
Ärende 4 

Budget för kommunstyrelsen 

2018 

1



2

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 
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Budget 1ör kommunstyrelsen 2018 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för 

kommunstyrelsen 2018 (se bilaga). Budgetförslaget är upprättat utifrån den 

budgetram om 87 941 tkr som kommunstyrelsen beslutade om 2017-05-15, 

§ 66. 

Budgetramen och budgetförslaget omfattar verksamheten hos följande 

avdelningar hos kommunledningsförvaltningen: 

• Kansliavdelningen 
• Utvecklingsavdelningen 

• Ekonomiavdelningen 

• Personalavdelningen 

• Avdelningen för Arbete och lärande 

Budget för Tekniska avdelningen ingår i samhällsbyggnadsnämndens 

budgetförslag och kommer att överföras till kommunstyrelsen per 1 januari 

2018. Detsamma gäller för plan- och GISverksamheten. 

Förhandling om budgetförslaget enligt MBL § 11 äger rum 2017-09-05. 

Beslutsunderlag 
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2017-08-30 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 

Förslag till beslut 

1 (1) 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 enligt protokollsbi
laga. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 
(se bilaga). Budgetförslaget är upprättat utifrån den budgetram om 87 941 tkr som kommunsty
relsen beslutade om 2017-05-15 §66. 

Budgetramen och budgetförslaget omfattar verksamheten hos följande avdelningar hos kom
munledningsförvaltningen: 

• Kansliavdelningen 
• Utvecklingsavdelningen 
• Ekonomiavdelningen 
• Personalavdelningen 
• Avdelningen för Arbete och lärande 

Budget för Tekniska avdelningen ingår i samhällsbyggnadsnämndens budgetförslag och kom
mer att överföras till kommunstyrelsen per 1 januari 2018. Detsamma gäller för plan- och GIS
verksamheten. 

Förhandling om budgetförslaget enligt MBL § 11 äger rum 2017-09-05. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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1 Uppdrag 

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

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
• ledning och samordning av kommunkoncernen 
• uppsikt över nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten) 
• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består av följande 
avdelningar: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Avdelning för Arbete och Lärande 

Från och med 1 april 2017 ingår även Tekniska avdelningen i kommunledningsförvaltningen. 
Det politiska ansvaret för dessa verksamheter ligger dock kvar hos 
samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet, varför de ingår i samhällsbyggnadsnämndens 
budgetförslag för 2018. Verksamheten kommer att överföras till kommunstyrelsen 1 januari 
2018. 

2 Omvärld 

Förändringar och händelser i vår omvärld påverkar vår kommun. I det informationssamhälle 
vi nu lever i har det som händer långt borta kommit närmre i en psykologisk mening. Världen 
är global och våra system inom såväl politik, handel och kultur är sammanknutna. Världen 
kan tyckas instabil och osäker men samtidigt minskar antalet krig och konflikter enl. freds
och konfliktforskare. Vi upplever det kanske inte så när vi matas med terror och krig via 
media men vi behöver samtidigt besinna oss och vara källkritiska innan vi helt tar till oss de 
mediala bilder vi får. 

2018 års valrörelse kommer att påverka oss. Den är en del av den demokratiska processen 
som har inverkan på kommunens planering. 

Den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 är en annan känd faktor som 
påverkar oss. 

Den regionala utvecklingen mot gränsöverskridande samverkan inom många olika områden 
kan både ge förutsättningar och utmaningar för kommunens verksamheter. 

Flyktingströmmarna i världen medför utmaningar både globalt, regionalt och lokalt. Vi har 
upplevt ett stort inflöde och kan komma att hamna där igen. Den extremism och terror som 
tyvärr gästar hela jordklotet är en annan omvärldsfaktor vi måste vara medvetna om och 
förhålla oss till. 

Miljön och då kanske främst situationen med tillgång till rent grundvatten är en faktor som 
behöver belysas och hanteras. Flera kommuner i Sverige har stora problem med sin 
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vattenförsörjning och de klimatförändringar vi nu ser kan komma att påverka oss mycket och 
snabbt. 

