17 startar upp väldigt positivt efter en fantastisk säsong i hockeyallsvenskan. 

Den 2 maj startar vi upp med barmarksträning, denna pågick till veckan efter midsommar. 

Därefter så var det individuell träning för var och en på valfri ort. 
Inför denna säsong så har vi värvat 10 st nya spelare in från föregående säsong. Efter en 

ytterligare säsong i Hockeyallsvenskan så är vår fortsatta målsättning att etablera oss i 

denna serie. 
Efter 52 omgångar så placerade vi oss på en sjunde plats i serien med 82 inspelade poäng 

det får betraktas som en väldigt bra prestation då vi skall ha med oss att denna säsong 

råkade vi utför en hel del skador i truppen som gjorde att vi tvingades att värva in några 

spelare för att klara ut att fortsätta prestera bra hockey. 
Väl i slutspel så stod lag som Aik Västervik Pantern Almtuna och Timrå som våra 

motståndare där vi avslutade vår säsong på en fjärde plats. 

Som Klubbchef vill jag sammanfatta denna säsong som en väl godkänd säsong där vi har 

satt oss i respekt i hockey allsvenskan. 

Spelarna och ledarna i laget har gjort en prestation som är klart godkänd säsongen 2016/17. 

Nu ser vi fram med tillförsikt med spel i Hockey Allsvenskan 2017/18. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef Taif 

J-20 Elit 2016/17 
Säsongen startade upp den 2 maj med barmarksträning den pågick fram till skolavslutningen 

\. för alla killar, därefter var det individuell träning för var och en på valfri ort. Under 

barmarksträningen så har fem stycken killar fått möjligheten att träna med A-laget. 

Efter 27 omgångar i serien så spelade vi ihop 53 poäng och det gav oss en fjärde plats i 

serien och det får betraktas som en godkänd säsong. Hade vi tagit 2 poäng till så hade vi 

placerat oss på en tredjeplats och med det gett oss en möjlighet att kvala till super elit. 

Vi blickar nu framåt mot säsongen 2017 /18 och målet med den är fortfarande att ta oss 

tillbaka till super elit. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef 
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J 18-Elit 2016/17 
Säsongen startades upp i maj månad med barmarksträning som pågick fram till två veckor 

efter midsommar. 
Därefter var det individuell träning fram till återsamlingen den 1 augusti. Första veckan av 

augusti var det teambuilding, tester och ispremiär på schemat. 

Det spelades 8 träningsmatcher mot bra motstånd under försäsongen med blandat resultat. 

Seriespelet som bestod av 22 matcher fram till jul gick tungt för laget både resultatmässigt 

och poängmässigt då vi endast lyckades ta 11 poäng. 
Spelmässigt blandades det med bra spel med mindre bra insatser under grundspelet. 

I fortsättning spelet så fanns det gott mod i laget att vi skulle prestera bättre hockey med en 

topp placering där men självförtroendet saknades lite i laget som medförde att vi efter 12 

matcher placerade oss sist i tabellen som medförde att vi fick spela negativt kval för att hålla 

oss kvar i j-18 elit. Väl i kval för att hålla oss kvar så visade laget att vi hör hemma i högsta 

serien. 
Vi ser fram mot säsongen 2017 /2018 med tillförsikt. 

Tomas Bergstrand 
Klubbchef Taif 
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Ungdomssektionens verksamhetsberättelse 2016/2017 

Tingsryds AIF:s Ungdomssektions lagråd ca 12 möten under säsongen som organiserar 

ungdoms verksamheten. 

( Det har bestått av Dan Johansson, Joakim Axelsson, Marcus Bengtsson, Manfred Gustafsson, 

Kenny Berglund, Mattias Fransson och Willy Berglund. 

( 

Deltagarna har haft olika ansvarsområden inom ungdomssektionen. 

Våra yngsta deltagare i år var födda 2011 och har deltagit i TAIF Skridskoskola. Våra äldsta 

spelare var födda -01. Totalt har vi haft ca 180 ungdomar och ca 45 ledare igång under 

säsongen 2016/2017. TAIF har deltagit med 6 stycken ungdomslag i seriespel och 2 lag har 

spelat polspel. Vi har deltagit med 4 årskullar i DM, samtliga gick till semi eller finalspel. 

Ungdomslagen har deltagit i cuper runt om i Sverige. 

Det äldsta laget deltog i U-16 Elit. Man lyckades tyvärr inte med att hålla sig kvar i U-16 Elit. 

Alla ledare inom ungdomssektionen bjöds på middag i Nelson Garden Arena i samband med 

A-lagsmatch och säsongen avslutades med en ledardag med ett 30-tal medverkande. 

l Ett speciellt tack till föreningens domaransvariga, Niklas Johansson och Erik Persson, samt till 

alla föreningsdomare. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra säsongen. Ett stort TACK till 

alla ledare, spelare, föräldrar, sponsorer och övriga inom vår förening som har bidragit till den 

fina säsong som har genomförts. 

Tingsryds AIF Ungdomssektion/ Lagrådet 
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Verksamhetsberättelse lotterier 2016/2017 

Verksamheten består i försäljning av 

SO/SO-lotten 

som säljs på alla A-lagets hemmamatcher. Lotten kostar 20 kr och av hela summan som säljs 

så får TAIF halva vinsten och halva går till en lottköpare. Den totala summan som vi delade ut 

till lottköparna under säsongen landande på 326 562 kr och därmed lika mycket till 

föreningen. 

Det betyder att vi sålde lotter för 653 124 kr vilket i ett historiskt perspektiv är högt även om 

försäljningen understeg budget med 106 876. 

Toppnoteringen kom mot Vita Hästen. En ensam vinnare fick gå hem med 18 440 kr!! 

Folkspel 

Såldes lotter för 109 770 kronor, föregående år 72 448 kronor. 

Ansvarig för gruppen vill rikta ett stort tack till alla säljare, särskilt U-sektionen. 

Johan Bernfalk 

Ansvarig för lotteriförsäljning 
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Under året har vi haft problem med programmet som vi registrerar nya betalningar i, supporten från 

leverantören har varit dålig och vi håller på att byta tjänsteleverantör, vi räknar med att detta skall 

vara klart omedelbart efter årsmötet. Vi har på grund av detta inte marknadsfört Selma klubben i så 

stor omfattning som brukligt. Under kommande verksamhets år kommer vi att återlansera Selma 

klubben under nytt namn "Evert-klubben", anledningen till namnbytet är att Selma Lagerlöf inte 

längre finns på vår 20 kronors sedel och prisutvecklingen sedan starten av selmaklubben. Till den nya 

Evertklubben kan man skänka 50, 100, 150 eller valfri summa. Evert Taube finns på den nya 

femtiolappen. De som har gamla medgivande idag påverkas inte utan ligger kvar som vanligt, vill man 

ändra sitt månatliga bidrag kommer ett nytt medgivande att göras. Idag har vi cirka 400 personer 

som bidrar med ca 18 000 i månaden. 

Henrik Risberg Viceordf. 
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Tingsryds AIF 

Budget 2017-05-01-- 2018-04-30 

Budget 16/17 Utfall 16/17 Awikelse budget Budget 17 /18 

Reklam, sponsring 5 700 000 5 728 471 6 000 000 

Träningsmatcher 200 000 108 303 600 000 

Enkronan 600 000 682 071 600 000 

Årskort 2 250 000 2405 666 2 500 000 

Medlemsavgifter 250 000 255 500 255 000 

Entre 2 750 000 2 074164 2 400 000 

Ersättning samarbete gymnasie·skolan. 1500 000 1318 050 1500 000 

MagicTAIF 150 000 169 000 150 000 

Match intäkter 1850 000 1615 063 1900 000 

TV Sändningar/ersättning HA 2100 000 1948 566 1600 000 

Ubildningsersättning 0 333 000 0 

Svenska Spel, Bingolotto 400 000 222 989 250 000 

Aktivitetsbidrag, sektionsavgifter 500 000 611503 650 000 

Selma 240 000 213 293 260 000 

Ungdomssektionen 660 000 861360 688 000 

Tingsryds marknad 150 000 156 918 150 000 

Övriga intäkter 500 000 294 250 250 000 

Summa intäkter 19800000 18998167 19 753000 

Löner spelare -5 775 000 -5 746 624 -5 200 000 

Löner kansli -1300 000 -1166 210 -1300 000 

Löner tränare/materialare A-lag -1 000 000 -1097 486 -1200 000 

Löner tränare J-lag -450 000 -477 723 -500 000 

Arb avg samtliga -2 700 000 -2 673 627 -2 575 000 

Material A-lag, J-lag -1400 000 -1511484 -1400 000 

Resor A-lag, J-lag -1450 000 -1308 085 -1250 000 

Hyra ishall -530 000 -530 000 -530 000 

Tjänstepensioner inkl särskild löneskatt. -200 000 -395 283 -400 000 

Domararvoden -300 000 -248 585 -200 000 

Ungdomssektionen -652 000 -763 238 -660 000 

Övriga omkostnader -3100 000 -3 939 567 -3 800 000 

Avskrivningar enl plan -22 000 -30 110 -30 000 

Ränta -150 000 -106 014 -100 000 

Summa kostnader -19029000 -19994036 -19145000 

Resultat 771000 -995 869 -1766 869 608 000 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 175 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och 
borgens ramar 
Dnr2017/553 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och 
ägardirektiv) ska företagens förslag till affårsplaner godkännas av 
fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings
och lånenivåer utifrån bl. a de fastställda kommunövergripande målen samt 
fullmäktiges riktlinjer om god ekonomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala 
investeringar, låneskuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor 
avseende de kommunala företagens förslag till affärsplaner och 
borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna 
affärsplanerna 2018-2020 avseende investeringar, försäljningar och 
låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2018. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 
Affarsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanema 
2018-2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

2. Beräkning av föreslagna borgensramar :för 2018. 
3. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

I Utdragsbestyrkande 
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~-Tingsryds 
~kommun 

Komm unledningsfö rvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 

Förslag till beslut 

Fullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 

utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god eko

nomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes

kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens för

slag till affärsplaner och borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanema 2018-

2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för bolagen har beretts 

av moderbolaget Tikab. Affärsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BILAGA 1 

IFlerårsplan koncernen 

2017-08-28 enligt inlämnade förslag 

Totalt 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Investeringar 

Tingsrydsbostäder AB 8000 30100 31000 35 800 104 900 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 14000 7 500 7 500 7 500 36 500 

Tufab 12 000 5 500 8 500 7 500 33 500 

Industristiftelsen 200 400 200 400 1200 

Teab 7 700 5 600 5 500 5 500 24300 

Kommun 40000 46 800 51300 38 200 176 300 

Summa investering 81900 95 900 104000 94900 376 700 

Försäljningar 

Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 12 500 0 10 000 59 000 81500 

Industristiftelsen 2 000 1500 1500 0 5 000 

Teab 0 0 0 0 0 

Kommun 0 15 000 5 000 0 20000 

Summa försäljningar 14500 16 500 16 500 59000 106 500 

Nyupplåning/amortering 

Tingsrydsbostäder AB 0 24 000 24 000 28 000 76 000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -16 000 

Tufab -19 000 -2 000 -8 000 -55 000 -84 000 

In d ustristifte Isen -3 000 -1300 -1500 -300 -6100 

Teab 0 0 0 0 0 

Kommun -25 000 -20 000 -5 000 -5 000 -55 000 

Summa förändr låneskuld -39 000 -7 300 1500 -40 300 -85 100 

Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231 

Tingsrydsbostäder AB 44000 44000 68 000 92 000 120 000 

Stiftelsen Tingsryds bostäder 248 000 256 000 248 000 240 000 232 000 

Tufab 186 500 167 500 165 500 157 500 102 500 

Industristiftelsen 15 000 12 000 10 700 9 200 8 900 

Teab 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kommun 185 000 160 000 140 000 135 000 130 000 

731500 692 500 685 200 686 700 646 400 
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BILAGA2 

FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2018 

BORGENSRAMAR (tkr) Lån Check- Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat 

161231 kredit 2017 2017 2018 pantbrev b-ram 2018 (500 tkr) 

Tingsrydsbostäder AB 44000 24000 68000 68 000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 172 5 000 8 000 261172 261500 

Tufab 186 469 -19 000 167 469 167 500 

lnd ustristiftelsen 15 000 1000 -3 000 13 000 13 000 

Teab 53 000 0 53 000 53 000 

546 641 6 000 8 000 -22 000 0 562 641 563 000 



Ärende 7 

Affärsplan 2018-2020 och 
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Tingsrydsbostäder AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 176 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 

Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2017 /3 79 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för 

Tingsrydsbostäder AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en borgensram 

om 68 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

Tingsrydsbostäder AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 68 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Tingsrydsbostäder AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-

2020 samt ansökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokurnent för kommunens företag (ägarpolicy och 

ägardirektiv) ska företagens förslag till affårsplaner godkännas av 

fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner 

utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och 

ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl. a de 

fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Affårsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

\k;(/ 
·-1u 

1. Tingsryds bostäder § 20, 2017-06-19 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

I Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
047744126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsrydsbostäder AB 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsrydsbostäder AB en borgensram om 68 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsrydsbostäder AB:s 

samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 68 miljoner kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsrydsbostäder AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om 

borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 

ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings

och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin

jer om god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 

för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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l:uT:ingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-01 

Justerare 
< 
/l-,c 
> \Li 

§ 47 

Borgensram för bolagen 2018-Tingsrydsbostäder AB 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2018 för Tingsrydsbostäder 

AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsrydsbostäder AB och 

deras borgensram respektive affärsplan för åren 2018-2020. 

Bilagor 
§ 30 Tingsrydsbostäder AB sarnmanträdesprotokoll 2017-08-28. 

§ 20 Tingsrydsbostäder AB sarnmanträdesprotokoll 2017-06-19 inklusive 

bilagor. 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2017-08-30. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tingsrydsbostäder AB 

tl~ 
f/--'C/ 

I Utdragsbestyrkande 
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TJNGSRYDSBOSTÄDERAB 

§ 30 

Borgensram 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

SAtv1lvlANTRÄDESPROTOK.OLL 

2017-08-28 

1(2) 

1. Med tillägg till affårsplan 2018-2020 för Tingsryds bostäder AB ansöka 

om borgensramsl'am. på 68 miljoner la.- enligt affårsplan 2018-2020. 

2. Översända ansökan om borgensram. till Tingsryds Kommunföretag AB. 

3. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chefBjöm Davidsson redogör för förslag till ansökan om 

borgensram för Tings1ydsbostäder AB,_ 

~~ /6(;; Utdrngsbestyrkande 

i/11 
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TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 20 

Affärsplan 2018--2020 

StyJ:elsen beslutar 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2017-06-19 

1. Anta affarsplan2018-2020 fö1· T:ingsrydsbostäder AB. 

2. Översända affärsplan.2018-2020 för Tingsryds bostäder AB till 
Tingsryds ko:nnnunföretag AB. 

Besln'ivning av ärendet 

VD Peråke Janenredogörför affärsplan2018-2020 för Tingsrydsbostäder 
AB (bil.1) 

Beslutsunderlag 

Affärsplan 2018-2020 för Tingsrydsbostäder AB. 

1(10) -

f --:~: 
... ,. .• ..r 



32
\ 

~ 
~ 

TingsrY,ds 
bostääer 

iu .... I · 

AFFÄRSPLAN FÖR . 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

2018-2020 



33

Affärsplan 2018-2020 Tingsryds bostäder AB 

ÄGARNA 

Tingsrydsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med målsättning att skapa goda 

förutsättningar för ett växande samhälle. Bolaget är ett viktigt verktyg för kommunen att bidra till 

attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (Tll<AB}, som är moderbolag i 

koncernen. 

Tingsrydsbostäder AB har som ändamål att vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i kommunen 

genom att förvalta den befintliga fastlghetsportfö[jen med I huvudsak hyresrätter, men också 

utveckla genom om- och tillbyggnader I det befintliga beståndet. 

Bolaget bevakar fastighetsmarknaden för att orn möjligt förvärva mark för exploatering, gärna med 

centrala lägen, på orter i kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. 

Målsättningen är att bygga sunda och prisvärda hyresrätter. 

Med denna strategi kan Tingsrydsbostäder AB medverka till att Tingsryd uppfattas som en attraktiv 

kommun att bo och verka I. 

Tingsryds l<ommun har genom kommunfullmäktlge antagit ett särskllt ägardirektiv för 

Tingsrydsbostäder AB 2016-02-29 där bolagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Tingsrydsbostäder AB ska stimulera bostadsförsörjningen i kommunen genom att bostäder 

produceras i olika former, både i egen regi och i samverkan med andra aktörer, Målet ~ratt 100 

lägenheter produceras I kommunen fram till 2020. 

Bolagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt övetväga 

försäljningar av fastigheter för att finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan, 

Kommunfullmäktige I Tingsryds kommun har i" Ägarpolicy för Tingsryds kommun" 2016-02-29 

fastställt policys och strategi.er som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras samverkan 

inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfu[lmäktige, kommunstyrelse, 

lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

) I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 

f \ 
J 

Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 4 % och långsiktig soliditet minst 15 % beräknat på 

Tingsrydsbostäderstotala kapital. Dessa förutsättningar utgör basen för bolagets ekonomiska 

planering och verksamhetsplanering. 

1 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsrydsbostäder AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

~örändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under några år varit nä~t intill dramatisk. 

Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som har en stor efterfrågan på bostäder, även 

landsbygdskommunerna har fått känna av en rejält ökad efterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en ökande efterfrågan på bostäder vilket har avspeglat 

sig på antalet lediga lägenheter hos Tingsrydsbostäder AB. Under den korta tid som bolaget har 

verkat på hyresmarknaden, är det svårt att påvisa några stora förändringar i den egna förvaltningen. 

Bolaget har bostäder enbart i centralorten och med centrala lägen där det alltid har varit en hög 

efterfrågan. Vakanserna för Tingsrydsbostäder har varit i stort sett lika med noll, uppsagda 

lägenheter har omedelbart hyrts ut till ny hyresgäst. 

Lind.er 2015 färdigställdes åtta lägenheter centralt i Tingsryd, och samtliga lägenheter.var 

kontrakterade för inflyttning när projektet var färdigställt. 

Tingsrydsbostäder med systerföretaget Stiftelsen Tingsrydsbostäder har en dominerande ställning 

som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. övriga 

bostadsföretag I kommunen har varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och hartlllfört 

bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det Tlngsrydsbostäder har producerat. Höga 

byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt största 

anledningen till den låga tnvesteringstakten. 

Bolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark i centralorten som är möjlig att exploatera, 

samtidigt har Tingsrydsbostäder förvärvat fastigheter som kan utvecklas för bostadsproduktion både 

på kort och på lång sikt. Tingsryds kommun bidrar också till att skapa förutsättning för 

bostadsbolagets fortsatta utveckling genom en utökning av bolagets aktiekapital med 20 mkr µnder 

2016. 

KUNDERNA 

Tingsrydsbostäder har I huvudsak tre olika kundkategorier, bostadshyre-sgäster, lokalhyresgäster och 

uppdrag inom fastighetsförvaftning. 
Antalet hyreslägenheter l den egna fastighetsportföljen är just nu inte stort, totalt ca 59 styck, men 

är under uppbyggnad. Målsättningen är att årligen utöka beståndet med nyproduktion med ca 20 -

25 lägenheter, men också förvärv av bostäder bland annat från systerföretaget planeras, oc:h öka 

verksamheten i bolaget genom förvärv och nyproduktion. 

Lokalhyresgäster svarar just nu för en betydande del av hyresintäkterna, I fastigheterna örjan 19 som 

till stor del består av kommersiella lokaler och Nestorn 2 med förskola I kommunal regi och 

utblldningsverksamhet med AMB som hyresgäst. 

Förvaltningsuppdraget står för något mer än hälften av omsättningen för närvarande, men andelen 

minskar i takt med att antalet hyresfastigheter ökar. Målsättningen för företaget är att mer än 

hälften av verksamheten ska bestå av bostäder. 

2 

l J 
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Affärsplan 2018-2020 Tlngsrydsbostäder AB 

EKONOMI 

Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats sedan starten 

årsskiftet 2011/2012. En bidragande faktor är naturligtvis det ökade aktiekapitalet som tB!fördes 

under 2016. Samtidigt har omsättningen förbättrats genom ett ökat antal hyresavtal. 

• Positiva resultat de tre senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9 % till 36,8 % 2016 beroende på tillskott av aktiekapital 

.. .... • Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 5,0 % 

} 

f 'I;. 

.J 

• Mycket låg sjukfrånvaro 1,7 % bland personalen i bolaget 

• Ökade Intäkter från 14,8 mkr till 19 mkr2016 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Nyproduktion av bostäder med ca 20- 25 lägenheter per år W18- 2020 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens mellan 5 -10 % 

• samtliga lägenheter I bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 

bostäder och lokaler 

• Förvärv av bostadsfastigheter 

• Bibehålla en l~g sjukfrånvaro för anställd personal i bolaget, under 2. % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmlljö 

3 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds bostäder AB 

3~ÅRSPLAN 

·;v~~~~~u~~~ :"~;-: ~ -: .. l 201~+ -~:~I:-- 20~. 2~ 

_ För;äi[rifni,-~iitåT .. _ -- _ _ __ . ····-= -.. :~ ·_ .. ·_· o _ ... _ q_ .. . -~ :§·. ~ ________ . q __ _ 
Antal fast/lgh/kunder ........... ···-- -------------- ... - .............. ·1 ·- -· -----·. ··-·---- --- ·-----------------· --------··· .... . 

"omsättni.ng;:mkr . . 1 · ... 19,9 . ··22,2 . 23;8···· . '":is;g·· 
_ ~-~~ul~at f?'.e ~k~t~, ~l~r . : . I _ .. ~~~ _ ;10 

1 
• _ .~F .. _ 1fq _ 

_Direktavkastning,% ... ___ _______ _ . . .... 13,0 _______ 10,8_. ____ .. 7,1 ________ 5,9. 

Investeringar, mkr 8,0 30,1 31,0 3518 
. -Egenfin·a-nsi~rlr1g investering~.% -- . . ioo,å· __ . -- 20;0 r .. ·2fö. . .. 22~ 
µ:~~ii<UitJ, my· ·. : .. : :~ •- ·• · .· . ~4,[) .. _ ~s,o j ~ ji;Qf gö;§ 
it:1:~\t!:ii m1<r . -- . _ !1i .. i~g,g j · J~;g Jö;ö 
. söncii1et;% · _ · · · ·_ -·-. __ · . . . f-· ·. 35;ii _ ·. :iS,ci L · ii: 6 .. _ _18,9 

. . . . . .1 

Kommentarer tnl 3-årsplanen 

Den planerade nyproduktionen av bostäder förutsätter att det finns tillgång till p[anlagd mark för 
exploatering på orter rned en långsiktig bostadsefterfrågan. Redovisat antal lägenheter för _ 
nyproduktion l<an genomföras om efterfrågan på postäder har en långsiktighet, och att producerade 
bostäder kan hyras ut i ungefär samma takt som defärdigstätls. · 
Investeringarnas storlek har bedömts från ett l<ostnadsläge i förhållande till de senaste projekten 
som Tingsrydsbostäder har genomfört. Tendenser finns på byggmarknaden att kostnadsläget är på 
väg upp och i en ganska snabb takt~ vill<et påverkar investeringsvolymen ytterligare om trenden 
håller i sig. Konsekvensen blir då att andelen egenfinansiering påverkas alternativt att 
investeringsvolymen måste anpassas, 

l/r/ 
~ 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 
0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRJVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 

Förslag till beslut 

Fullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fulhnäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fulhnäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 

utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fulhnäktiges riktlinjer om god eko

nomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes

kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens för

slag till affärsplaner och borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanerna 2018-

2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för bolagen har beretts 

av moderbolaget Tikab. Affärsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BILAGA 1 

IFlerårsplan koncernen 

2017-08-28 enligt inlämnade förslag 
Totalt 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Investeringar 

Tingsrydsbostäder AB 8000 30100 31000 35 800 104 900 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 14000 7 500 7 500 7 500 36 500 

Tufab 12000 5 500 8 500 7 500 33 500 

Industristiftelsen 200 400 200 400 1200 

Teab 7 700 5 600 5 500 5 500 24300 

Kommun 40000 46 800 51300 38 200 176 300 

Summa investering 81900 95 900 104000 94'900 376 700 

Försäljningar 

Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 12 500 0 10 000 59 000 81500 

Industristiftelsen 2 000 1500 1500 0 5 000 

Teab 0 0 0 0 0 

Kommun 0 15 000 5 000 0 20000 

Summa försäljningar 14500 16 500 16 500 59 000 106 500 

Nyupplåning/amortering 

Tingsrydsbostäder AB 0 24000 24000 28 000 76 000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -16 000 

Tufab -19 000 -2 000 -8 000 -55 000 -84 000 

Industristiftelsen -3 000 -1300 -1500 -300 -6100 

Teab 0 0 0 0 -0 

Kommun -25 000 -20 000 -5 000 -5 000 c55 000 

Summa förändr låneskuld -39 000 -7 300 1500 -40 300 -85 100 

Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231 

Tingsrydsbostäder AB 44000 44000 68 000 92 000 120 000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 000 256 000 248 000 240 000 232 000 

Tufab 186 500 167 500 165 500 157 500 102 500 

Industristiftelsen 15 000 12000 10 700 9 200 8 900 

Teab 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kommun 185 000 160 000 140 000 135 000 130000 

731500 692 500 685 200 686 700 646 400 

/L 
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BILAGA2 

FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2018 

BORGENSRAMAR (tkr) Lån Check- Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat 

161231 kredit 2017 2017 2018 pantbrev b-ram 2018 (500 tkr) 

Tingsrydsbostäder AB 44000 24000 68 000 68000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248172 5 000 8000 261172 261500 

Tufab 186469 -19 000 167 469 167 500 

Industristiftelsen 15 000 1000 -3 000 13 000 13 000 

Teab 53000 0 53 000 53 000 

546 641 6 000 8000 -22 000 0 562 641 563 000 



• •  

Arende 8 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 177 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB 
Dnr 2017/379 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB en borgensram om 167,5 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 167,5 miljoner kronor jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i TUF AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt 

ansökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och 

ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av 

fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner 

utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och 

ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl. a de 

fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Affärsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB § 39, 2017-08-21 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

I / 
', ..,,l 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Utveckling 
och Fastighets AB 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Utveckling och Fastig
hets AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Utveckling och Fastighets AB en borgensram om 
167,5 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Utveckling och 
Fastighets AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 167,5 miljoner 
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i TUF AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om borgensram 
för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor
gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin
jer om god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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l':.JTingsryds 
'\!!5)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-01 

Justerare 

§ 46 

Affärsplan/investeringsplan för Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner affärsplan och investeringsplan avseende 2018-2020 

för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om affärsplan och 

investeringsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. Vid det forra 

mötet hade dessa planer inte inkommit till styrelsen för Tingsryds 

Kommunföretag AB varför de behandlades på detta möte. Planerna 

konstateras följa de instruktioner som moderbolaget har gett till Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB. 

Bilaga 
§ 39 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB sammanträdesprotokoll 2017-

08-21 inklusive bilagor. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Kommunstyrelsen 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Tings1yds Utveckling och Fastighets AB 2017-08-21 

Justerande , 

k-- rrs 

§ 39 

Mfär~plan inldusive investeringsplan 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner affårsplan inklusive investeringsplan enligt bilaga 

TUFAB 39.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, går igenom förslag till affårsplan inklusive 

investeringsplan. Investeringsplanen omfattar 2018-2020. Under perioden ska 

stora avyttringar göras. 

Beslutet sldckas till 

TIK.AB 
MilcaelJeansson,ordförande 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande _1 , V _ 0\ '1. 

1/3'}:_ ii-Olr -0 t cl,J 

10v #-
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Bilaga TUFAB 39.2017 

AFFÄRSPLAN FÖR 

TINGSRYDS UTVECKLING OCH FASTIGHETS AB 

20-18-2020 
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Affärsplan 2018-2020Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

ÄGARNA 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger främst kommersiella 

lokaler i form av industrifastigheter, kontorsfastigheter och lager. Mindre del övriga lokaler i 

form av kommunala fastigheter och badanläggning. 

Bolaget ska utgöra ert viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom 

ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun 

att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och 

hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade 

och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att 

hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. 

Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. 

Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela 

kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och 

verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och 

översiktsplan. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB (Tll<AB), 

som är moderbolag i koncernen. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett särskilt ägardirektiv för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (2016-02-29) där bolagets uppdrag utifrån fastställda 

övergripande mål framgår. 

Kommunfulimäktige i Tingsryds kommun har i 11 Ägarpolicy för Tingsryds kommun1
' (2016-02-

29) fastställt policys och strategier som gäller för kommunens bolag. Bland annat regleras 

samverkan inom kommunkoncernen och ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, lekmannarevisorer, bolagets revisorer samt styrelse och verkstält,mde 

direktör. 

I bolagets särskilda ägardirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. 

Direktavkastningen ska för närvarande vara lägst 6 % och långsiktig soliditet minst 10 % 

beräknat på Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs totala kapital. Dessa förutsättningar 

utgör basen för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. 

Bolaget ska även aktivt medverka till att fl!Umäktiges riktlinjer för $Od ekonomisk hushållning 

uppfylls, vilket bland annat innefattar mål om en minskad total låneskuld i 

kommunkoncernen. 

Bolaget ska vid investeringsbeslut eftersträva en egenfinansiering (dvs egna medel, ej lån) 

om minst 25%. Denna nivå gäller som huvudregel vid ansökan om kommunal borgen 

(undantag kan medges men ska tillämpas restriktivt). Bolagets totala balansomslu\ning bör 

långsiktigt ej överstiga 60-100 mkr, vilket innebär att ungefär hälften av bolagets fastigheter 

ska avyttras. 

1 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB med systerföretaget Tingsryds Industristiftelse har en 

dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 

centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 

varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 

verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 

i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 

investeringstakten. 

KUNDERNA 

Tingsry.ds Utveckling och Fastighets AB har i huvudsak två olika hyresgästkategorier: privata 

företag och kommunala förvaltningar. De privata företagen består av industriföretag, 

handelsföretag, restauranger, logistikföretag mm. Totalt har bolaget 10 fastigheter och 

kundernas omsättning varierar från 3 mkr till 176 mkr. Fyra av fastigheterna står för ca 85 % 

av bolagets intäkter. 
Med de gällande ägardirektiven kommer beroendet av ett fåtal stora hyresgäster minskas 

och mindre, nystartade och växande företag ska prioriteras. 

EKONOMI 

Tingsryds Utveckling och Fastighets ABs ekonomiska resultat de senaste åren har varit lågt. 

2016 års är ett undantag med strax över 1 mkr i resultat. Bolaget har en mycket låg soliditet 

vilket beror på hög lånegrad och låga resultat genom åren. Bolaget har dock haft en 

succesivt ökande soliditet från 1;7 % (2013) till 3,0 % 2016. 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Avyttra fastigheter om ca 70 mkr under perioden 

• Nyinvestera i befintliga och nya fastigheter om ca 9 mkr 

• Rusta upp och energieffektivisera för 7,5 mkr 

• Bygga långsiktig organisation för bolaget med rätt bemanning 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 

2 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

lnvesteringsplan 2018-2020 I. 

Omsättning, mkr 
Resultatföre skatt, mkr 
Direktavkastning,% 

1.riVe$färirig,jJ, mkr 
Avyttringar, mkr 
Amortering 
Låneskuld; mkr 
Snittränt9, % 
Soliditet,% 

Kommentarer till 3-årsplanen 

20+7 

;tl.;Q 
'0,3 

'. 

69% 
. '· : 

12 

1Z;5 

19 
.167;5 

0;90¾ 

?!~%- -
·1 

2018 ,2019 2.020 

21,0 205 -I,, 20,0 
0,5 ),0 1,0 

7,0% '67% 
''"' 

5,8% 

5,5 8,5 7,5 

0 10 59 

z ;g 55 
i_~5,? 157,5 102,5 

Ö!9% 1;0% 1,2% 

3,0% ii5% 3,8% 

Planen förutsätter att det går att avyttra ett bestånd av de stora fastigheterna inom perioden. Detta 
beror i sin tur på omvärlden, konjunkturläget och ränteläget. Flera fastigheter är svåra att avyttra 
med vinst pga. de relativt låga hyrorna. 

3 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-01 

Justerare 
L 

Prt 

§ 49 

Borgensram för bolagen 2018 - Tingsryds Utveckling och 

Fastighets AB 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner borgensram avseende 2018-2020 för Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om borgensramen för Tingsryds 

Utveckling och Fastighets AB och dess belåningsnivå åren 2018-2020. 

Bilaga 

§ 40 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB sammanträdesprotokoll 2017-

08-21. 

Skrivelse av ekonomichef Daniel Gustafsson, 2017-08-30. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2017-08-21 

Justerande 

§ 40 

Borgensram 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner en borgenstam på 170 miljoner kronor för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, redogör för lämplig nivå på borgensram. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
MikaelJeansson,ordfårande 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdragsbestyrkande :}Li /J-OY:" :2,) 

~ 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 

Förslag till beslut 

Fullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 

utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god eko

nomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes

kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens fcir

slag till affarsplaner och borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affarsplanema 2018-

2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas berälrning av föreslagna borgensramar för 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affarsplaner för bolagen har beretts 

av moderbolaget Tikab. Affårsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BILAGA 1 

IFierårsplan koncernen 

2017-08-28 enligt inlämnade förslag 
Totalt 

2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Investeringar 

Tingsrydsbostäder AB 8 000 30100 31000 35 800 104 900 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 14000 7 500 7 500 7 500 36 500 

Tufab 12 000 5 500 8 500 7 500 33 500 

Industristiftelsen 200 400 200 400 1200 

Teab 7 700 5 600 5 500 5 500 24300 

Kommun 40000 46 800 51300 38 200 176 300 

Summa investering 81900 95 900 104000 94900 376 700 

Försäljningar 

Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 12500 0 10 000 59 000 81500 

Industristiftelsen 2 000 1500 1500 0 5 000 

Teab 0 0 0 0 0 

Kommun 0 15 000 5 000 0 20 000 

Summa försäljningar 14500 16 500 16 500 59000 106 500 

Nyupplåning/amortering 

Tingsrydsbostäder AB 0 24000 24 000 28 000 76 000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -16 000 

Tufab -19 000 -2000 -8 000 -55 000 -84 000 

Industristiftelsen -3 000 -1300 -1500 -300 -6100 

Teab 0 0 0 0 .o 

Kommun -25 000 -20 000 -5 000 -5 000 ~55 ooo 

Summa förändr låneskuld -39 000 -7 300 1500 -40 300 -85100 

Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231 

Tingsrydsbostäder AB 44000 44000 68 000 92 000 120 000 

Stiftelsen Tingsryds bostäder 248 000 256 000 248 000 240 000 232 000 

Tufab 186 500 167 500 165 500 157 500 102 500 

Industristiftelsen 15000 12000 10700 9 200 8 900 

Teab 53000 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kommun 185 000 160 000 140 000 135 000 130000 

731500 692 500 685 200 686 700 646 400 
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BILAGA 2 

FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2018 

BORGENSRAMAR (tkr) Lån Check- Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat 

161231 kredit 2017 2017 2018 pantbrev b-ram 2018 (500tkr) 

Tingsrydsbostäder AB 44000 24000 68000 68000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248172 5 000 8000 261172 261500 

Tufab 186 469 -19 000 167 469 167 500 

Industristiftelsen 15 000 1000 -3 000 13 000 13 000 

Teab 53 000 0 53 000 53 000 

546 641 6000 8000 -22 000 0 562641 563 000 

tw 



Ärende 9 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Energi AB 

54
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

L 

§ 178 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Energi 

AB 
Dnr 2017/379 099 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds 

Energi AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Energi AB en borgensram 

om 53 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

Tingsryds Energi AB:s samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 53 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Tingsryds Energi AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-

2020 samt ansökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och 

ägardirektiv) ska foretagens förslag till affärsplaner godkännas av 

fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner 

utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och 

ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl. a de 

fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning. 

( / 
./v-,/ 

·\j {} 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Affärsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Tingsryds Energi AB § 30, 2017-08-21 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Ko mm unledningsfö rvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Energi AB 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Energi AB. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Energi AB en borgensram om 53 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Energi AB:s 
samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 53 miljoner kronor jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsryds Energi AB har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt om 
borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor
gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin
jer om god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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~Tingsryds 
~kommun . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-01 

Justerare 

§48 

Borgensram för bolagen 2018 - Tingsryds Energi AB 

Styrelsens beslut 
Styrelsen godkänner borgensram avseende åren 2018-2020 för Tingsryds 

Energi AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsryds Energi AB och 

deras borgensrarn respektive affärsplan för åren 2018-2020. 

Bilagor 

§ 37 Tingsryds Energi AB sammanträdesprotokoll 2017-08-22 inklusive 

bilagor. 

Skrivelse från ekonomichef Daniel Gustafsson, 2017-08-30. 