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som lever längre är en faktor att 
bevaka och ta hänsyn till. Många kommer förmodligen att välja att arbeta längre upp i 
åldrarna men man vet att på sikt kommer färre att få försörja fler. 

Bristen på rätt kompetens när man inom näringsliv och offentlig förvaltning skall besätta 
tjänster är ytterligare en faktor som behöver belysas och hanteras. Det råder brister inom 
många yrken och det är en framtidsprognos som verkar bestå när man ser till vad unga väljer 
att utbilda sig till. Det gäller exempelvis lärare, vårdyrken, socionomer men också en mängd 
yrken som krävs inom industri och transport. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Basen för kommunens arbete att tillgodose medborgarnas behov på ett bra sätt, är demokrati, 
dialog och delaktighet. Ett gott värdskap har hög politisk prioritet och är tillsammans med god 
tillgänglighet och rätt service en förutsättning för en attraktiv och trivsam kommun att bo och 
leva i. Värdskap och medborgardialog är två viktiga verktyg som ska vidareutvecklas under 
2018. Digitalisering är ett smart sätt att ökad medborgarnas tillgänglighet till den kommunala 
servicen. Utvecklingen av e-tjänster är en investering i demokrati, dialog och delaktighet och 
ett prioriterat område. 

Den fysiska miljön berör både barn och vuxna och är en viktig parameter för att det 
kommunövergripande målet omförbättrade skolresultat ska kunna uppfyllas. 
Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden utgör en annan del som också har 
betydelse för kommande generationers skolresultat. Genom att stödja verksamheterna i 
rekryteringsarbetet samt att arbeta med utveckling av arbetsgivarvarumärket och 
rekryteringsprocesser m.m. kan tillgången till kompetent och behörig personal inom både 
skola och socialtjänst förhoppningsvis säkerställas på sikt. Kommunledningsförvaltningen 
bidrar också genom bl a ett fortsatt utvecklande arbete inom folkhälsa och demokrati. 

3.3 Samhälle 

Ett av kommunens övergripande mål som lyfts i fullmäktiges bostadsförsörjningsstrategi är 
att skapa fler bostäder. Kommunstyrelsen måste arbeta med detaljplaneringen för att 
möjliggöra detta oavsett om det är kommunala eller privata som bygger bostäderna. Ett 
bostadsförsörjningsprogram med strategin som bas skulle redan ha tagits fram men är ännu 
inte utarbetat och beslutat. Det blir därför en viktig uppgift under 2018. 

Kommunen fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnaden utifrån fullmäktiges 
bredbandsstrategi. Detta sker genom aktiv ägarstyrning gentemot Teab och Wexnet men 
också genom att samordna olika verksamheter och åtgärder inom kommunorganisationen. 
Regeringen har uppdaterat sitt mål om bredbandsutbyggnad varför även bredbandsstrategin 
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behöver ses över under budgetåret och komma i fas med det statliga målet. På kort sikt höjs 

den nationella målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bör två mål formuleras; tillgång 

till snabbt bredband i hela kommunen och stabila, mobila tjänster av god kvalitet. I de statliga 

målen är siktet inställt på 2023. 

Inom området fritid, kultur och föreningsliv finns förslag till strategi samt nya riktlinjer för 

bidrag och sponsring som har lagts fram för kommunstyrelsen. Ett av syftena med nytt 

regelverk är att genom olika kriterier för förenings bidrag ge incitament för utveckling av 
kommunens föreningsliv. 

Arbete pågår med framtagande av en ny näringslivsstrategi. Under mätningar av 

näringslivsklimatet som genomförts de senaste åren har Tingsryds kommun fått sämre 

omdömen varför frågan är prioriterad 2018. Tingsryds kommun måste samverka med det 

lokala näringslivet i denna fråga. 

3.4 Ekonomi 

Under 2018 ligger fortsatt fokus på att leda och samordna arbetet inom uppdraget Hållbar 

ekonomi, dels genom verkställande av de politiska beslut som fattats och dels genom att 

säkerställa att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kan uppnås med långsiktig 

varaktighet. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i 

kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och ekonomiskt utrymme för 

utveckling på lång sikt. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att leva 

upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Den tilldelade budgetramen för Kommunstyrelsen innebär en budget med inga eller mycket 

små ekonomiska marginaler fört ex volymökningar, oplanerade kostnader och oförutsedda 

händelser. Detta är särskilt tydligt för individ- och familjeomsorgen och 
överförmyndarverksamheten. Dessa verksamheter uppvisar underskottsprognos 2017 och 

beslut om åtgärder har fattats för att undvika underskott vid årets slut. 2018 års budgetram 

förutsätter ett fortsatt målmedvetet arbete med dessa åtgärder för att i november kunna besluta 

om en internbudget för 2018 i balans. 

3.5 Medarbetare 

Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en 

nyckelfaktor i det arbetet. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för att rekrytera och 

behålla kompetenta medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i 

verksamheterna behöver vi under 2018 fortsatt fokusera på att arbeta med 
kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Vi behöver även satsa på att utveckla våra ledare 

samt arbeta fram en gemensam värdegrund. En medarbetarenkät ska genomföras under 2018. 

Även arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom 
medarbetarperspektivet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys 

kommun startat ett projekt, Bryta Trenden, för att ta fram metoder som påverkar sjuktal och 

den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.6 Process 

Utifrån fullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från och med 2018 har omfattande 

förändringar i tjänstemannaorganisationen genomförts. Arbete med att implementera den nya 

organisationen och säkerställa rutiner och verksamheter pågår och har hög prioritet. 2018 är 
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ett valår och det finns stora fördelar med att en väl fungerande organisation är på plats och 
inarbetad inför den nya mandatperioden. 

Den nya organisationen skapar möjligheter för tvärsektoriell samverkan mellan kommunens 
olika verksamheter, vilket är till nytta för medborgarna. En effekt av den nya organisationen 
är också att behovet av att strukturera om olika arbetsprocesser har förtydligats. Enkla och 
tydliga processer skapar utrymme för högre effektivitet, vilket i sin tur bidrar till att resurser 
kan frigöras för att arbeta med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Detta är tidskrävande 
men nödvändigt för en kommun som önskar vara modem, tillgänglig och erbjuda ett gott 
värdskap. 

Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är påbörjad och planeras införas 
under 2018. Även verksamhetssystemen inom andra områden är i behov av förnyelse för att 
arbetsprocesserna ska kunna utvecklas och möta behoven hos moderna medborgare. De är 
också en grundförutsättning för att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Införandet av en ny politisk organisation och ny tjänstemannaorganisation kommer, som 
nämnts ovan, ha hög prioritet under innevarande och kommande budgetår. Likaså är det av 
stor vikt att övriga politiska beslut som fattats inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi kan 
verkställas inom rimlig tid. Kommunstyrelsen och KLF har ett ansvar att leda och samordna 
båda dessa delar och det finns en utmaning i att genomföra verkställande av ett stort antal 
beslut parallellt och inom önskvärda tidsplaner. För lyckade resultat krävs målvetenhet, 
tydliga prioriteringar och effektivt nyttjande av befintliga resurser. 

Utifrån uppsatta mål, pågående uppdrag samt ovan nämnda arbete med omorganisation och 
verkställande av beslut i Hållbar ekonomi kan ses följande risker för obalans mellan de olika 
perspektiven i vår styrmodell: 

Ekonomi - budgeten innehåller inga eller mycket små marginaler för eventuella 
volymökningar, oplanerade kostnader eller oförutsedda händelser. Det finns också en risk att 
personalresurserna i vissa fall kan vara otillräckliga i förhållande till rådande ambitionsnivåer. 

Medarbetare - kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för hur väl mål och 
uppdrag kan uppfyllas och genomföras. Både kortare och längre vakanser påverkar 
organisationens förmåga att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan bristande personalresurser 
och otydligheter i organisation och processer i den nya organisationen påverka medarbetarna 
negativt. 

Process - den pågående omorganisationen för både politik och tjänstemän ställer stora krav på 
att rutiner och beslutsprocesser anpassas till de nya förutsättningarna. Om effektiva och 
kvalitetssäkra processer inte tydliggörs i den nya organisationen finns en uppbar risk att 
måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

Det är av stor vikt att arbetet med att minimera ovanstående risker ges hög prioritet. 