Beslutet skickas till 

Komm.unstyrelsen 

Tingsryds Energi AB 

I Otdragsbestyrkande 
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Tingsryds energi AB 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-22 

Hemställan om borgensram för 2018 
Dnr 2017.045.02/02 

Styrelsens beslut 

6 (8) 

1. Styrelsen beslutar, att föreslå TIKAB hemställa hos kommunfullmäktige om 
oförändrad borgensram om 53 mkr för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Verkställande direktören redogör i skrivelse daterad 2017-08-16 för Teabs 
behov av borgensram för 2018. 
Tingsryds energi har under senare år genomfört ett antal större investering inom 
:fj ärrvärmeverksamheten, som t ex vänneanläggningen i Väckelsång, 
ytterligare en biobränslepanna i Tingsryd och utbyggnad av :fjärrvärmenätet i 
Urshult. På bredbandssidan har det första av de beslutade ägartillskotten till 
Wexnet genomförts. Finansieringen har i huvudsak skett utan nyupplåning. 
I investeringsplanen för 2018 - 2022 ligger bl a en ny värmeanläggning i 
Urshult och ytterligare årliga ägartillskott till Wexnet. 
Planerade investeringar och ägartillskott i kombination med mer kosinads
krävande underhållsprojekt, medför att vi närmar oss gränsen för vad som är 

möjligt att finansiera med egna medel. Teab:s målsättning, att undvika · 
nyupplåning kvarstår naturligtvis, men det kräver en allmän återhållsamhet i 
övrigt. Nuvarande bergensram om 53 mkr bör mot bakgrund av ovan lämnas 
oförä:r:i.drad under 2018. 

Styrelsen föreslås besluta, att föreslå TIKAB hemställa hos 
kommunfullmäktige om oförändrad borgensram om 53 mlcr för 2018. 

Beslutet skickas till 

TIKAB 
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.eab 
Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-08-22, § 37 

"Tings1 .. yds energi AB 2017-08-16 1 (1) 

Styrelsen 

Borgensram för 2018 

Tingsryds energi har under senare år genomfört ett antal större investering 

inom :fjärrvärm.everlcsamheten, somt ex värm.eanläggningen i Väckelsång, 

ytterligare en biobränslepanna i Tingsryd och utbyggnad av fjärrvärmenätet i 

Urshult. På bredbandssidan har det första av de beslutade ägartillskotten till 

Wexnet genomförts. Finansiel;ingen har i huvudsak skett utan nyupplåning. 

I investeringsplanen för 2018 - 2022 ligger bl a en ny värmeanläggning i 

Urshult och ytterligare årliga ägartillskott till Wexnet. 
Planerade investeringar och ägartillskott i kombination med mer kostnads

krävande underhållsprojekt, medför att vi närmar oss gränsen för vad som är 

möjligt att :finansiera med egna medel. Teab:s målsättning, att undvika nyupp

låning kvarstår·naturligtvis, men det kräver en allmän återhållsamhet i övrigt. 

Nuvarande borgensram om 53 mkr bör mot bakgrund av ovan lämnas oför

ändrad under 2018. 

Styrelsen föreslås besluta, att föreslå TIKAB hemställa hos kommunfullmälc

tige om oförändrad borgensram om 53 rnlcr för 2018. 

~/d . 
~~~4L- . 

Ken · ohansson 

Bilaga: 
Investeringsplan 2018 - 2022 

Postadress Besöksadress Telefon 

Box 88 Torggatan 10 B 0477-441 00 
E-post 
teab@tingsryd.se 

Bankgiro 
5834-6784 

Postgiro 
17 25 59 -7 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

Daniel Gustafsson 

0477 44126 
daniel.gustafsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar 

Förslag till beslut 

Fullmäktige tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att sammanväga och ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer 

utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god eko

nomisk hushållning. 

För att ge möjlighet till översikt och styrning av kommunkoncernens totala investeringar, lånes

kuld och borgensramar redovisas nedanstående bilagor avseende de kommunala företagens för

slag till affärsplaner och borgensramar. 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning över de av företagen föreslagna affärsplanema 2018-

2020 avseende investeringar, försäljningar och låneskuld. 

I bilaga 2 redovisas beräkning av föreslagna borgensramar för 2018. 

Ärendets ber~dning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. AEfarsplaner för bolagen har beretts 

av moderbolaget Tikab. Affarsplaner för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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BILAGA 1 

IFlerårsplan koncernen 

2017-08-28 enligt inlämnade förslag 

Totalt 
2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Investeringar 
Tingsrydsbostäder AB 8 000 30100 31000 35 800 104 900 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 14000 7 500 7 500 7 500 36 500 
Tufab 12 000 5 500 8 500 7 500 33 500 
Industristiftelsen 200 400 200 400 1200 
Teab 7 700 5 600 5 500 5 500 24300 
Kommun 

, 
40000 46 800 51300 38 200 176 300 

Summa investering 81900 95 900 104000 94900 376 700 

Försäljningar 
Tingsrydsbostäder AB 0 0 0 0 0 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 0 0 0 0 0 

Tufab 12500 0 10000 59 000 81500 
Industristiftelsen 2000 1500 1500 0 5 000 
Teab 0 0 0 0 0 

Kommun 0 15000 5 000 0 20000 

Summa försäljningar 14500 16500 16500 59 000 106 500 

Nyupplåning/amortering 
Tingsrydsbostäder AB 0 24000 24000 28 000 76 000 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 8 000 -8 000 -8000 -8 000 -16 000 
Tufab -19 000 -2000 -8 000 -55 000 -84 000 
Industristiftelsen -3 000 -1300 -1500 -300 -6100 
Teab 0 0 0 0 .o 
Kommun -25 000 -20 000 -5 000 -5 000 ~55 ooo 
Summa förändr låneskuld -39 000 -7 300 1500 -40 300 -85100 

Låneskuld 161231 171231 181231 191231 201231 
Tingsrydsbostäder AB 44000 44000 68000 92 000 120 000 
Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248000 256 000 248 000 240 000 232 000 
Tufab 186500 167 500 165 500 157 500 102 500 
Industristiftelsen 15000 12000 10700 9 200 8 900 
Teab 53000 53 000 53 000 53 000 53 000 

Kommun 185 000 .160000 140000 135 000 130 000 
731500 692 500 685 200 686 700 646400 
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BILAGA2 

FÖRSLAG BORGENSRAMAR 2018 

BORGENSRAMAR (tkr) Lån. Check- Nytt lån Amort Nytt lån Avgår Summa Avrundat 

161231 kredit 2017 2017 2018 pantbrev b-ram 2018 (500 tkr) 

Tingsrydsbostäder AB 44000 24000 68 000 68000 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248172 5 000 8000 261172 261500 

Tufab 186469 -19 000 167 469 167 500 

Industristiftelsen 15000 1000 -3 000 13 000 13 000 

Teab 53000 0 53 000 53 000 

546 641 6 000 8000 -22 000 0 562 641 563 000 

l 

r~ ~!'719 ito 
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Tingsryds energi AB 

§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-22 

Förslag till affärsplan för Tingsryds energi AB 
2017.040.01/05 

Styrelsens beslut 

9 (10) 

Styrelsen godkänner 2017-06 14 upprättat förslag till affärsplan för Tingsryds 
energi AB (Bilaga 1). 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen har 2015-05-18, § 19 tillstyrkt 2017-05-16 upprättat förslag till 
ny a:ffärsplan för Tingsryds energi AB. Med anledning av Tings1yds 
Kommunföretag AB synpunkter 2017-05-30, § 29, har förslaget kompletterats 
med ytterligare med ytterligare ett år, tom 2020 (Bilaga 1). 

Beslutsunderlag 

Förslag till affärsplan daterad 2017-06-14. 

Utdrags bestyrkande 
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2017-06-14 Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s 

2017-06-22, § 30 

AFFÄRSPLAN FÖR 
Tingsryds energi AB 

2017-2020 
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Affärsplan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

ÄGARNA 

Tingsryds energi AB är ett helägt dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB som i sin tur 
ägs till 100% av Tingsryds kommun. 

Utifrån kommunens syfte, att skapa attraktiva och hållbara livs-, boende- och 

näringslivsmiljöer, har Tingsryds energi fått ett brett uppdrag om att öka kommunens 

attraktivitet genom att främja näringslivet, miljön, och kundintresset. Verksamheten skall 

drivas på affärsmässig grund med en ekonomi som medger utveckling och investeringar utan 

ägartillskott. Som fjärrvärmeproducent är vår ambition är att över en längre period vara 

kundens bästa val med hänsyn till pris, service, bekvämlighet och trygghet. Genom vårt 

delägarskap i Wexnet AB bidrar vi aktivt till en fortsatt utveckling av tillgången på bredband 

och bredbandstjänster. Bredbandsutbyggnaden är ett av kommunens fokusområden. 

Marknad och omvärld 

Marknaden för biobränslen har generellt sett varit stabil under senare år, dock med 
undantag för vissa fraktioner där vi sett en ökad efterfrågan med högre priser som följd. 
Trots att vi successivt ansluter fler kunder ökar inte våra leveranser i motsvarande takt. 
Energisparande åtgärder genomförs inom alla kundkategorier och de nybyggnationer som 
sker har väsentligt lägre förbrukning. Utbyggnadsmöjligheterna är begränsade, det som 
återstår ansluta är i huvudsak kunder med låga förbrukningar. Åvskaffandet av systemet 
med återbetalning av energiskatter för industrin upphör 2018 påverkar fjärrvärmens 
konkurrenskraft positivt. 
Regeringen har antagit nya, mer ambitiösa nationella mål både vad gäller kapacitet och 
tillgång till bredband. 

KUNDERNA 

Tingsryds energi AB producerar fjärrvärme i egna anläggningar i Tingsryd och Väckelsång samt köper 
färdig värme från lokala producenter i Urshult och Linneryd som vi levererar till kunderna i egna 
fjärrvärmenät. Vi har cirka 400 kunder med bostäder, kommun och landsting, samt 
tillverkningsindustrin som jämnstora kundkategorier. Kommunen och de kommunala 
bolagen/stiftelserna tillsammans, är vår klart största kund. 

1 
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Affärs plan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

EKONOMI 

Tingsryds energi AB har under 2015 och 2016 investerat ca 19 mkr i ytterligare en biobränslepanna i 

Tingsryd. Anslutningsavgifter efter genomförda utbyggnader och förtätningar av fjärrvärmenätet 

har påverkat resultatet positivt men förbrukningsavgifterna ökar inte i samma takt som vi ansluter 

nya kunder. Högre kostnader för inköpt värme från och med 2014, samt högre avskrivningar på den 

nya pannan och underhållsåtgärder på den befintliga, under 2016, har påverkat resultatet negativt. 

Nyupplåning med 5 mkr för investeringen i den nya biobränslepannan genomfördes under 2014. 

övriga investeringar under 2014- 2016 inklusive ägartillskottet om 3 mkr till Wexnet har finansierats 

med egna medel. 

MÅL OCH STRATEGIER 

Ägaren har fastställt långsiktiga finansiella mål som skall understödja god lönsamhet, finansiell 

stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Rörelseresultatet i relation till balansomslutningen skall 

uppgå till 4% och soliditeten till 35%. 

Tingsryds energi AB inte har inte uppfyllt ägarens krav på direktavkastning under senare år. Ökade 

kostnader för inköpt värme, avskrivningar och underhållskostnader gör att ökade intäkter inte slår 

igenom i resultatet. För att långsiktigt uppnå avkastningskravet krävs avgiftshöjningar vilket negativt 

kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla sitt uppdrag i andra avseenden. Till sist är det ofta 

priset som är avgörande för kunden när man väljer uppvärmningsalternativ. 

Bolagets soliditet ligger stabilt på en betryggande nivå över ägarens krav. Tingsryds energi AB:s har 

sedan starten finansierat sina investeringar i huvudsak utan nyupplåning. Vår ambition är att även i 

fortsättningen, långsiktigt, finansiera vår investeringar utan ökad upplåning. 

2 
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Affärsplan 2017-2020 Tingsryds energi AB 

3-ÅRSPLAN 

Nya anslutningar _______________ -1:_~ _____ _y_ ~----5-~---~ _____ _§ _____ ___§_ 

-- ----- --------- -·---L__-·-··---------1---- --·-------- ·- ·- ---·-------

Antal kunder 405 414 414 425 430 435 
!-------·------·- --·------------- --------------------------------- -·--------- ---------

----- ---------------------- -------- r--------- ------+------l 

_Omsättning, tkr_________ __ 21823 _ -~tl:_ 36~---3~~§i___ 22 500 23 000 23 500 

Anslutningsavgifter tkr_____ _ ---~~- ---~~-----~ _ 250 250 250 
---------· ---- ------

Resultat före skatt 3 365 3 344 3 344 1500 1 700 1 700 -- --- --- ------- ------------- -- --------~-----

------------- - --- -- ------ ---- -----~---- ------ --- ---·---+------+---- -- -- -----,----

_Investeringar inkl ägartillskott, tkr __ !Ll-_9_?_~ ____ _?_§.?__EJ __ -2_§__~_ --~_6o_o__ ~_!'i_0!) _ __ ~5~ 

------------------·~ ------- ----·- --f------------"--------f-------1--------- ----------------

53 025 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 Låneskuld, mkr 
l------~--------------:-----1----- ------+--- ----------

Snittränta lån,% ________________ 1, 7 ______ 0,8 ~ __ 0,8 1,02 2,5 2,5 
1----1------1 

Balansomslutning, mkr _________ J:_111!_,g__ 114 403 114 403 110 000 112 000 115 000 ~----------
---------------------- -----+-----+------- -------- _____ ,__ __ _ 
Soliditet,% 37,6 37,5 37,5 37,0 37,0 37,0 

---------------------- ------t----+--------1------+-- ---· -·-· -·-- -1-----J 

-- --·---- --------~---------~----~---L-.._ _____ -------'----

För att möta ökade kostnader till följd av investeringen i den nya biobränslepannan i Tingsryd, nya 
bränsleavtal och ett ökat underhållsbehov genomfördes en trappvis höjning av taxorna för att få 
en jämnare prisutveckling för våra kunder. Detta tillsammans med relativt sett höga engångsintäkter 
vid nyanslutningar har påverkat resultat extra positivt under några år. Denna effekten har nu ebbat 
ut och vi ser nu framför oss en situation med bl a högre bränslepriser, ökat underhållsbehov och 
normaliserade räntor. Följden blir att resultatet faller till en lägre nivå, men tillräcklig, för att 
finansiera våra investeringar och där vi kan bibehålla attraktiva taxor för våra kunder. 

3 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 179 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Stiftelsen 

Tingsryds bostäder 
Dnr 2017/553 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen 

Tingsryds bostäder. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Tingsrydsbostäder en borgensram 

om 261,5 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

Stiftelsen Tingsrydsbostäders samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 261,5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Stiftelsen Tingsrydsbostäder har fastställt förslag till affärsplan 

2018-2020 samt ansökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och 

ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av 

fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner 

utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och 

ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl. a de 

fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Affärsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Stiftelsen Tingsrydsbostäder § 26, 2017-08-28 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

f, / 
~/ 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!:,'kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Stiftelsen Tingsrydsbo
städer 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsryds bostäder. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Stiftelsen Tingsrydsbostäder en borgensram om 261,5 mkr för 
år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Stiftelsen Tingsryds bostä
ders samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 261,5 miljoner kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Stiftelsen Tingsryds bostäder har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt an
sökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 
företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor
gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 
ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings
och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin
jer om god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 
bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 
för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER 

§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

. 2017-08-28 

Affärs- och investeringsplan 2018-2020 

Styrelsen beslutar 

1. Anta affårsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsryds bostäder. 

2. Översända affärsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder till 

Tingsryds kommunfullmäktige 

3, Ansöka om borgensram på 256,5 miljoner 1G' enligt affårs- och 

investeringsplan 2018-2020. 

4. Omedelbar justering. 

Beskrivning av ärendet 

VD Peråke Janen redogör för affärsplan2018-2020 för Stiftelsen 
Tingsryds bostäder (bil. 1) 

Beslutsunderlag 

Affårsplan 2018-2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

Utdragsbestyrkande 

1(2) 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

ÄGARNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med målsättning att skapa goda 

förutsättningar för ett växande samhälle. Företaget är en aktiv aktör i kommunen för att bidra med 

attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Stiftelsen är grundad av Tingsryds kommun för att vara en del av bostadsförsörjningen i kommunen. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har som ändamål att vara en aktör på bostadsmarknaden i kommunen 

genom att förvalta den befintliga fastighetsportföljen med i huvudsak hyresrätter, men också 

utveckla fastigheterna genom om- och tillbyggnader av det befintliga beståndet. 

Företaget bevakar fastighetsmarknaden för att om möjligt förvärva mark för exploatering i 

samarbete med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB, gärna med centrala lägen på orter i 

kommunen där det finns en långsiktig efterfrågan på bostäder. Målsättningen är att bygga sunda och 

prisvärda hyresrätter. 
Med denna strategi kan Stiftelsen Tingsrydsbostäder medverka till att Tingsryd uppfattas som en 

attraktiv kommun att bo och verka i. 

Tingsryds kommun har genom kommunfullmäktige antagit ett huvudmannadirektiv för Stiftelsen 

Tingsrydsbostäder där företagets uppdrag utifrån fastställda övergripande mål framgår. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder ska tillsammans med systerföretaget stimulera bostadsförsörjningen i 

kommunen genom att bostäder produceras i olika former, och i samverkan med andra aktörer. Målet 

är att 100 lägenheter produceras i samverkan med övriga fastighetsaktörer i kommunen fram till 

2020. 
Företagets investeringsbeslut ska baseras på en långsiktig efterfrågan av bostäder samt överväga 

försäljningar av fastigheter för att om möjligt finansiera nyproduktion och balansera efterfrågan. 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun har i huvudmannadirektivet fastställt policys och strategier 

som gäller för Stiftelsen. Bland annat regleras ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, lekmannarevisorer, Stiftelsens revisorer samt styrelse och verkställande direktör. 

I Stiftelsens huvudmannadirektiv regleras den långsiktiga avkastningen och soliditeten. Företaget 

skall ha en ekonomisk ställning som medger en utveckling utan ägartillskott. Stiftelsens långsiktiga 

soliditet skall uppgå till minst 15 %. Dessa förutsättningar utgör basen för företagets ekonomiska 

planering och verksamhetsplanering. 

1 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tlngsrydsbostäder 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Förändringarna på den nationella bostadsmarknaden har under senare år varit näst intill dramatisk. 
Det är inte enbart storstäder eller medelstora städer som nu har en stor efterfrågan på bostäder, 
utan även landsbygdskommunerna har fått en rejält ökad bostadsefterfrågan. 

Tingsryds kommun har de senaste åren haft en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder vilket har 
avspeglat sig på antalet lediga lägenheter hos Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Vakansgraden har stabilt 
varit under eller kring en procent i cirka tre år. 

Under 2017 har åtta lägenheter byggts i Väckelsång, och cirka 60 % av lägenheterna var 
kontrakterade inom ett par månader efter färdigställandet. 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder med systerföretaget Tingsrydsbostäder AB har en dominerande ställning 
som ägare av bostadsfastigheter, både i kommunen och i centralorten Tingsryd. övriga 
bostadsföretag i kommunen har varit och är försiktiga och avvaktande i sina investeringar och har 
tillfört bostadsbeståndet ett fåtal lägenheter utöver det allmännyttan i kommunen har producerat. 
Höga byggkostnader och svårighet att få lönsamhet i nybyggnadsprojekten är sannolikt den enskilt 
största anledningen till den låga investeringstakten. 

Både Stiftelsen och systerbolaget medverkar nu aktivt till att det planläggs mark för exploatering i 
centralorten, samtidigt har Tingsrydsbostäder AB förvärvat fastigheter som kan utvecklas för 
bostadsproduktion både på kort och på lång sikt. 

KUNDERNA 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder har i huvudsak två olika kundkategorier; bostadshyresgäster och 
lokalhyresgäster. 
Antalet hyreslägenheter i den egna fastighetsportföljen är just nu totalt ca 1080 styck. Lokaler och 
uthyrning av lokaler har för närvarande en ganska begränsad omfattning och tillgodoser en del av 
Tingsryds kommuns behov av kontorslokaler. 

EKONOMI 

Stiftelsen Tingsrydsbostäders ekonomiska resultat och soliditet har succesivt förbättrats under 
senare år. En bidragande faktor är naturligtvis den ökade bostadsefterfrågan i kommunen. 

• Positiva resultat de fem senaste åren 

• Succesivt ökad soliditet från 9,8 % till 13,3 % 2016 

• Löpande investeringar sker till 100 % med eget kapital 

• Stadigt minskande flyttningsfrekvens för närvarande 18,0 % 

• Mycket låg sjukfrånvaro 1,4 % bland personalen i företaget 

• Bibehållen omsättning ca 70 Mkr per år 

2 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Långsiktigt soliditetsmål 15 % 

• Bibehålla en låg flyttningsfrekvens under 20 % 

• Samtliga lägenheter i bolagets bestånd ska vara fiberanslutna 2020 

• Kontinuerlig bevakning av fastigheter med centrala lägen som är möjliga att exploatera med 

bostäder och lokaler 

• Ökad amorteringstakt på lånat kapital 

• Bibehålla en låg sjukfrånvaro för anställd personal i företaget, under 2 % 

• Bibehålla en god fysisk och psykisk arbetsmiljö 

• Aktiv underhållsplanering för att säkerställa kvaliten på bostäderna 

• Fortsatt energibesparing för att minska driftskostnaderna 

• Aktiv bevakning av låneportföljen för minskad risk vid ränteuppgångar 

3 
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Affärsplan 2018-2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

3-ÅRSPLAN 
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Alla investeringar i Stiftelsen genomförs med eget kapital utan nyupplåning. Låneskulden minskas till 
år 2020 med sammanlagt 24 Mkr. Årligen betalar Stiftelsen till Tingsryds kommun ca 1,3 Mkr i form 
av borgensavgift. Avgiften är med nuvarande ränteläge en betydande del av lånekostnaden. 
Soliditeten skall nå 15 % före år 2020. Fortsatt underhåll av fastigheter med inriktning på klimatskydd 
och energibesparande åtgärder. Tendenser finns på byggmarknaden att kostnadsläget är på väg upp 
och i en ganska snabb takt, vilket kan påverka investeringsvolymen om trenden håller i sig. Stiftelsen 
Tingsrydsbostäder överväger vilka investeringar som kommer att göras under perioden fram till 2020 

för att få bästa utfall per investerad krona. 

4 
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Arende 11 

Affärsplan 2018-2020 och 

borgensram 2018 Tingsryds 

Industristiftelse 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 180 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds 

Industristiftelse 
Dnr 2017/553 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds 

Industristiftelse. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Industristiftelse en borgensram 

om 13 mkr för år 2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 

Tingsryds Industristiftelses samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 13 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse har fastställt förslag till affärsplan 

2018-2020 samt ansökt om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och 

ägardirektiv) ska företagens förslag till affärsplaner godkännas av 

fullmäktige. Likaså ska företagen begära borgensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner 

utifrån de fastställda ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och 

ta ställning till företagens investerings- och lånenivåer utifrån bl. a de 

fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlinjer om god 

ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB. 

Affärsplaner för stiftelserna bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott och 

kommunstyrelsen. 

Besluts underlag 
1. Tingsryds Industristiftelse§ 24, 2017-08-21 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

i' / 
•. {l,fl 
l''V V 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunfullmäktige 

Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Industristif