Inom ramen för de investeringsanslag som finns i investeringsplanen ska tre större 
systembyten genomföras inom de närmaste två åren: dokument- och ärendehanteringssystem, 
verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet samt verksamhetssystem för 
bildningsförvaltningens verksamheter. Därutöver ska de anslagna medlen även imymma 
utveckling av e-tjänster i enlighet med fullmäktiges digitala agenda. Här finns en uppenbar 
risk att ambitionerna överstiger de avsatta resurserna och att antingen sänkta ambitioner eller 
ökade resurser blir nödvändiga framöver. 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Kommunstyrelsens budgetram är i stora drag oförändrad jämfört med 2017. I huvudsak syns 

följande förändringar: 

• Tillfälliga budgetmedel om 0,4 mkr har tillförts budgetramen för genomförandet av 
2018 års allmänna val 

• Budgetramen har minskats med -0,8 mkr avseende genomförande av fullmäktiges 

beslut i Hållbar ekonomi gällande bidrag och sponsring. 

Därutöver har kompensation erhållits för pris- och löneökningar samt kostnadsökningar för 

internhyror av lokaler och anläggningar. 

1 januari 2018 genomförs sista delen i de organisationsförändringar som kommunfullmäktige 

beslutade om juni 2016, vilket innebär att ett utskott för plan- och näringslivsfrågor inrättas 

under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar då också över ansvaret för tekniska 

avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden (som avvecklas). 

Även i tjänstemannaorganisationen genomförs de sista förändringarna 1 januari 2018, då 

planverksamheten och GIS-verksamheten överflyttas till kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning. 

Överföring av budgetmedel avseende de ovan nämnda organisationsförändringama görs vid 

årsskiftet utifrån fastställda internbudgetar. 

Framtid efter 2018 

Framtiden är svår att förutse. Utmaningar vi brottas med globalt är demografi, urbanisering, 

miljöhot, konflikter, globalisering, social oro, korruption, ekonomi som inte är i balans, 

ojämlikhet, flyktingströmar, extremism och terror. Upplevelsen hos många är att information 

väller över oss och att vi inte hinner överblicka, hänga med och agera innan förutsättningarna 

ändras. 

Ett annat perspektiv på framtiden är möjligheternas. Bättre hälsa hos befolkningen, minskad 

hunger och fattigdom, utbildning, demokrati, fred, innovationer och välfärd är exempel på 

möjligheter vi står inför. 

En grundförutsättning för att kommunen ska ha ett handlingsutrymme och kunna fortsätta att 

finansiera den välfärd och de tjänster medborgare och medarbetare förväntar sig är en 

ekonomi i balans. För att kunna bekosta exempelvis ett ökat vård- och omsorgsbehov hos en 

åldrande befolkning måste vi ha tillräckligt många som kan arbeta och försörja dem som inte 

är arbetskraften. Ny teknik och digitalisering kan vara en lösning på en del av de utmaningar 

vi står inför. Att inteckna varje post i en framtida budget innebär att man låser sig och därmed 

inte skapar det handlingsutrymme som behövs för att kunna möta framtiden och ta tillvara 

möjligheter eller avvärja hot. 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 

ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. De 

nu gällande övergripande målen som handlar om förbättrade skolresultat, ökat 
bostads byggande och bredbandsutbyggnad är exempel på mål som pekar mot att möjliggöra 

framtiden vad den än må innehålla. För den framtid som väntar efter 2018 krävs förmodligen 

mål som är både öppna och breda men samtidigt styr mot att bibehålla en god utveckling. 

Agenda 2030 med sina globala mål bör vara en väg att gå så att man drar nytta av arbete som 

görs såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
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Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har en viktig roll i att leda och 

samordna kommunorganisationen, inkl de kommunala företagen, i arbetet med att långsiktigt 

uppfylla de övergripande målen och strategierna. Kommunfullmäktige har ansvaret för att på 

ett visionärt men ändå hållbart sätt besluta om en budget som både är balanserad och 

samtidigt ger handlingsutrymme för det oväntade. Till syvende och sist är det människorna 

som lever och verkar i kommunen som skall göra framtiden möjlig. Genom att skapa 

förutsättningar för dem att verka, bevara, utveckla och leva gör man Tingsryds kommun till 

en plats där livet är härligt även efter 2018. 