telse 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2018-2020 för Tingsryds Industristiftelse. 

2. Kommunfullmäktige beviljar Tingsryds Industristiftelse en borgensram om 13 mkr för år 

2018. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för Tingsryds Industristiftelses 

samtliga låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 13 miljoner kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 
Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse har fastställt förslag till affärsplan 2018-2020 samt ansökt 

om borgensram för 2018 (se bilaga). 

Enligt fullmäktiges styrdokument för kommunens företag (ägarpolicy och ägardirektiv) ska 

företagens förslag till affärsplaner godkännas av fullmäktige. Likaså ska företagen begära bor

gensram för nästkommande år. 

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av företagens affärsplaner utifrån de fastställda 

ägardirektiven. Fullmäktige ska även sammanväga och ta ställning till företagens investerings

och lånenivåer utifrån bl a de fastställda kommunövergripande målen samt fullmäktiges riktlin

jer om god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Affärsplaner och borgensramar för 

bolagen har beretts av moderbolaget Tikab genom ägardialog. Affärsplaner och borgensramar 

för stiftelserna bereds av ksau och kommunstyrelsen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Tings1yds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 

2011-os-o;:r- :21 

§ 24 

Affärsplan inklusive investeringsplan 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner affärsplan inklusive investeringsplan enligt bilaga 

TI 24.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, går igenom förslag till affärsplan inklusive 

investeringsplan. Investeringsplanen omfattar 2018-2020. 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 

Mikael J eansson, ordförande 

Thomas Mattsson 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonorniavd 

Utdrags bestyrkande 
- ,r· c11 

c:iU,, 1·::::i1 J 
1) '·) - \·- ) 
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Bilaga TI 24.2017 

AFFÄRSPLAN FÖR 

TINGSRYDS INDUSTRISTIFTELSE 
2018-2020 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Industristiftelse 

ÄGARNA 

Tingsryds Industristiftelse är under avveckling och innehavet ska på sikt överföras till Tufab 

eller säljas externt. De fastigheter som idag finns i verksamheten är fastigheter med flera 

hyresgäster med mindre företag, kommunala förvaltningar, föreningar och privatpersoner. 

Stiftelsen äger även en travbana som är den fastighet med det största värdet. Stiftelsen äger 

7 fastigheter med cirka 30 hyresgäster. 

Stiftelsens ändamål är att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter samt att 

i förekommande fall uppföra industribyggnader i arbetsfrämjande syfte. De direktiv och 

beslut som är tagna avseende Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har stiftelsen valt att 

följa. 

MARKNAD OCH OMVÄRLD 

Tingsryds Industristiftelse med systerföretaget Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har en 

dominerande ställning som ägare av kommersiella lokaler, både i kommunen och i 

centralorten Tingsryd. Övriga fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i kommunen har 

varit och är mycket försiktiga i sina investeringar och de flesta är enbart ägare åt sina egna 

verksamhetslokaler. Höga byggkostnader, svårighet att få lån och svårighet att få lönsamhet 

i nybyggnadsprojekten är sannolikt de enskilt största anledningarna till den låga 

investeringstakten. 

KUNDERNA 

Tingsryds Industristiftelse har i huvudsak tre olika hyresgästkategorier: privata företag, 

föreningar och kommunala förvaltningar. Hyresgästerna består av industriföretag, 

handelsföretag, mindre konsultbolag, lokala föreningar samt kommunala förvaltningar. 

EKONOMI 

Tingsryds Industristiftelse ekonomiska resultat har genom året varit gott och stiftelsen har 

en stabil ekonomi. Under 2016 såldes däremot den mest inkomstbringande fastigheten och 

utgifter för främst administration behöver ytterligare minskas framöver. 

MÅL OCH STRATEGIER 

• Avyttra större delen av fastighetsbeståndet under perioden 

• Satsa på att travanläggningen blir lönsam 

1 
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Affärsplan 2018-2020 Tingsryds Industristiftelse 

• Bygga långsiktig organisation för stiftelsen med rätt bemanning 

• Fortsätta arbetet med strukturerad fastighetsförvaltning 

I nvesteringsplan 2018-2020 
I I 

2017 2018 2019 2020 

Omsättning, mkr 1,7 1,6 2,1 2,1 
Resultat före skatt, mkr 0,3 1,0 1,0 0,5 

Direktavkastning,% 4,3% 5,0% 5,9% 6,3% 

Investeringar, mkr 0,2 0,4 0,2 0,4 

Avyttringar, mkr 2 1,5 1,5 0 

Amortering 7 1,3 1,5 0,3 
Låneskuld, mkr 12 10,7 9,2 8,9 

Snittränta, % 0,3% 0,5% 1,0% 1,0% 

Soliditet,% 33,6% 37,9% 42,7% 44,4% 

2 
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Tingsryds Industristiftelse 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 

2017-08-0g ;9/ 

§ 25 

Borgens ram 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner en borgensram på 13 miljoner kronor för 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, VD, redogör för lämplig nivå på borgensram. 

Beslutet skickas till 

TIK.AB 

MikaelJeansson, ordförande 

Thomas Mattsson 

Karin Nilsson 

Sara Runesson, ekonomiavd 



Ärende 12 

Tingsryds kommuns strategi 

för stöd till ideell sektor och 

arrangörer samt riktlinjer för 

bidrag 

85
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~.Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Justs, 

§ 81 

Tingsryds kommuns strategi for stöd till ideell sektor och 

arrangörer samt riktlinjer för föreningsbidrag m.m 
Dnr 2017 /529 003 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för stöd till ideell sektor och 

arrangörer enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för föreningsbidrag m.m. i 

Tingsryds kommun enligt protokollsbilaga. 

3. En utvärdering av det nya bidragssystemet görs efter det att det 

fungerat i ett års tid. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig mot delbeslut 2 och 3. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade inom ramen för arbetet med en hållbar 

ekonomi (KF § i 19 2016): 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i 

enlighet med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. 

Där remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från 

inriktningen i utredningen. 

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag 

och sponsring. 

Utvecklingsavdelningen har tagit fram förslag till strategi för stöd till ideell 

sektor och arrangörer samt riktlinjer för föreningsbidrag m.m. Förslaget 

bygger mycket på den s.k. Sandviksmodellen med bland annat dialogmöten 

med föreningar. Om modellen införs, förväntas den ge större inblick i 

föreningarnas utmaningar och visioner. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-07-11 inklusive bilagor 

I Otdragsbestyrkande 



87

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Juste~/ 

y 

§ 81 forts. 

2. Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer 

3. Kommunfullmäktige§ 119, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar återremiss för att förvaltningen ska beakta de 

punkter som finns i hennes inlämnade skrivelse. 

Johan Johansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Johan Johansson (S) yrkar bifall till förslaget samt: 

En utvärdering av det nya bidragssystemet görs efter det att det fungerat i ett 

års tid. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet 

avgörs idag. Han finner att kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet 

avgörs idag. 

Ordförande finner att kultur- och fritidsutskottet bifaller Johan Johanssons 

(S) övriga yrkanden. 

I Otdrag,,bestyrkande 
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Bilaga KoFu § 81 2017-08-21 

- --... -- -.. ---·..----~--~ 
Tll\lGSRYOS KOMMUN 

2017 -DB- 2 i 

Dnr 

Studieförbunden har :fatt minskade anslag, fotbollsföreningarna har :fatt minskade anslag genom 
minskade driftsbidrag. Kulturföreningarnas, bygdegårdarna och hembygdsföreningarnas anslag har 
minskat. Dessa aktörer är viktiga för Tingsryds kommun. 

I förslaget Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer finns nedtecknat hur 
viktiga dessa aktörer är för medborgarna. Denna vision som är bra skriven, visar hur viktiga de 
ideella krafterna är. 
Därför anser vi i Centerpartiet att ska vi leva upp till denna strategi så bör anslagen höjas. Det bör 
finnas ett fast grundbidrag samt ett rörligt bidrag efter hur aktiv verksamhet dessa aktörerna har. 

Bra att det finns dialog och samverkan med föreningarna men denna dialog ska vara 
verksamhetsutveck:lande och inte ha fokus på bidragsberättigande. Bra att alla föreningar ska :fa 
hjälp att upprätta policydokument. Bra med digital bidragsansökan. 

Centerpartiets yrkande inför ny strategi och nya riktlinjer vid bidrag till föreningar. 

Under allmänna bidragsbestämmelser från 2008 finns framtagna taxor för vad olika . 
verksamheter kan :fa i bidrag. Detta är ett bra instrument för tilldelning av bidragen till olika 
föreningar. Dessa sumnior kan behövas justeras. 

•· Inom vissa verksamheter kan bidragen vara fördelade med 50 % som fast belopp och 50% 
som rörligt belopp utefter rapporterade aktiviteter. 
Anläggningar som har lokalbidrag i procent av ex. hyra mm här ska det finnas en max gtjins. 
Ansökan ska vara inkommen i november. Undantag de verksamheter som f'ar 
aktivitetsbidrag här ska ansökan vara kommunen tillhanda i februari. 
Lokalt aktivitetsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet 7 - 25 år enligt tidigare 
normer höja denna summa till 5:- aktivitet med bibehållen maxgräns på 30 deltagare. 
Inlämning enligt SISU 2 ggr per år. 
Investeringsstöd- 30 % av totalkostnaden med en maxgräns på 25 000:-. Tillägg här att vid 
ansökan till boverket är det deras regler som gäller. 
Evenemangsbidrag 30 % av kostnaden med en maxgräns på 5000:-. 

• Ska finnas en särskild pott till verksamhetsutveckling - behov som kommer fram vid 
dialogerna med föreningarna. 
Punkten i riktlinjer och strategi för bidrag där föreningar som normalt inte kan påräknas 
föreningsstöd ska tas bort. 

För Centerpartiet i Kultur och :fritidsutskottet 

E~~ 
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J.'!Tingsryds 
\:!lkommun 

Kommunlednings
förv::iltninm=m 

Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

(zo1~~~~ s~~ 
1-- /~1,'}-

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum 2017-07-11 

Kommunstyrelsen 

Riktlinjer och strategi för bidrag i Tingsryds kommun samt förslag på bi

dragsnivåer 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer. 

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för förenings bidrag m.m. i Tingsryds kom

mun 

Sammanfattning 

Tingsryds kommun inrättar ett nytt bidragssystem som baseras på tre olika former av 

stöd; verksamhetsstöd, evenemangsstöd och investeringsstöd. 

Verksamhetsstöd söks elektroniskt senast sista november inför kommande år och före

gås alltid av ett dialogmöte med tjänstemän från kommunen. Dialogen är en central del 

av modellen för verksamhetsstöd och den protokollförs och diarieförs. Den syftar till att 

fördjupa kunskapen om föreningslivet och bredda beslutsunderlag. En mall för hur dia

logen förs används för att få till stånd saklighet och likabehandling. Verksamhetsstöd 

beviljas på delegation av tjänstemän upp till ett basbelopp:-. För verksamhetsstöd över 

denna belopps gräns fattas beslut av kommunstyrelsen eller på utskottsnivå. För att 

kunna få verksamhetsstöd måste föreningen uppfylla gällande kriterier och riktlinjer. 

Detta gäller även studieförbunden som har verksamhet i Tingsryds kommun. 

Evenemangsstöd är stöd för genomförande av offentliga evenemang som bedöms ha ett 

allmänintresse i kommunen. Det kan ges som förlustgaranti eller ekonomiskt stöd och 

söks elektroniskt via kommunens hemsida. Beslut fattas på delegation av tjänstemän på 

utvecklingsavdelningen alt. Kultur- och fritidsutskottet upp till ett basbelopp:-. Före 

evenemangsstöd över detta belopp tas beslut i kommunstyrelsen. För att kunna få 

evenemangsstöd måste arrangören uppfylla gällande kriterier och riktlinjer. Detta gäller 

även studieförbunden. 

Investeringsstöd är en kommunal delfinansiering av en investering på en föreningsägd 

anläggning eller kommunal anläggning där förening tecknat drifts- och nyttjanderättsav

tal. Det gäller även för stöd till inköp av betydelsefull utrustning av investeringskarak

tär. Stödet är på 25% av redovisade kostnader dock max 25 000:-. Påbörjade arbeten 

godkänns ej. Stödet söks via E-ansökningsformulär på kommunens hemsida. Ansökan 

handläggs av Utvecklingsavdelningen och beslut fattas av Kultur- och fritidsutskottet. 

För att kunna få investeringsstöd måste föreningen uppfylla gällande kriterier och rikt

linjer. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Det framtagna förslaget bygger på en ökad dialog med föreningslivet och arrangörer i 

kommunen har en etablerad modell från Sandvikens kommun som förebild. 

2(4) 

Regelverk och riktlinjer har genomlysts och uppdaterats så att de skall vara tydliga, 

enkla att förstå och följa aktuell lagstiftning. Strategin bildar ett ramverk och stor vikt 

läggs vid att mottagare av bidrag arbetar i överensstämmelse med den kommunala vär

degrunden och de prioriteringar som beslutats. 

Samverkan och dialog är grunden för arbetet och syftar till att stödja och utveckla 

Tingsryds kommun med ett levande, växande och diversifierat förenings- och kulturliv. 

Alla ansökningar om stöd är inkomna handlingar och omfattas av offentlighetsprinci

pen. Ingen är garanterad stöd. 

Riktlinjer 

Tingsryd kommun vill att föreningsstödet 

• används till att främja föreningslivets mångfald 

• används till att skapa positiva fritidsmiljöer och mötesplatser för kommunens 

invånare 

• används för att stimulera föreningar som genom nytänkande ökar antalet ak

tiva medlemmar 

• bidrar till att utveckla demokrati och välfärd 

• används för att främja föreningars deltagande och ansvar för samhällelig verk

samhet 

• används för att stimulera föreningarnas engagemang för integration och mot 

rasism 

• används till att underlätta de ideburna föreningarnas verksamhet 

• används till att ge goda möjligheter för invånarna att delta i och uppleva olika 

konstformer såsom teater, musik, bildkonst, dans, film och litteratur 

• används till att främja jämställdhetsarbete 

• används till utbildningsinsatser i föreningarna 

• används till miljöinsatser tex energibesparing, omställning till förnyelsebar 

energi och för att höja miljömedvetenheten 

• används för att främja barns och ungdomars medverkan i och inflytande på 

föreningsdemokratin 

För att kunna söka stöden från kommunen skall man: 

• Vara verksam i Tingsryds kommun 

• Ha antagna stadgar som är godkända av riksorganisation eller av Tingsryds 

kommun 

• Vara registrerad i kommunens föreningsregister och ha sitt säte i kommunen 

• Ha ett organisationsnummer från skatteverket och ett bankkonto, bankgiro el

ler plusgirokonto 

• Vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer 

• Ha en dokumenterad verksamhet och egen ekonomisk bärighet 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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3(4) 

• Ha ett uppdaterat medlemsregister där varje medlems identitet går att styrka 

• hålla årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt re

visionsberättelse godkänns 

• Verka och driva föreningen i enlighet med kommunens värdegrunder, samt 

FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna förklaring av de 

mänskliga rättigheterna 

• Tingsryd kommun uppmuntrar alla föreningar att aktivt jobba med framta

gande av egna värdegrunder om sådana inte finns 

• Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om de tillhör någon av föl

jande kategorier: 

1. Ekonomiska föreningar 

2. Politiska föreningar 

3. Religiösa föreningar 

4. Stödföreningar (Supporterklubbar) 

5. Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlem

mars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen 

Allmänna villkor för stöd: 

• Separata avtal för föreningsdrift och nyttjanderätt av kommunala anläggningar 

ska skrivas. 

• Förening som erhåller stöd skall ha en upprättad dragpolicy, jämställdhetsplan, 

plan mot mobbning och kränkande särbehandling, tillgänglighetsplan, hållbar

hetsplan och rutiner för uppföljning och återrapportering som stämmer med 

kommunens värdegrund. Kommunen kan vara ett stöd för föreningen vid upp

rättande av dessa och för föreningar som inte har alla planer eller som är nybil

dade kan målet vara att dessa skapas under det första året med stöd. 

• Kommunledningsförvaltningen kan besluta att stänga av förening från för

eningsstöd och säga upp hyresavtal vid misskötsel, vid missbruk av andts (alko

hol, narkotika, droger, tobak eller spel), vid lämnande av felaktiga uppgifter el

ler om föreningen inte längre bedöms tillföra de värden som motiverade beslut 

om stöd. 

• Kommunledningsförvaltningen får använda stödet för kvittning mot andra fod

ringar kommunen har mot föreningen. Kvittning skall meddelas skriftligt innan 

åtgärd. 

• Föreningar ska verka mot doping och droger bland sina medlemmar och ansva

rar för att hålla sin egen kompetens och dragpolicy uppdaterad. 

• Föreningar ska prioritera allas möjligheter att vara med, således motverka ut

slagning. 

• Föreningar skall medverka vid kommunal tillsyn och uppföljning av beviljade 

stöd. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Utvecklingsavdelningen har berett ärendet genom att arbeta parallellt med denna tjäns

teskrivelse och tjänsteskrivelsen om en ny policy för sponsring i Tingsryds kommun. 

Man har studerat hur ett antal andra kommuner i Sverige hanterar bidrag till förenings

livet samt tagit hänsyn till de remisser som inkommit genom utredning i Hållbar eko

nomi. En viktig förebild har varit den s.k. Sandviksmodellen som har utvecklats av 

Sandvikens kommun och som är väletablerat på många håll i Sverige med smärre vari

ationer. Modellen bygger på att kommunen har dialog med föreningarna och därigenom 

får en bra insyn i vilka utmaningar föreningarna brottas med och vilka visioner man har. 

Man får sammanhang där man kan lyfta frågor och ideer och åstadkomma samverkan 

mellan kommun, föreningsliv och andra aktörer som bidrar till Tingsryds utveckling. 

Utöver det har man haft dialog med Ljungby kommun som redan idag har en modell 

som bygger på Sandvikens. 

Tingsryds kommun har även anslutit sig till SKL:s utvecklingsprojekt: "Boknings- och 

bidragssystem för kultur och fritid för att tillsammans med 200 av landets kommuner 

och SKL Kommentus Inköpscentral upphandla en gemensam lösning för att boka, be

tala och söka bidrag. Samtidigt kommer Tingsryds kommun att få tillgång till uppgifter 

för fakturering, uppföljning och utbetalning. År 2020 beräknas denna lösning kunna 

avropas brett. 

Besluts underlag 
Utredning Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 

Utredningar inom "Hållbar ekonomi" så som 1.4 Idrotts- och badanläggningar, 1.7 Sam

lingslokaler och 3.6 Hemsändningsbidrag 
Dialog med samtliga kommuner i Kronobergs län 

Sandvikens kommuns bidragssystem 
Dialogmöten med olika föreningar 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Publiceras på hemsida 

Föredragande: 
Kenth Axelsson 
Kultur- och fritidssamordnare 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklings chef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell 

sektor och arrangörer 

Vår vision 2030 

Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark 

tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett aktivt 

näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. 

Inom Tingsryds kommun finns idag ett rikt och mångsidigt föreningsliv och en ideell sektor vilket är 

värdefullt för hela befolkningen och skapar grunden för mänskliga möten. Hela den ideella sektorn 

har en viktig roll i kommunens utveckling. Kunskaper och lokalkännedom måste i högsta grad tas 

tillvara samtidigt som nya invånare välkomnas och ses som en tillgång. Ett förstärkt 

ungdoms perspektiv och fokus på integrationsarbetet prioriteras. Möjligheter för delaktighet och 

inflytande behöver finnas för alla. 

I Tingsryd vill vi att det finns ett väl fungerande föreningsliv och ett omfattande kultur- och 

upplevelseutbud med väl anpassade arenor. Vi vill att våra unika kultur- och naturmiljöer bevaras 

samtidigt som de vidareutvecklas, fylls med innehåll och tas tillvara för rekreation och turism. 

Varför stöder Tingsryds kommun den ideella sektorn i Tingsryds kommun? 

Föreningslivet och andra i ideell sektor i Tingsryd bidrar till att skapa en meningsfull fritid för 

kommunens invånare och besökare. En stor del av de aktiviteter som äger rum inom såväl kulturliv 

som idrott bidrar till att stärka folkhälsan. Genom det ideella arbete som föreningslivet står för 

uppnås värden som bidrar till att göra Tingsryd till en attraktiv plats att bo och verka på. Det bidrar 

också till att göra Tingsryd till en ort av intresse för besökare. Detta i sin tur kan bidra till en stabil 

befolkningsutveckling och till att näringslivet och den offentliga sektorn kan finna den kompetens 

som efterfrågas då det tillför kvalitativa värden. 

Vad vill vi uppnå? 

Genom ett stöd till föreningsliv, ideell sektor och arrangörer av olika evenemang kan kommunen 

bidra till att utveckla demokratin, delaktigheten och engagemanget i bygden. Vi vill särskilt värna om 

barn och ungdom och vi vill stödja och bidra till samverkan mellan olika aktörer. Ett innovativt 

förhållningssätt där man tar tillvara och använder ideell sektor i samhällsplanering och utveckling är 

önskvärt. Samtidigt vill vi värna och ta tillvara de unika kultur- och naturmiljöerna och det 

immateriella kulturarv som kommunen har med sig. 

Svensk idrottsrörelse är såväl nationellt som internationellt duktiga på att åstadkomma såväl bredd 

som spets. Att ha miljöer för spontan idrott, ett kommersiellt utbud av idrott, möjlighet att se och 

uppleva elitidrott på nära håll samt att själv via föreningslivet utöva en idrott är unikt. Det bidrar till 

såväl folkhälsa, gemenskap och engagemang. 

Kultur innebär konstnärligt orienterad verksamhet av skapande karaktär, t.ex. litteratur, bild konst, 

musik, scenkonst, film, formgivning och arkitektur. Samtidigt vill vi se kulturella resurser ur ett 
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bredare perspektiv. Kultur är när det används rätt ett verktyg för dialog och reflektion. Genom att 

använda kulturen i samhället kan det bidra till en utökad och fördjupad dialog om vad som är viktigt 

för de människor som bor och verkar här. 

Precis som inom idrotten är det av stort värde att ha såväl bredd som spets och miljöer där 

människor själva kan utöva olika skapande verksamheter, möjlighet att se och uppleva professionell 

kultur samt att det finns ett kommersiellt utbud. Kulturens goda inverkan på hälsa och välbefinnande 

är känd och den bidrar också, precis som idrotten, till gemenskap och engagemang. 

Vems ansvar? 

Ansvaret för att verka för att de strategiska framtidsfrågorna kan förverkligas ligger på olika 

kommunala instanser och bolag, enskilda eller i samverkan, beroende på vilket område det gäller. 

Det är kommunledningsförvaltningens ansvar att samordna de olika instansernas och bolagens 

arbete. 

Uppföljning 

För att strategin skall kunna omvandlas till konkret verksamhet bör mätbara delmål utformas i 

samband med budgetarbete. Vid årsbokslut bör resultat och utfall redovisas och analyseras samt 

beaktas i den fortsatta verksamhetsplaneringen. 
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Bidragsnivåer nya stödsystemet. 

Verksamhetsstödet kommer att innefatta de tidigare bidragen. Lokalbidrag, Aktivitetsbidrag, 

Driftsbidrag, och ledarutbildningsbidrag. 

Det blir nu upp till föreningarna att se över eventuella driftskostnader på sina egna anläggningar, 

eller hyrda lokaler, som de behöver söka kommunalt stöd för. 

Ha en överblick på hur mycket sammankomster som ger statlig aktivitetsbidrag sk Lokstöd. 

Få möjlighet att genom dialogen kunna utveckla sin förening i eventuella ökade stöd, för exempelvis 

projekt, vidareutbildning inom ledarskap etc. 

Tidigare grund tariff på verksamhetsanläggningar kommer att finnas kvar för att ha koll, på vad 

stödet bör vara. 

En sammanställning av hur mycket respektive förening haft tidigare kommer att finnas med vid 

dialogmötet, för tjänsteman att luta sig mot så man vet ungefärligt hur högt respektive stöd per 

förening bör vara. 

En del verksamheter som i dag har haft driftsbidrag utan egen anläggning, kan därför i stället söka 

arrangörsbidrag för sina evenemang. Således om det är en aktiv förening som arrangerar mycket så 

har man möjlighet att få utökade utrymmen. 

Evenemangsbidraget skall inte gå in och finansiera hela evenemang, utan ses som ett stöd till 

befintlig kostnad av ett tilltänkt evenemang. Man kan ansökan om 50% av totalkostnaden dock max 

50.000:-/ evenemang 

Renoveringsstöd/investeringsstöd 

25% på total kostnad, dock högst 25.000:- /ansökan. Söks minst 2 månad innan planerad start/inköp. 

Gäller ansökningar högre än delegation. 

ODJ 



96

Datum: 

Tjänstemän som deltar i dialogmötet: 

Föreningens/studieförbundets/arrangörens namn: 

Representerad av Namn: Roll: 

Organisationsnummer: 

Bankkonto: Bankgiro: Plusgiro: 

Adress, hemsida, e-post och telefonnummer: 

Stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse Ja D Nej D 
Dragpolicy Ja D Nej D 
Jämställdhetsplan Ja D Nej D 
Plan mot mobbning och kränkande särbehandling Ja D Nej D 
Tillgänglighetsplan Ja D Nej D 
Hållbarhetsplan Ja D Nej D 
Rutiner för uppföljning och återrapportering Ja D Nej D 
Antal medlemmar 
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Beskriv vad stödet_,s.kall användas till: 

Beräknade kostnader: 

På vilket sätt bidrar detta till: 

• används till att främja föreningslivets mångfald 

• används till att skapa positiva fritidsmiljöer och mötesplatser för kommunens 

invånare 

• används för att stimulera föreningar som genom nytänkande ökar antalet aktiva 

medlemmar 

• bidrar till att utveckla demokrati och välfärd · 

• används för att främja föreningars deltagande och ansvar för samhällelig verksamhet 

• används för att stimulera föreningarnas engagemang för integration och mot rasism 

• används till att underlätta de ideburna föreningarnas verksamhet 

• används till att ge goda möjligheter för invånarna att delta i och uppleva olika 

konstformer såsom teater, musik, bildkonst, dans, film och litteratur 

• används till att främja jämställdhetsarbete 

• används till utbildningsinsatser i föreningarna 

• används till miljöinsatser tex energibesparing, omställning till förnyelsebar energi 

och för att höja miljömedvetenheten 

• används för att främja barns och ungdomars medverkan i och inflytande på 

föreningsdemokratin 
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r:.::iTingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 119 

Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 
Dnr 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (55) 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i 

enlighet med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. 

Där remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från 

inriktningen i utredningen. 

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag 

och sponsring. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 

Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Martin Uleskog (TiA), Annelise Hed 

(MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson 

(C), Mats Wembo (C) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 

Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för Jörgen 

Forsbergs (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 3 .2 Bidrag och sponsring redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 

Kommunstyrelsen§ 126, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

J~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (55) 

2016-06-20 

§ 119 forts. Dnr 2014/119 041 

Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Bemdtsson (C). 

1. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag och 

sponsrmg. 

2. Vi motsätter oss förslaget till sänkning av bidragen till pensionärs- och 

funktionshinderorganisationer med 20 %, samt sänkning för studieförbunden 

med50 %. 

Jörgen Forsberg (V) yrkar avslag till förslaget om sänkning av bidragen till 

pensionärs- och funktionshinderorganisationer med 20 % och sänkning för 

studieförbunden med 50 %. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Hagelbergs (C) 

yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag (huvudyrkande). 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Eva Hagelbergs (C) yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) 

yrkande för att få fram ett matyrkande till huvudyrkandet och fmner att 

kommunfullmäktige utser Eva Hagelbergs (C) yrkande som matyrkande. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen 

Avdelningschef kultur och fritid 
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Bilaga KF § 119/2016-06-20 

TJ111gsryds 
.&OIDlllUll 

3.2. Bidrag och sponsring 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Inriktningen i den bifogade utredningen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för utredningen är tabellen i uppdraget, vilken omfattar utfallet i 2013 års 

bidragsbudget för föreningar m fl. Tabellen omfattar även områden som ingår i tre andra ut

redningar inom Hållbar ekonomi: 1.4 Idrotts- och badanläggningar, 1.7 Samlingslokaler och 3.6 

Varuhemsändningsbidrag. Dessa poster har lyfts ur denna utredning. I uppdragstabellen finns 

även annonsering, reklam och sponsring, samt ytterligare några poster som inte kan definieras 

som bidrag utan som köp av tjänst. Även dessa har lyfts ur denna utredning men ingår i bespa

ringsförslaget. 

Omkring 4,1 mkr återstår där besparingar torde vara möjliga. Tillsammans med neddragningar 

avseende annonsering, reklam och sponsring, kan i underkant av 1,1 mkr (ca 26 %) sparas. 

Övriga förväntade besparingar i uppdraget sker enligt förslagen i utredningar som omnämns 

ovan. 

En grundläggande förutsättning för långsiktig hållbarhet är att dagens bidragssystem föränd

ras i grunden. De policyer, regelverk och riktlinjer som finns idag är i behov av genomlysning 

och uppdatering. Regelverk och riktlinjer ska vara tydliga för alla och bidragen tydligt definie

rade. Då bidragen består av skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens 

värdegrund. Rätt implementerat kan ett nytt system också verka som incitament för utveckling 

av föreningsorganisationer och verksamhet. 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras och kompletteras med ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk 

för ansökningar, uppföljning och rutiner för den administrativa hanteringen. 

Uppdraget omfattar inte kommunala bolag och stiftelser, vilkas bidrag, reklam, sponsring och 

annonsering heller inte ingår i uppdragstabellen. Utifrån målsättningen att kommunala verk

samheter totalt sett ska uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, är det emellertid rimligt att be

sparingar inom dessa områden även bör gälla för bolag och stiftelser. 

Uppdragsbeskrivning 

Utredningsuppdrag med inriktning att minska bidrag, sponsring, annonser och reklam med 

totalt 10-20%. Bidrag och sponsring till barn- och ungdomsverksamhet bör bibehållas eller 

ökas. Politiskt ställningstagande senast i förbindelse med beslut om budget 2017. 
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Uppdraget redovisas inom ramen för s!utrapportens strategiska prioritering nr 3: Avgränsa det 

kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk

samhet. 

Kommunen har årligen kostnader för bidrag, sponsring, annonser och reklam. Bidragen går till 

bl a idrotts-, kultur- och samhällsföreningar, som alla bedriver viktig verksamhet i kommunen. 

Bidragen avsert ex aktivitetsstöd, lokaler, samlingslokaler, ledarutbildning, sponsring och sam

arbetsavtal, studieförbund, sockenråd, hemvändardagar, nattvandring, drift- och investerings

bidrag och verksamhetsbidrag. Kostnaderna utgör till huvudsaklig del frivillig verksamhet för 

kommunen. 

Kommunen har höga kostnader för fritidsverksamhet (inklusive lokaler och anläggningar), plats 

226 i riket år 2013, vilket är högst i länet. Vi har högt antal deltagartillfällen per invånare 7-20 

år: plats 25 i landet år 2013, högst i länet. 

Kommunens redovisade kostnad för bidrag, sponsring, annonser och reklam för 2013 uppgick 

till ca 9 mkr. En översikt ges i nedanstående tabell. Siffrorna avser kommunen/förvaltningarna. 

Därutöverfinns kostnader för sponsring, annonser och reklam i kommunens bolag och stiftel

ser, vilka inte ingår i tabellen. I tabellen ingår bidrag som även tas upp i andra delar av rappor

ten, tex samlingslokaler, hemsändnings bidrag, drift av idrotts- och fritidsanläggningar samt 

partistöd. 

Slag Belopp 2013, tkr 

Lokalbidrag 144 

Aktivitetsbidrag 531 

Ledarutbildningsbidrag 16 

Driftbidrag föreningar 2546 

lnvesteringsbidrag 113 

Verksamhetsbidrag 703 

Riktade bidrag 51 

Övriga bidrag 1057 

Driftbidrag till ek. föreningar, AB 1297 

Bidrag regionalt samarbete 76 

Offentlig medfinansiering 1268 

Övriga bidrag 17 

Annonser 575 

Reklam och sponsring 640 

Summa 9034 

Ambitionsnivån för bidrag, sponsring, annonser och reklam kan sänkas. En kostnadsminskning 

med 10-20% skulle motsvara ca 0,9-1,8 mkr i årliga kostnader. En möjlighet är att prioritera 

barn- och ungdomsverksamhet före annan verksamhet. 
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Kommentar till uppdraget 

Uppdraget eftersträvar en kostnadsminskning om 10-20 %. I en inledande analys konstateras 

att vissa bidrag som ingår i ovanstående tabell behandlas i andra delar av ''Hållbar ekonomi", t 

ex 1.4 Idrotts- och badanläggningar och 1.7 Samlingslokaler, avseende drift-, underhåll- och 

investeringsbidrag, och 3.6 Hemsändningsbidrag (beslut oktober 2015). I tabellen ingår också 

annonser, reklam och sponsring, som bör betraktas som "köp av tjänst" snarare än bidrag. Det 

finns även andra områden där det kan ifrågasättas om kostnaden är att betrakta som bidrag, 

och tvärtom. I tabellen ingår även bidrag där förutsättningarna har förändrats, tex investe

ringsbidrag till bredbandsutbyggnad och bidrag till större verksamheter som Kurrebo och Ting

valla Travsällskap. Detta innebär att angiven summa om ca 9 miljoner kronor (2013) inte är 

helt relevant som utgångspunkt för en förmodad besparing om ca 0,9-1,8 mkr per år. 

När detta har konstaterats, kan uppdraget genomföras som en ren besparingsåtgärd, genom 

att generellt sänka samtliga återstående bidragsposter utom de som berör barn och unga, med 

föreslagen procentsats. Utredningen bedömer emellertid en sådan åtgärd som kortsiktig och 

problematik i form av otydlighet kring bidragen, dess regelverk och nivåerna skulle återkomma 

inom några år. 

Arbetsmetod och tHlvägagångssätt 

Mot bakgrund av ovanstående har utredningens arbetsgrupp valt att göra en analys som inklu

derar dels en genomgång av själva bidragen (nivå, till vem, varför), samt på vilka premisser 

dessa beslutas (vem fattar vilka beslut, vilka regelverk gäller, krav på mottagare, redovisning av 

verksamhet, etc). Utredningen lämnar också förslag till ett ramverk för hur bidragshanteringen 

kan organiseras och administreras. Detta förslag är att betrakta som en utgångspunkt. 

Syftet är att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering, både vad avser hantering 

av politiska beslut och administration. Detta kan åstadkommas genom att skapa förutsättning

ar och regelverk för en långsiktigt rimlig nivå på de bidrag kommunen ger. Utöver förslag till 

vilka bidrag kommunen bör fortsätta att erbjuda, formuleras förslag tifl kriterier och ramverk 

för beslut om bidrag. Dessa kompletteras i nästa steg med konkreta regelverk, riktlinjer för 

ansökningar och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. 

Tillvägagångssätt 

I syfte att få fram tydliga definitioner av bidragsområden, särskilt med fokus på bidrag som 

omfattar verksamhet för barn- och ungdomar, har bidragsmottagarna delats in i två förenklade 

grupperingar utifrån: 1) Föreningar och 2} Icke föreningar. Dessa två grupper har i sin tur delats 

in i underkategorier där resonemang kring bidragsberättigande har förts. En analys av gruppe

ringarna redovisas längre fram i utredningen. 

Bakgrund och fakta 

En genomgång av nuläget ger vid handen att samtliga förvaltningar idag har någon form av 

bidragshantering. Vissa bidrag omfattas av andra utredningar inom Hållbar ekonomi, så som: 

• 1.4 Idrotts- och badanläggningar (drift- och investeringsbidrag) 

• 1.7 Samlingslokaler (drift- och investeringsbidrag) 

• 3.6 Hemsändningsbidrag 
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Kultur- och fritidsnämnden (numera utskottet) 

" Ungdoms-, idrotts- och fritidsföreningar beviljas bidrag enligt "Allmänna bidragsbestäm

melser 2008", antagna av kommunfullmäktige. Omfattar startbidrag, lokalbidrag, aktivi

tets bidrag, ledarutbildningsbidrag, bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, bi

drag till drift av egna anläggningar samt investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. 

Ej tvingande. 

" Samlingslokaler. Ägarföreningar beviljas lokal- och aktivitetsbidrag enligt normer fastställda 

av tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Ej tvingande.{Se förslag i 1.7 Hållbar ekonomi). 

• Kulturföreningar beviljas bidrag efter beslut från utskottet/nämnden med belopp enligt 

praxis. Ej tvingande. 

• Studieförbunden beviljas bidrag fastställda av utskottet/nämnden enligt riktlinjer för det 

statliga stödet. Erhåller även verksamhets bidrag. Studieförbunden har till viss del barn- och 

ungdomsverksamhet, ca 5 % enligt senaste redovisningen. Ej tvingande. Utöver hantering 

som övriga bidrag finns riktade bidrag, dvs delfinansiering av arrangemang etc, söks lö

pande. Delegationsbeslut. 

Socialnämnden 

• Regler för föreningsbidrag antagna av socialnämnden 2001-09-01, gäller föreningar inom 

socialnämndens ansvarsområde vars verksamhet är riktad till personer som pga fysiska, 

psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhälls

livet. Omfattar grundbidrag, verksamhetsbidrag, övrigt bidrag, projektbidrag, startbidrag 

och lokalbidrag. 

• Övriga bidrag kan sökas av länsövergripande föreningar. 

• Startbidrag kan sökas när som helst under året. 

• Lokalbidrag innebär ersättningsfri tillgång till lokaler inom nämndens verksamhetsområde. 

• Föreningarna kan ha ungdomsmedlemmar men inget krav. 

Barn- och utbi!dningsnämnden 

• Elevråden, verksamhetsbidrag. 

• Föräldraföreningar, verksamhetsbidrag. 

Bidrag till elevråd och föräldraföreningar beviljas efter ansökan. Procentuell fördelning ef

ter antalet elever på respektive skola. Söks under vårterminen för ett år i taget. Delegat

ionsbeslut. 

Kommunstyre/sen 

• Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. Årligt verksamh_etsbidrag och aktivitetsbidrag. 

• Nattpatruller. Syfte att aktiva nattvakter/nattpatruller ska stödjas årligen för sitt arbete. 
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Ansökan till ovanstående ställs till kommunstyrelsen, handläggs av tjänsteman och beslu

tas i arbetsutskottet. Praxis har utvecklats vad gäller fördelning av det ekonomiska stödet. 

Varje ansökan hanteras som ett ärende. 

Sammanfattning bakgrund 

" Generellt konstateras att de policyer, regelverk och riktlinjer som finns och används är i 

behov av genomlysning och uppdatering. 

" I vissa fall saknas regelverk och riktlinjer och risk finns att beslut fattas utifrån personliga 

bedömningar eller praxis. Detta skapar otydlighet för beslutsfattare, tjänstemän, förening

ar och organisationer, det vill säga hos alla som är involverade i bidragshantering. 

• Utredningen visar också vikten av att olika bidragsdelar är tydligt definierade och att riktlin

jer och rutiner följs i alla led, hela vägen från budgetanslag, ansökningar, genom bered

ning, beslut och fram till korrekt kontering och utbetalning. 

Analys och förslag 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidrags hantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras kring vilka bidrag organisationer och föreningar ska kunna söka. Strategin bil

dar utgångspunkt för ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk för ansökningar 

och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. Då bidragen består av 

skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens värdegrund. 

Utöver bidrag ska föreningar och organisationer ha möjlighet att ansöka om medfinansiering 

till särskilda projekt. Medel för detta avsätts årligen i budget och finns även tillgängliga genom 

tex projekt i Sydostleader. 

Utredningen har delat upp dagens bidrag i två undergrupper, bidrag till föreningar och bidrag 

till "icke'1 föreningar. 

Grupp 1 - Bidrag till föreningar 

För samtliga bidrag till föreningar föreslås att 

• Övergripande strategi med mål och fokusområden formuleras och beslutas av Kommun-

fullmäktige. Aktualitet prövas varje mandatperiod. 

• Budgetram om 1 + 2 år avsätts i budget (möjliggör långsiktig verksamhetsplanering) 

• Utifrån bidragsstrategin tas särskilda kriterier, regelverk och riktlinjer fram. 

• Alla bidrag ska sökas. 

• Med en tydlig strategi och tydliga kriterier och regelverk kan merparten beslut delegeras till 

tjänstemannanivå 

• Kommunen ska uppmuntra till och även kunna vara behjälplig vid ansökningar om uppväx

ling av externa medel, tex från EU. 

• Av de besparingar som föreslås återförs 25 % till föreningar som prioriterar verksamhet för 

barn- och ungdomar. 

I gruppenföreningar konstateras följande ha verksamhet som direkt riktar sig till barn och 

ungdomar: 
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., Elevråd och föräldraföreningar 

Bidraget kan utvecklas. Bör kopplas till aktivt arbete med att bilda elevråd och stötta dessa i 

syfte att skola barn och ungdomar i demokratifrågor, beslutsprocesser etc. Tydliga kriterier 

för vad ett elevråd ska arbeta med. Prioriterat område. 

" Fritidsföreningar 

Kategorin består av föreriingar som kan ha särskild verksamhet för barn och ungdomår. Bi

drag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 10 %. 

• Idrottsföreningar 

Bidrag till drift och investeringar behandlas i Hållbar ekonomi, 1.4 Idrotts- och badanlägg

ningar. De flesta idrottsföreningar har verksamhet för barn och ungdom. Prioriterat om

råde. 

övriga i gruppen föreningar: 

• Funktionshinderföreningar 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Kulturföreningar (hembygdsföreningar, konstföreningar, etc) 

Kulturföreningarnas verksamhet är inte tvingande för kommunen att ge bidrag till. 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Lokala utvecklingsgrupper 

Idag fattas minst 14 beslut, ett om aktivitetsbidrag och ett verksamhetsbidrag per förening, 

av politiken. Samtliga beslut bereds och skrivs fram av tjänstemannaorganisationen1 bereds 

politiskt, kopieras och distribueras till ledamöter och suppleanter samt beslutas i två instan

ser, KS Au och KS. 

Förslag: De lokala utvecklingsgrupperna har en viktig samordnade roll i sina respektive 

närområden men också en viktig roll som kommunens samtalspartner i olika frågor. Sy

stemet för bidragsansökan och hantering förnyas i enlighet med fastslagen strategi. Inom 

fastslagen ram bör beslut fattas på tjänstemannanivå. Bidraget bör ökas med 10 %. 

• Pensionärsföreningar 

Förslag: Bidragen reduceras med 20 %. 

• Samlingslokaler 

Se 1.7 Hållbar ekonomi 

• Studieförbund 

Studieförbunden har statliga bidrag och verksamheten är inte tvingande för kommunen. 

Förslag: 

Generella bidrag utgör ett grundbidrag och reduceras med 50 %. Studieförbunden kan söka 

medel för särskilda projekt utifrån uppsatta kriterier. Verksamhet som prioriterar och direkt 