Prioriteringar som kopplas till kompetensförsörjning och hållbara transporter av både 

människor och varor behövs. Även om kommunens nuvarande mål om 100 bostäder till 2020 

uppnås så kommer det att krävas möjlighet till både in- och utpendling då arbetsmarknaden är 

regional. Integrationen och tillvaratagandet av nyanländas kompetens i kombination med ett 

aktivt arbete redan i grundskolan för att få medarbetare med rätt kompetens i framtiden krävs. 

Ökad internationalisering där trainee, utbyten och rekrytering sker på båda hållen skapar en 

plats för världen i Tingsryd och en plats för Tingsryd i världen. Satsningar på ny, hållbar 

teknik och innovation, en öppen och tillåtande omvärldsbevakning och kommunikation och 

en satsning på det hållbara ledarskapet är andra viktiga prioriteringar man kan göra. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 

Perspektiv 

Medborgare 

Samhälle 

Nämndmål 

Dialog, demokrati och delaktighet 

Hög tillgänglighet, god information, gott 
bemötande 

Aktiv ledning och samordning av den 
kommunala organisationen 

God kvalitet i verksamheten för våra 
målgrupper 

Fler i arbete eller sysselsättning 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

God service och bra förutsättningar för 
näringslivet 

Tingsryds kommun ska vara en bra 
plats att leva och bo i 

Kommunstyrelse, Budget 2018 

Mått 
Resultat-
mål 

Nöjd-I nflytande-1 ndex Genomsnitt 
helhetsbedömning, andra 
Medborgarundersökning kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (bemötande Genomsnitt 
och tillgänglighet), andra 
Medborgarundersökning kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Brukar-Index Förbättra jfr 
(brukarundersökningar) året före 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen Minskning jfr 
(Kolada) året före 

Antal vårddygn i institutionsvård 0-20 Minskning jfr 
år (Kolada) året före 

Antal vårddygn i institutionsvård från Minskning jfr 
21 år (egen mätning) året före 

Vad ger företagarna för Genomsnitt 
sammanfattande omdöme om andra 
företagsklimatet i kommunen (Insikt) kommuner 

Svenskt Näringslivs ranking av Förbättra jfr 
kommunerna året före 

Nöjd-Region-Index, NRI , Genomsnitt 
Medborgarundersökning 2017 andra 

kommuner 
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Perspektiv Nämndmål Mått 
Resultat-
mål 

Ekonomi God ekonomisk hushållning Resultat i % av skatteintäkter och 2% 
generella statsbidrag 

Självfinansiering av investeringar 100% 

Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög Awikelse mot budget, tkr O tkr 
prognossäkerhet inom KLF 

Medarbetare God arbetsmiljö och frisk personal Sjukfrånvaro för hela 6% 
kommunorganisationen 

Sjukfrånvaro för KLF 3% 

Attraktiv arbetsplats med bra Hållbart medarbetarengagemang, Genomsnitt 
anställningsförhållanden, kompetenta HME (totalindex för hela andra 
medarbetare och gott ledar- och kommunorganisationen) kommuner 
medarbetarskap 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för Minst 4 av 5 
hela kommunorganisationen) 

Hållbart medarbetarengagemang, Genomsnitt 
HME, för KLF andra 

kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex KLF Minst 4 av 5 

Process Utveckling genom processorienterad Processutveckling, antal processer 5 processer 
verksamhet 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas Nämndernas måluppfyllelse gällande Egen 
tjänstegarantier bedömning 

God kvalitet i arbetet med intern kontroll Kommunstyrelsens samlade Egen 
bedömning av IK bedömning 

Ökad digitalisering Antal e-tjänster Ökning 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr 33,3 43,3 40,6 87 87,9 

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

Kommunledningsförvaltningen Antal utförda 39,6 46,9 
års arbeten 

Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaro, % av 2,2% 2,3% 2,5% 3% 3% 
tillgänglig arbetstid 