riktar sig till barn- och ungdomar prioriteras. 

7::''. ·?fl/ i 
I _/4,'.)U 
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Grupp 2 - Bidrag till "icke" föreningar 

Denna grupp omfattar bidrag som kan bestå av regionala överenskommelser, samhällsnytta, 

näringslivsprojekt, partistöd mm. 

" Bredband 

På grund av ändrade regler för medfinansiering är detta bidrag inte längre aktuellt. Förslag: 

Startbidrag om 5 000 kr lämnas till nya fiberföreningar. 

• Varuhemsändi1ingsbidrag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.6 Hemsändningsbidrag 

• Näringslivsföreningar 

Bidrag till näringslivsföreningar har i första hand beviljats inom ramen för Attraktivitetspot

ten. År 2016 kan projektmedel sökas av näringslivsorganisationer och liknande från Tufab 

AB's ramprojekt "Näringsliv i utveckling". Även framgent bör det vara möjligt för denna 

grupp att söka medfinansiering till projekt. 

• Bidrag till större verksamheter 

Avser stiftelserna Kurrebo och Korrö. Fullmäktige har fattat inriktningsbeslut om försäljning 

av Kurrebo. Stiftelsen Kurrebo har tidigare haft ett årligt driftsbidrag om 647 tkr, för 2016 

uppgår bidraget till 200 tkr. Korröstiftelsen har ett årlig bidrag om 107 tkr. Hanteras isär

skild ordning. 

• Samhällsnytta 

Förslag: Bidrag till Nattpatru!ler läggs in i budget för Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. 

• Nationella bidrag 

Merparten är inte att kategorisera som bidrag utan mer som köp av tjänst. 

• Partistöd 

Förslag: Bidraget reduceras med 20 %. 

• Regional samverkan 

Här finns bidrag till organisationer som bedriver kommunövergripande verksamhet, tex 

brottsofferjour, funktionshinderförening, adoption m fl, varav vissa kan ingå i regionala 

överenskommelser. 

Förslag: Bidragen analyseras vidare utifrån aktuella beslut, policyer etc. Tydliga riktlinjer för 

vilka regionala verksamheter kommunen ska delta i/bidra till tas fram. 

Grupp 2 - Annonser, reklam, sponsring 

• Annonsering 

Annonskostnader är per definition inte bidrag. Kostnader för annonsering bedöms kontinu

erligt i syfte att hållas på så låg nivå som möjligt. Huvuddelen av kostnaden består av plat

sannonser, samt information om tex medborgardialoger, plansamråd och fullmäktiges 

sammanträden. 
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., Reklam och sponsring 

Reklam och sponsring är per definition inte bidrag. Reklam är marknadsföring och sponsring 

innebär någon form av motprestation, tex logotype på en tröja el dyl. 

Förslag: Bidrag kan i förekommande fall }/döljas}/ genom användning av begreppet spons

ring. Policyer, regler och riktlinjer för reklam och sponsring gås igenom och uppdateras. 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn tagen till Hållbar ekonomi 1.4, 1.7 och 3.6 samt 

diverse poster som ej bör definieras som bidrag, har uppdragstabellen uppdaterats. 

Slag Belopp Andra utred- Ny utgångs- Sparfrån ny Återstår 

2013, tkr ningar/ej bi- punkt- utgångspunkt 

drag etc. 
denna utred- 20% 

ning 

Lokalbidrag 144 0 144 0 144 

Aktivitetsbidrag 531 168 362 0 362 

Ledarutbildningsbidrag 16 0 40 0 40 

Driftbidrag föreningar 2546 1021 1527 0 1527 

lnvesteringsbidrag 113 0 114 23 91 

Verksamhets bidrag 703 0 703 300 403 

Riktade bidrag 51 0 51 51 0 

Övriga bidrag 1057 110 924 83 841 

Driftbidrag till ek. före- 1297 1064 231 46 185 

ningar, AB 

Bidrag regionalt samar- 76 0 76 76 0 

bete 

Offentlig medfinansiering 1268 1267 0 0 0 

övriga bidrag 17 0 17 17 0 

Delsumma 7 819 3 630 4189 596 3 593 

Annonser* 575 575 0 115 460 

Reklam och sponsring* 640 640 0 128 512 

Totalt 9 034 4845 4189 839 4565 

*Annonser, reklam och sponsring definieras ej som bidrag men ingår i besparingsförslaget. 

Regelverk och kriterier 

Oavsett område är det rimligt att kommunen kan ställa krav på verksamheter som beviljas 

bidrag och även i många fall definiera någon form av motprestation. Kontinuerlig rapportering 

och uppföljning är en självklarhet. Genom att utforma ett bidragssystem med en strategi och 

utifrån den tydliga kriterier, riktlinjer och regelverk för att en ansökan ska beviljas, underlättas 
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kommunala beslut och handläggning. Konsekvensen blir också en tydlighet gentemot före

ningar och organisationer. 
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Beslut om bidrag bör också innebära någon form av sanktion, dvs. om en förening inte kan 

redovisa att man gjort det man sagt i ansökan, kan man riskera att hela eller delar av bidraget 

måste återbetalas. Tydliga krav och riktlinjer torde också medföra en utvecklingspotential för 

föreningslivet. Kommunens värdegrund och perspektiv kan utgöra utgångspunkt för riktlinjer. 

Krav som kan ställas ärt ex: 

• Drogpolicy 

• Jämställdhetsplan 

• Tillgänglighetsplan 

• Hållbarhetsplan 

• Verksamhets- och aktivitetsplan 

• Rutiner för uppföljning och återrapportering 

Arbete med att ta fram dylika planer mm kan fungera som ett incitament för utveckling i re

spektive förening. Ansökan om bidrag ska samtidigt vara enkel och tillgänglig och kan med 

fördel standardiseras. Passar bra för E-tjänst. 

Handläggning och administration 

För att få en effektiv och konsekvent handläggning av bidragsansökningar föreslås att kommu

nens samtliga bidrag till föreningar och organisationer handläggs av Kommunledningsförvalt

ningen, självklart i samverkan med berörda verksamheter. Detta säkerställer att regelverk och 

riktlinjer följs och en effektiv beredning och administration. 

Konsekvensanalys 

Beskrivning och analys av konsekvenser med koppling till verksamhets målen. Görs utifrån våra 

fem perspektiv: 

MEDBORGARE 

Förslagen innebär tydlighet och transparens gentemot medborgarna. 

SAMHÄLLE 

Föreningslivet är ett viktigt kitt i samhället. Kommunala bidrag till föreningar och organisation

er är ett viktigt stöd i samhällsstrukturen. Bidragen utgörs av skattemedel och innebär således 

också ett ansvar för att medlen används väl, både för beslutsfattare och för mottagare. 

EKONOMI 

Genom tydliga regler och riktlinjer kan bidragen bli mer effektiva samtidigt som hantering och 

administration förenklas. 

MEDARBETARE 

En samlad handläggning bidrar till en övergripande helhetsbild vilket i sin tur säkerställer kom

petens och effektiv hantering. 



109

PROCESS 

Implementering av ett nytt bidragssystem innebär möjligheter till kompetenshöjning och ut
veckling hos både föreningar och den kommunala organisationen. 

Överväganden och slutsats 

10(10) 

En ny strategi och nya riktlinjer för de medel kommunen avsätter till bidrag innebär en tydlig
het gentemot föreningar och organisationer och en smidigare hantering och administration. 

Detta medför möjligheten för en långsiktigt hållbar, effektiv och transparent hantering av bi
dragen och innebär samtidigt ett incitament för utveckling av föreningarna. 

Förslag/beslutsalternativ 

• Godkänna inriktningen i bifogade utredning 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu
nens bidrag och sponsring i enlighet med beslutad inriktning 

Tingsryd 2016-03-23 

Laila Jeppsson 
Kommunchef 

Eva Palmer 
Chef utvecklingsavdelningen 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 185 

Strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun 
Dnr 2014/119 041, dnr 2017/535 807 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram förslag på riktlinjer på bidrag och sponsring (kommunfullmäktige§ 

119, 2017-06-20). Utvecklingsavdelningen har tagit fram förslag i båda 

fallen. Förslaget om strategi och riktlinjer för bidrag har behandlats i kultur

och fritidsutskottet och strategi och riktlinjer för sponsring behandlas i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I utredningsarbetet har man studerat hur ett tiotal andra kommuner i Sverige 

hanterar frågan om sponsring samt tagit hänsyn till de remisser som 

inkommit genom utredning i Hållbar ekonomi. Utöver det har man haft 

dialog med några av de organisationer som varit mottagare av sponsring. 

Texten nedan är hämtade under rubriken sammanfattning i 

utvecklingschefens tjänsteskrivelse: 

Förfrågan om sponsring skall ställas till Kommunledningsförvaltningen och 

beredas av Utvecklingsavdelningen enl. de riktlinjer som framtagits. 

Utskott får ta beslut om avtal där sponsringen bedöms värd max 0,5 

prisbasbelopp (22 400:- 2017). Avtal som överskrider detta belopp 

hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunala bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. 

Styrelserna i dessa fattar egna beslut i frågor som rör sponsring. 

Varje sponsring skall regleras av ett skriftligt avtal mellan Tingsryds 

kommun och motparten där åtagandet, motprestation och uppföljning 

framgår tydligt. Vid all sponsring där Tingsryds kommun är sponsor skall 

kommunens namn och logotyp/vapen synliggöras i all marknadsföring, 

såväl intern som extern både digitalt och vid vanligt tryck. 

Avtalet som upprättas skall innehålla: 

• Syftet med sponsringen 

• Värdering av prestation och motprestation 

• Varaktighet av sponsringsaktiviteten 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 185 forts. 

• Eventuella bestämmelser gentemot tredje part 

• Hur en eventuell uppsägning av avtalet regleras 

För att kunna värdera effekten av sponsorinsatser beaktas: 

• Storleken på målgrupp som omfattas av insatsen 

• Uppmärksamhetsvärde 

• Förväntad eller känd publiktillströmning vid eventet 

• Förväntat medialt intresse 

• Mediabevakning på området 

• Jämställdhetsperspektiv på insatsen 

Tingsryds kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller 

avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl. 

Strategin i sin helhet biläggs paragrafen. 

Beslutsunderlag 

1. Strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun 

2. Kommunfullmäktige§ 119, 2016-06-20, Hållbar Ekonomi 3.2 

Bidrag och sponsring 

I !Jtdragsbestyrkande 
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Christina Gutierrez Malmbom 
076-774 41 14 

christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 
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TJANSTESKRIVELSE 

Datum 2017-07-11 

Kommunstyrelsen 

Strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun 

Förslag till beslut 

oY/ 
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Kommunfullmäktige antar en ny strategi och riktlinjer för sponsring i enlighet med upp

rättat underlag. 

Sammanfattning 
Förfrågan om sponsring skall ställas till Kommunledningsförvaltningen och beredas av 

Utvecklingsavdelningen enl. de riktlinjer som framtagits. 

Utskott får ta beslut om avtal där sponsringen bedöms värd max 0,5 prisbasbelopp 

(22 400:- 2017). Avtal som överskrider detta belopp hänskjuts till Kommunstyrelsen för 

beslut. 

Kommunala bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa 

fattar egna beslut i frågor som rör sponsring. 

Varje sponsring skall regleras av ett skriftligt avtal mellan Tingsryds kommun och mot

parten där åtagandet, motprestation och uppföljning framgår tydligt. Vid all sponsring 

där Tingsryds kommun är sponsor skall kommunens namn och logotyp/vapen synliggö

ras i all marknadsföring, såväl intern som extern både digitalt och vid vanligt tryck. 

Avtalet som upprättas skall innehålla: 
• Syftet med sponsringen 

• Värdering av prestation och motprestation 

• Varaktighet av sponsringsaktiviteten 

• Eventuella bestämmelser gentemot tredje part 

• Hur en eventuell uppsägning av avtalet regleras 

För att kunna värdera effekten av sponsorinsatser beaktas: 

• Storleken på målgrupp som omfattas av insatsen 

• Uppmärksamhetsvärde 

• Förväntad eller känd publiktillströmning vid eventet 

• Förväntat medialt intresse 

• Mediabevalming på området 

• Jämställdhetsperspektiv på insatsen 

Tingsryds kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett 

sponsorssamarbete av etiska skäl eller andra skäl. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsavdelningen har berett ärendet genom att arbeta parallellt med denna tjäns

teskrivelse och tjänsteskrivelsen om ett nytt bidragssystem i Tingsryds kommun. Man 

har studerat hur ett tiotal andra kommuner i Sverige hanterar frågan om sponsring samt 

tagit hänsyn till de remisser som inkommit genom utredning i Hållbar ekonomi. Utöver 

det har man haft dialog med några av de organisationer som varit mottagare av spons

ring. 

Man har därigenom kommit fram till följande: 

Avgränsning 
Här fo1muleras riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommuns verksamheter samt de bo

lag och stiftelser där Tingsryds kommun är huvudman. Bolag och stiftelser är Tingsryds 

Industristiftelse, Stiftelsen Kommunhus, Tingsryds Energi 

AB och Tingsryds Fastighets- och Utvecklings AB. 

När det gäller sponsring omfattas både kommunens sponsring av andras aktiviteter och 

andras sponsring av kommunens aktiviteter. 

All sponsring ska följa gällande lagar, förordningar, rättspraxis, skatteregler, reglemen

ten och anvisningar. Att särskilt beakta är kommunallagen och lagen om offentlig upp

handling, LOD. Vid bytesavtal där aktörer byter varor eller tjänster med varandra måste 

LOU följas. Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestat

ionen. 

Sponsringssamarbete får inte stå i konflikt med kommunala övergripande styrdokument. 

Det får heller inte förekomma i myndighetsutövande verksamhet. Ett sponsorsamarbete 

får inte ge en sponsor inflytande över kommunala beslut. 

Begreppet sponsring 
Sponsring är när en organisation eller person betalar kostnaderna för hela eller delar av 

en verksamhet och som ersättning får göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är 

en affärsmässig överenskommelse med ömsesidig nytta för de parter som ingår över

enskommelsen. Ofta sammankopplas ett evenemang av allmän- eller samhällsintresse 

med sponsorn som därigenom stärker sin image och sitt varumärke. 

Exempel på sponsring kan vara annonsering i olika föreningars eller intresseorganisat

ioners tidningar, programblad eller liknande, reklam på klubbdräkter, skyltar på idrotts

anläggningar, filmer eller banners på hemsidor mm. 

Gränsdragning mellan sponsring och gåvor/bidrag 

Ett bidrag, en donation eller en gåva innebär att en givare lälllllar pengar eller andra 

tillgångar till en mottagare utan krav på motprestation. Bidragsgivaren får inte heller 

åtnjuta särskild förmåns-ställning, ställa krav på hur en uppgift ska utföras eller kräva 

att vissa resultat ska uppnås. 

En kommun kan självklart upprätta ett regelverk som skall vara uppfyllt för att kunna 

lällllla bidrag, exempelvis till föreningslivet. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besö ksa dress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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När en myndighet tar emot ett bidrag finns det särskilda regler som kan bli aktuella, t ex 

i donationsförordningen. För företag är gränsdragningen viktig eftersom sponsring är 

avdragsgill i inkomstdeklarationen medan gåvor inte är avdragsgilla. 

Alternativa samverkansformer 
Utöver sponsring kan Tingsryds kommun delta i olika event/arrangemang som värd 

eller an-angör/medarrangör. Värdskap innebär en aktiv representation från Tingsryds 

kommun, politiker eller tjänsteperson. AJ.Tangör/medairnngör innebär att Tingsryds 

kommun håller i hela eller delar av utformningen av eventet/anangemanget. 

Utgångspunkter för Tingsryds kommuns egna verksamheter 
Kommunens invånare ska kunna vara förvissade om att samtliga kommunens verksam

heter fungerar på lika villkor. Det innebär tex att ingen lagstadgad verksamhet får vara 

beroende av utomstående finansiärer. 

Invånarna ska kunna känna förtroende för kommunens verksamheter. Därför får inga 

aktiviteter förekomma som kan skapa misstanke om att en kommunverksamhet eller 

kommunanställd agerar utifrån annat än sakliga, oberoende och neutrala motiv. 

Kommunen som sponsor 
Tingsryds kommun vill vai·a en plats där livet är härligt. Vår vision är att Tingsryds 

kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, mitt i en stark till

växtregion med geografisk närhet till Europa. Här finns engagerade medborgare, ett 

aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänsldiga möten. 

All sponsring skall ha som målsättning och syfte att stödja detta budskap. Genom 

sponsring vill Tingsryd att kommunen skall synas i positiva sammanhang av olika slag 

för att fö1medla visionen. Sponsringsobjekt som har tydligt fokus på utveclding och 

tillväxt av vår region ska prioriteras. Likaså ska sponsring som utgår från ett jämställd

hets- och mångfaldsperspektiv prioriteras. 

Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, hemmahörande inom 

eller utom kommunen, under förutsättning att den sponsrade verksamheten är till in

tresse eller nytta för kommunens invånare. Vid sponsring skall särskilt beaktas att av 

kommunen prioriterad grupp hat· tillträde till den aktivitet som sponsras. Undantag från 

detta kan göras men skall då särskilt motiveras. Av stor vikt är också att tillgängligheten 

för personer med funktionsvaiiationer tillgodoses. 

För den som sponsras av Tingsryds kommun skall syftet vara att ge möjlighet att bibe

hålla och utveclda den verksamhet som denne bedriver. Det skall uppfattas som positivt 

för kommunen att sammankopplas med den sponsrade och dennes verksamhet, event 

eller aktivitet. 

Tings1yds kommun sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer. 

Kommunens verksamheter som mottagare av sponsring 

Ingen av kommunens lagstadgade verksamheter får bli beroende av stöd från utomstå

ende sponsorer, varken ekonomiskt eller så att det påverkar verksamhetens inriktning. 

Kommunen kan t ex inte ta emot stöd från sponsorer till den löpande driften av någon 

Tingsryds kommun 
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lagstadgad verksamhet. Däremot kan kommunen ta emot sponsorstöd för anangemang, 
projekt av mer tillfällig art och för icke obligatorisk verksamhet. 

När kommunen tar ställning till sponsringsstöd ska frågan bedömas utifrån policyns 
utgångspunkter och riktlinjer. 

Följande fi·ågor bör särskilt beaktas: 
• Hamnar kommunal verksamhet i en beroenderelation genom sponsringen? 
• Hur påverkas kommunens trovärdighet och integritet? 
• Påverkas brnkama av kommunens tjänster och annan allmänhet negativt? 
• Villm marknadsföringseffekter kan företaget tänkas vilja få ut av sponsringen - idag 
och på lång sikt? Kan kommunen medverka i företagets marknadsföring under de 
förntsättningarna? 

Beslutsunderlag 
Utredning Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 
Värnamo kommuns sponsringspolicy 
Policy för sponsring i Varbergs kommun 
Sponsringspolicy för Ängelholms kommun 
Sponsringsolicy Tierps kommun 
Riktlinjer för sponsring Uppsala kommun 
Uppvidinge kommun riktlinjer för sponsring 
Övergripande sponsringspolicy för Markaryds kommun 
Kriterier för sponsring Ljungby kommun 
Policy om sponsring i Växjö Kommun 
Dialog med T Alf, föreningarna bakom Tingsryds konst- och hembygdsrunda 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Publiceras på hemsida 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklings chef 
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l:.:lTingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-06-20 

§ 119 

Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 
Dm 2014/119 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (55) 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i 

enlighet med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. 

Där remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från 

inriktningen i utredningen. · 

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag 

och sponsring. 

Reservation 

Anna Johansson (C), Lennart Fohlin (C), Cecilia Cato (C), Marie-Louise 

Hilmersson (C), Eva Hagelberg (C), Martin Uleskog (TiA), Annelise Hed 

(MP), Lars Nilsson (C), Ann-Christin Johansson (C), Britt-Louise Bemdtsson 

(C), Mats Wembo (C) och Johan Karlson (C) reserverar sig till förmån för 

Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) reserverar sig till förmån för Jörgen 

Forsbergs (V) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredning Hållbar ekonomi 3 .2 Bidrag och sponsring redovisas. 

Beslutsunderlag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.2 Bidrag och sponsring 

Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 159, 2016-05-30 

Kommunstyrelsen§ 126, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

r 
Utctragsbestyrkancte 
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~Tingsryds 
~kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 15 (55) 

2016-06-20 

§ 119 f01is. Dm 2014/119 041 

Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Berndtsson (C). 

1. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag och 

sponsring. 

2. Vi motsätter oss förslaget till sänkning av bidragen till pensionärs- och 

funktionshinderorganisationer med 20 %, samt sänkning för studieförbunden 

med50 %. 

Jörgen Forsberg (V) yrkar avslag till förslaget om sänkning av bidragen till 

pensionärs- och funktionshinderorganisationer med 20 % och sänkning för 

studieförbunden med 50 %. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Eva Hagelbergs (C) 

yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag (huvudyrkande). 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer Eva Hagelbergs (C) yrkande mot Jörgen Forsbergs (V) 

yrkande för att få fram ett motyrkande till huvudyrkandet och finner att 

kommunfullmäktige utser Eva Hagelbergs (C) yrkande som motyrkande. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster bifaller kommunfullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot avstår. 

Beslutet skickas till 

Utvecklings chefen 

Avdelningschef kultur och fritid 
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Bilaga KF § 119/2016-06-20 

1_ingsryds 
li..OIDlllUll 

3.2. Bidrag och sponsring 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

Uppdrag Hållbar ekonomi 
Utredning 

1. Inriktningen i den bifogade utredningen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med inriktningen i utredningen. 

Sammanfattning 

Utgångspunkten för utredningen är tabellen i uppdraget, vilken omfattar utfallet i 2013 års 

bidragsbudget för föreningar m fl. Tabellen omfattar även områden som ingår i tre andra ut

redningar inom Hållbar ekonomi: 1.4 Idrotts- och badanläggningar, 1.7 Samlingslokaler och 3.6 

Varuhemsändningsbidrag. Dessa poster har lyfts ur denna utredning. I uppdragstabellen finns 

även annonsering, reklam och sponsring, samt ytterligare några poster som inte kan definieras 

som bidrag utan som köp av tjänst. Även dessa har lyfts ur denna utredning men ingår i bespa

ringsförs laget. 

Omkring 4,1 mkr återstår där besparingar torde vara möjliga. Tillsammans med neddragningar 

avseende annonsering, reklam och sponsring, kan i underkant av 1,1 mkr (ca 26 %} sparas. 

Övriga förväntade besparingar i uppdraget sker enligt förslagen i utredningar som omnämns 

ovan. 

En grundläggande förutsättning för långsiktig hållbarhet är att dagens bidragssystem föränd

ras i grunden. De policyer, regelverk och riktlinjer som finns idag är i behov av genomlysning 

och uppdatering. Regelverk och riktlinjer ska vara tydliga för alla och bidragen tydligt definie

rade. Då bidragen består av skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens 

värdegrund. Rätt implementerat kan ett nytt system också verka som incitament för utveckling 

av föreningsorganisationer och verksamhet. 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras och kompletteras med ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk 

för ansökningar, uppföljning och rutiner för den administrativa hanteringen. 

Uppdraget omfattar inte kommunala bolag och stiftelser, vilkas bidrag, reklam, sponsring och 

annonsering heller inte ingår i uppdragstabellen. Utifrån målsättningen att kommunala verk

samheter totalt sett ska uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi, är det emellertid rimligt att be

sparingar inom dessa områden även bör gälla för bolag och stiftelser. 

Uppdragsbeskrivning 

Utredningsuppdrag med inriktning att minska bidrag, sponsring, annonser och reklam med 

totalt 10-20%. Bidrag och sponsring till barn- och ungdomsverksamhet bör bibehållas eller 

ökas. Politiskt ställningstagande senast i förbindelse med beslut om budget 2017. 
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Uppdraget redovisas inom ramen för slutrapportens strategiska prioritering nr 3: Avgränsa det 

kommunala uppdraget genom att upphöra med eller sänka ambitionsnivån för frivillig verk

samhet. 

Kommunen har årligen kostnader för bidrag, sponsring, annonser och reklam. Bidragen går till 

bl a idrotts-, kultur- och samhällsföreningar, som alla bedriver viktig verksamhet i kommunen. 

Bidragen avser tex aktivitetsstöd, lokaler, samlingslokaler, ledarutbildning, sponsring och sam

arbetsavtal, studieförbund, sockenråd, hemvändardagar, nattvandring, drift- och investerings

bidrag och verksamhetsbidrag. Kostnaderna utgör till huvudsaklig del frivillig verksamhet för 

kommunen. 

Kommunen har höga kostnader för fritidsverksamhet (inklusive lokaler och anläggningar), plats 

226 i riket år 2013, vilket är högst i länet. Vi har högt antal deltagartillfällen per invånare 7-20 

år: plats 25 i landet år 2013, högst i länet. 

Kommunens redovisade kostnad för bidrag, sponsring, annonser och reklam för 2013 uppgick 

till ca 9 mkr. En översikt ges i nedanstående tabell. Siffrorna avser kommunen/förvaltningarna. 

Därutöverfinns kostnader för sponsring, annonser och reklam i kommunens bolag och stiftel

ser, vilka inte ingår i tabellen. I tabellen ingår bidrag som även tas upp i andra delar av rappor

ten, tex samlingslokaler, hemsändningsbidrag, drift av idrotts- och fritidsanläggningar samt 

partistöd. 

Slag Belopp 2013, tkr 

Lokalbidrag 144 

Aktivitetsbidrag 531 

Ledarutbildningsbidrag 16 

Driftbidrag föreningar 2546 

lnvesteringsbidrag 113 

Verksamhetsbidrag 703 

Riktade bidrag 51 

övriga bidrag 1057 

Driftbidrag till ek. föreningar, AB 1297 

Bidrag regionalt samarbete 76 

Offentlig medfinansiering 1268 

Övriga bidrag 17 

Annonser 575 

Reklam och sponsring 640 

Summa 9034 

Ambitionsnivån för bidrag, sponsring, annonser och reklam kan sänkas. En kostnadsminskning 

med 10-20% skulle motsvara ca 0,9-1,8 mkr i årliga kostnader. En möjlighet är att prioritera 

barn- och ungdomsverksamhet före annan verksamhet. 
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Kommentar till uppdraget 

Uppdraget eftersträvar en kostnadsminskning om 10-20 %. I en inledande analys konstateras 

att vissa bidrag som ingår i ovanstående tabell behandlas i andra delar av }}Hållbar ekonomi", t 

ex 1.4 Idrotts- och badanläggningar och 1.7 Samlingslokaler, avseende drift-, underhåll- och 

investeringsbidrag, och 3.6 Hemsändningsbidrag (beslut.oktober 2015). I tabellen ingår också 

annonser, reklam och sponsring, som bör betraktas som uköp av tjänst" snarare än bidrag. Det 

finns även andra områden där det kan ifrågasättas om kostnaden är att betrakta som bidrag, 

och tvärtom. I tabellen ingår även bidrag där förutsättningarna har förändrats, t ex investe

ringsbidrag till bredbandsutbyggnad och bidrag till större verksamheter som Kurrebo och Ting

valla Travsällskap. Detta innebär att angiven summa om ca 9 miljoner kronor (2013) inte är 

helt relevant som utgångspunkt för en förmodad besparing om ca 0,9-1,8 mkr per år. 

När detta har konstaterats, kan uppdraget genomföras som en ren besparingsåtgärd, genom 

att generellt sänka samtliga återstående bidragsposter utom de som berör barn och unga, med 

föreslagen procentsats. Utredningen bedömer emellertid en sådan åtgärd som kortsiktig och 

problematik i form av otydlighet kring bidragen, dess regelverk och nivåerna skulle återkomma 

inom några år. 

Arbetsmetod och tillvägagångssätt 

Mot bakgrund av ovanstående har utredningens arbetsgrupp valt att göra en analys som inklu

derar dels en genomgång av själva bidragen (nivå, till vem, varför), samt på vilka premisser 

dessa beslutas (vem fattar vilka beslut, vilka regelverk gäller, krav på mottagare, redovisning av 

verksamhet, etc). Utredningen lämnar också förslag till ett ramverk för hur bidrags hanteringen 

kan organiseras och administreras. Detta förslag är att betrakta som en utgångspunkt. 

Syftet är att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering, både vad avser hantering 

av politiska beslut och administration. Detta kan åstadkommas genom att skapa förutsättning

ar och regelverk för en långsiktigt rimlig nivå på de bidrag kommunen ger. Utöver förslag till 

vilka bidrag kommunen bör fortsätta att erbjuda, formuleras förslag till kriterier och ramverk 

för beslut om bidrag. Dessa kompletteras i nästa steg med konkreta regelverk, riktlinjer för 

ansökningar och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. 

Tillvägagångssätt 

I syfte att få fram tydliga definitioner av bidragsområden, särskilt med fokus på bidrag som 

omfattar verksamhet för barn- och ungdomar, har bidragsmottagarna delats in i två förenklade 

grupperingar utifrån: 1) Föreningar och 2) Icke föreningar. Dessa två grupper har i sin tur delats 

in i underkategorier där resonemang kring bidragsberättigande har förts. En analys av gruppe

ringarna redovisas längre fram i utredningen. 

Bakgrund och fakta 

En genomgång av nuläget ger vid handen att samtliga förvaltningar idag har någon form av 

bidragshantering. Vissa bidrag omfattas av andra utredningar inom Hållbar ekonomi, så som: 

• 1.4 Idrotts- och badanläggningar (drift- och investeringsbidrag) 

• 1.7 Samlingslokaler (drift- och investerings bidrag) 

• 3.6 Hemsändningsbidrag 
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Kultur- och fritidsnämnden (numera utskottet) 

• Ungdoms-, idrotts- och fritidsföreningar beviljas bidrag enligt "Allmänna bidragsbestäm

melser 2008", antagna av kommunfullmäktige. Omfattar startbidrag, lokalbidrag, aktivi

tets bidrag, ledarutblldningsbidrag, bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande, bi

drag till drift av egna anläggningar samt investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar. 

Ej tvingande. 

• Samlingslokaler. Ägarföreningar beviljas lokal- och aktivitets bidrag enligt normer fastställda 

av tidigare Kultur- och fritidsnämnden. Ej tvingande.{5e förslag i 1.7 Hållbar ekonomi). 

• l<ulturföreningar beviljas bidrag efter beslut från utskottet/nämnden med belopp enligt 

praxis. Ej tvingande. 

• Studieförbunden beviljas bidrag fastställda av utskottet/nämnden enligt riktlinjer för det 

statliga stödet. Erhåller även verksamhetsbidrag. Studieförbunden har till viss del barn- och 

ungdomsverksamhet, ca 5 % enligt senaste redovisningen. Ej tvingande. Utöver hantering 

som övriga bidrag finns riktade bidrag, dvs delfinansiering av arrangemang etc, söks lö

pande. Delegationsbeslut. 

Socialnämnden 

• Regler för föreningsbidrag antagna av socialnämnden 2001-09-01, gäller föreningar inom 

socialnämndens ansvarsområde vars verksamhet är riktad till personer som pga fysiska, 

psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhälls

livet. Omfattar grundbidrag, verksamhetsbidrag, övrigt bidrag, projektbidrag, startbidrag 

och lokalbidrag. 

• Övriga bidrag kan sökas av länsövergripande föreningar. 

• Startbidrag kan sökas när som helst under året. 

• Lokalbidrag innebär ersättningsfri tillgång till lokaler inom nämndens verksamhetsområde. 

• Föreningarna kan ha ungdomsmedlemmar men inget krav. 

Barn- och utbildningsnämnden 

• Elevråden, verksamhetsbidrag. 

• Föräldraföreningar, verksamhetsbidrag. 

Bidrag till elevråd och föräldraföreningar beviljas efter ansökan. Procentuell fördelning ef

ter antalet elever på respektive skola. Söks under vårterminen för ett år i taget. Delegat

ionsbeslut. 

Kommunstyrelsen 

• Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. Årligt verksamh.etsbidrag och aktivitetsbidrag. 

• Nattpatruller. Syfte att aktiva nattvakter/nattpatruller ska stödjas årligen för sitt arbete. 
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Ansökan till ovanstående ställs till kommunstyrelsen, handläggs av tjänsteman och beslu

tas i arbetsutskottet. Praxis har utvecklats vad gäller fördelning av det ekonomiska stödet. 

Varje ansökan hanteras som ett ärende. 

Sammanfattning bakgrund 

• Generellt konstateras att de policyer, regelverk och riktlinjer som finns och används är i 

behov av genomlysning och uppdatering. 

0 I vissa fall saknas regelverk och riktlinjer och risk finns att beslut fattas utifrån personliga 

bedömningar eller praxis. Detta skapar otydlighet för beslutsfattare, tjänstemän, förening

ar och organisationer, det vill säga hos alla som är involverade i bidragshantering. 

• Utredningen visar också vikten av att olika bi dragsdelar är tydligt definierade och att riktlin

jer och rutinerföljs i alla led, hela vägen från budgetanslag, ansökningar, genom bered

ning, beslut och fram till korrekt kontering och utbetalning. 

Analys och förslag 

I syftet att skapa en enhetlig, tydlig och effektiv bidragshantering föreslås att en bidragsstra

tegi formuleras kring vilka bidrag organisationer och föreningar ska kunna söka. Strategin bil

dar utgångspunkt för ett ramverk i form av kriterier, riktlinjer och regelverk för ansökningar 

och uppföljning samt rutiner för den administrativa hanteringen. Då bidragen består av 

skattemedel bör samtliga bidrag ta utgångspunkt i kommunens värdegrund. 

Utöver bidrag ska föreningar och organisationer ha möjlighet att ansöka om medfinansiering 

till särskilda projekt. Medel för detta avsätts årligen i budget och finns även tillgängliga genom 

tex projekt i Sydostleader. 

Utredningen har delat upp dagens bidrag i två undergrupper, bidrag till föreningar och bidrag 

till "icke" föreningar. 

Grupp 1 - Bidrag till föreningar 

För samtliga bidrag till föreningar föreslås att 

• Övergripande strategi med mål och fokusområden formuleras och beslutas av Kommun-

fullmäktige. Aktualitet prövas varje mandatperiod. 

• Budgetram om 1 + 2 år avsätts i budget (möjliggör långsiktig verksamhetsplanering) 

• Utifrån bi dragsstrategin tas särskilda kriterier, regelverk och riktlinjer fram. 

• Alla bidrag ska sökas. 

• Med en tydlig strategi och tydliga kriterier och regelverk kan merparten beslut delegeras till 

tjänstemannanivå 

• Kommunen ska uppmuntra till och även kunna vara behjälplig vid ansökningar om uppväx

ling av externa medel, tex från EU. 

• Av de besparingar som föreslås återförs 25 % till föreningar som prioriterar verksamhet för 

barn- och ungdomar. 

I gruppen föreningar konstateras följande ha verksamhet som direkt riktar sig till barn och 

ungdomar: 
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• Elevråd och föräldraföreningar 

Bidraget kan utvecklas. Bör kopplas till aktivt arbete med att bilda elevråd och stötta dessa i 

syfte att skola barn och ungdomar i demokratifrågor, beslutsprocesser etc. Tydliga kriterier 

för vad ett elevråd ska arbeta med. Prioriterat område. 

• Fritidsföreningar 

Kategorin består av föreningar som kan ha särskild verksamhet för barn och ungdomår. Bi

drag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 10 %. 

• Idrottsföreningar 

Bidrag till drift och investeringar behandlas i Hållbar ekonomi, 1.4 Idrotts- och badanlägg

ningar. De flesta idrottsföreningar har verksamhet för barn och ungdom. Prioriterat om

råde. 

Övriga i gruppen föreningar: 

• Funktionshinderföreningar 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Kulturföreningar (hembygdsföreningar, konstföreningar, etc} 

Kulturföreningarnas verksamhet är inte tvingande för kommunen att ge bidrag till. 

Förslag: Bidrag som inte omfattar barn- och ungdomsverksamhet reduceras med 20 %. 

• Lokala utvecklingsgrupper 

Idag fattas minst 14 beslut, ett om aktivitetsbidrag och ett verksamhetsbidrag per förening, 

av politiken. Samtliga beslut bereds och skrivs fram av tjänstemannaorganisationen, bereds 

politiskt, kopieras och distribueras till ledamöter och suppleanter samt beslutas i två instan

ser, KS Au och KS. 

Förslag: De lokala utvecklingsgrupperna har en viktig samordnade roll i sina respektive 

närområden men också en viktig roll som kommunens samtalspartner i olika frågor. Sy

stemet för bidragsansökan och hantering förnyas i enlighet med fastslagen strategi. Inom 

fastslagen ram bör beslut fattas på tjänstemannanivå. Bidraget bör ökas med 10 %. 

• Pensionärsföreningar 

Förslag: Bidragen reduceras med 20 %. 

• Samlingslokaler 

Se 1.7 Hål/barekonomi 

• Studieförbund 

Studieförbunden har statliga bidrag och verksamheten är inte tvingande för kommunen. 

Förslag: 

Generella bidrag utgör ett grundbidrag och reduceras med 50 %. Studieförbunden kan söka 

medel för särskilda projekt utifrån uppsatta kriterier. Verksamhet som prioriterar och direkt 

riktar sig till barn- och ungdomar prioriteras. 



125

7(10) 

Grupp 2 - a;drag WI 'foke" fören;ngar 

Denna grupp omfattar bidrag som kan bestå av regionala överenskommelser, samhällsnytta, 

näringslivsprojekt, partistöd mm. 

0 Bredband 

På grund av ändrade regler för medfinansiering är detta bidrag inte längre aktuellt. Förslag: 

Startbidrag om 5 000 kr lämnas till nya fiberföreningar. 

0 Varuhemsändhingsbidrag 

Utredning Hållbar ekonomi 3.6 Hemsändningsbidrag 

• Näringslivsföreningar 

Bidrag till näringslivsföreningar har i första hand beviljats inom ramen för Attraktivitets pot

ten. År 2016 kan projektmedel sökas av näringslivsorganisationer och liknande från Tufab 

AB's ramprojekt "Näringsliv i utveckling". Även framgent bör det vara möjligt för denna 

grupp att söka medfinansiering till projekt. 

• Bidrag till större verksamheter 

Avser stiftelserna Kurrebo och Korrö. Fullmäktige har fattat inriktningsbeslut om försäljning 

av Kurrebo. Stiftelsen Kurrebo har tidigare haft ett årligt driftsbidrag om 647 tkr, för 2016 

uppgår bidraget till 200 tkr. Korröstiftelsen har ett årlig bidrag om 107 tkr. Hanteras isär

skild ordning. 

• Samhällsnytta 

Förslag: Bidrag till Nattpatruller läggs in i budget för Sockenråd/Lokala utvecklingsgrupper. 

• Nationella bidrag 

Merparten är inte att kategorisera som bidrag utan mer som köp av tjänst. 

• Partistöd 

Förslag: Bidraget reduceras med 20 %. 

• Regional samverkan 

Härfinns bidrag till organisationer som bedriver kommunövergripande verksamhet, tex 

brottsofferjour, funktionshinderförening, adoption m fl, varav vissa kan ingå i regionala 

överenskommelser. 

Förslag: Bidragen analyseras vidare utifrån aktuella beslut, policyer etc. Tydliga riktlinjer för 

vilka regionala verksamheter kommunen ska delta i/bidra till tas fram. 

Grupp 2 - Annonser, reklam, sponsring 

• Annonsering 

Annonskostnader är per definition inte bidrag. Kostnader för annonsering bedöms kontinu

erligt i syfte att hållas på så låg nivå som möjligt. Huvuddelen av kostnaden består av plat

sannonser, samt information om tex medborgardialoger, plansamråd och fullmäktiges 

sammanträden. 
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" Reklam och sponsring 

Reklam och sponsring är per definition inte bidrag. Reklam är marknadsföring och sponsring 

innebär någon form av motprestation, t ex logotype på en tröja el dyl. 

Förslag: Bidrag kan i förekommande fall "döljas" genom användning av begreppet spons

ring. Policyer, regler och riktlinjer för reklam och sponsring gås igenom och uppdateras. 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänsyn tagen till Hållbar ekonomi 1.4, 1.7 och 3.6 samt 

diverse poster som ej bör definieras som bidrag, har uppdragstabellen uppdaterats. 

Slag 

Lokalbidrag 

Aktivitets bidrag 

Ledarutbildningsbidrag 

Driftbidrag föreningar 

lnvesteringsbidrag 

Verksamhetsbidrag 

Riktade bidrag 

Övriga bidrag 

Driftbidrag till ek. före
ningar, AB 

Bidrag regionalt samar
bete 

Offentlig medfinansiering 

övriga bidrag 

Delsumma 

Annonser* 

Reklam och sponsring* 

Totalt 

Belopp 
2013, tkr 

144 

531 

16 

2546 

113 

703 

51 

1057 

1297 

76 

1268 

17 

7 819 

575 

640 

9 034 

Andra utred
ningar/ej bi

drag etc. 

0 

168 

0 

1021 

0 

0 

0 

110 

1064 

0 

1267 

0 

3 630 

575 

640 

4845 

Ny utgångs
punkt-

denna ut~ed
ning 

144 

362 

40 

1527 

114 

703 

51 

924 

231 

76 

0 

17 

4189 

0 

0 

4189 

Spar från ny Återstår 
utgångspunkt 

20% 

0 

0 

0 

0 

23 

300 

51 

83 

46 

76 

0 

17 

596 

115 

128 

839 

144 

362 

40 

1527 

91 

403 

0 

841 

185 

0 

0 

0 

3593 

460 

512 

4565 

*Annonser, reklam och sponsring definieras ej som bidrag men ingår i besparingsförslaget. 

Regelverk och kriterier 

Oavsett område är det rimligt att kommunen kan ställa krav på verksamheter som beviljas 

bidrag och även i många fall definiera någon form av motprestation. Kontinuerlig rapportering 

och uppföljning är en självklarhet. Genom att utforma ett bidragssystem med en strategi och 

utifrån den tydliga kriterier, riktlinjer och regelverk för att en ansökan ska beviljas, underlättas 
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ningar och organisationer. 
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Beslut om bidrag bör också innebära någon form av sanktion, dvs. om en förening inte kan 

redovisa att man gjort det man sagt i ansökan, kan man riskera att hela eller delar av bidraget 

måste återbetalas. Tydliga krav och riktlinjer torde också medföra en utvecklings potential för 

föreningsliyet. Kommunens värdegrund och perspektiv kan utgöra utgångspunkt för riktlinjer. 

Krav som kan ställas ärt ex: 

• 

• 

• 

Drogpolicy 

Jämställdhetsplan 

Tillgänglighetsplan 

Hållbarhetsplan 

Verksamhets- och aktivitetsplan 

Rutiner för uppföljning och återrapportering 

Arbete med att ta fram dylika planer mm kan fungera som ett incitament för utveckling i re

spektive förening. Ansökan om bidrag ska samtidigt vara enkel och tillgänglig och kan med 

fördel standardiseras. Passar bra för E-tjänst. 

Handläggning och administration 

För att få en effektiv och konsekvent handläggning av bidragsansökningarföreslås att kommu

nens samtliga bidrag till föreningar och organisationer handläggs av Kommunledningsförvalt

ningen, självklart i samverkan med berörda verksamheter. Detta säkerställer att regelverk och 

riktlinjer följs och en effektiv beredning och administration. 

Konsekvensanalys 

Beskrivning och analys av konsekvenser med koppling till verksamhetsmålen. Görs utifrån våra 

fem perspektiv: 

MEDBORGARE 

Förslagen innebär tydlighet och transparens gentemot medborgarna. 

SAMHÄLLE 

Föreningslivet är ett viktigt kitt i samhället. Kommunala bidrag till föreningar och organisation

er är ett viktigt stöd i samhällsstrukturen. Bidragen utgörs av skattemedel och innebär således 

också ett ansvar för att medlen används väl, både för beslutsfattare och för mottagare. 

EKONOMI 

Genom tydliga regler och riktlinjer kan bidragen bli mer effektiva samtidigt som hantering och 

administration förenklas. 

MEDARBETARE 

En samlad handläggning bidrar till en övergripande helhetsbild vilket i sin tur säkerställer kom

petens och effektiv hantering. 
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PROCESS 

Implementering av ett nytt bi dragssystem innebär möjligheter till kompetenshöjning och ut

veckling hos både föreningar och den kommunala organisationen. 

Överväganden och slutsats 

10(10) 

En ny strategi och nya riktlinjer för de medel kommunen avsätter till bidrag innebär en tydlig

het gentemot föreningar och organisationer och en smidigare hantering och administration. 

Detta medför möjligheten för en långsiktigt hållbar, effektiv och transparent hantering av bi

dragen och innebär samtidigt ett incitament för utveckling av föreningarna. 

Förslag/beslutsalternativ 

• Godkänna inriktningen i bifogade utredning 

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att formulera en strategi och ta fram riktlinjer för kommu

nens bidrag och sponsring i enlighet med beslutad inriktning 
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