Kommunledningsförvaltningen Personalkostnad 27,5 30,4 34,7 

IFO Antal hushåll med 428 482 518 480 500 
försörjningsstöd 

IFO Antal personer med 833 1 008 1 070 950 1 000 
försörjningsstöd 

IFO varav barn (0-17 år) 409 420 420 

IFO Antal vårddygn på 760 804 807 200 200 
institution Sol 
(missbruk) 

Kommunstyrelse, Budget 2018 9(11) 
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Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 

IFO Antal vårddygn på 316 1 218 155 200 
institution L VM 
(missbruk) 

IFO Antal vårddygn på 1 701 800 
institution Sol (skyddat 
boende) 

IFO Antal vårddygn på 10 267 10 088 15 019 10 500 
institution Sol och L VU 
(barn och ungdomar) 

IFO varav 9 082 8 571 13 116 9 500 
ensamkommande 
flyktingbarn 

IFO Antal vårddygn i 5 505 11 498 23 741 10 000 
familjehem 

IFO varav 1 020 6 971 19 197 8 000 
ensamkommande 
flyktingbarn 

Vuxenutb Komvux, TLC 159 202 244 250 
heltidsstuderande 

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

Ökningen av nettokostnaderna mellan 2016 och 2017 förklaras av att verksamheterna individ- och familjeomsorg samt 
vuxenutbildningen flyttats över till kommunstyrelsen från barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 

2018 

200 

400 

10 000 

9 125 

15 000 

11 000 

250 

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

Kollektivtraf Projektmedel från Försämrad service för Ingen påverkan. 
ik 0,45 mkr Länsstyrelsen för finansiering medborgarna. 

av utökad kollektivtrafik 
Tingsryd, Ryd, Konga upphör 
2017. Utan finansiering 
upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av 
kollektivtrafiken 
skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015. 

Kommunstyrelse, Budget 2018 10(11) 
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Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Budget Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Totalt (2018-
2018 2021) 

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

2) Inventarier och övrigt 500 500 500 500 2 000 

1) Anslaget avser alla förvaltningar i kommunorganisationen. 
2) Anslaget avser kommunledningsförvaltningen, inklusive inventarier inom kultur- och fritidsverksamheten. 

Kommunstyrelse, Budget 2018 11(11) 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-09-05 1 (2) 

Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL Kommunstyrelsen 

Tid och plats 

Pa11er 

Närvarande för 
arbetsgivarparten 

Närvarande för 
arbetstagarparten 

Anmält förhinder 

Kallade men ej 
närvarande 

Ärende 

Övrigt 

Resultat 

Förhandlingen 
förklara es avslutad 

5 september 2017 kl. 09.00-10.00, Torggatan 10, Tingsryd 

Tings1yds kommun och Vision, Kommunal, Sv Ingenjörer, SSR, 

LF, LR, Skolledarförbundet, Vårdförbundet, Ledama, DIK, Fysio
terapeutema, FSA, Jusek, Naturvetarna 

Laila Jeppsson kommunchef, Daniel Gustafsson ekonomichef, 

Jan-Henrik Lothigius ekonom 

Hanna Kjellsson Kommunal, Boris Rieloff Lärarförbundet, Rosita 

Morin Vision, Louise Ekman SSR, Robeti Gallus Lärarnas Riks

förbund, Filip Storm Sveriges Ingenjörer. 

Johanna Hanysson Ledarna, Robeti Jonasson Skolledarförbundet, 

Torbjörn Ahlgren Naturvetarna 

Fysioterapeuterna (ingen lokal representant), Wiveka Uleskog 

Vårdförbundet, Anna Arvidsson Jusek, FSA (ingen lokal represen
tant), Ann-Sofie Bengtsson DIK. 

Förslag till budget 2018 för kommunstyrelsen. 

Arbetsgivan-epresentanterna redogör för innehållet i budgetförsla

get för kommunstyrelsen. Frågor besvarades. 

Inget. 

De fackliga representanterna har inget att erinra mot kommunsty

relsens budgetförslag 2018. 

2017-09-05 
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i~:6~ 
Daila Jep ss 
Kommun 

Justeras för arbetstagarpaiten: 

cf'~ 
Hanna Kjellsson 
Kommunal 

~~ 
Boris Rieloff 
Lärarförbundet 

Louise Ekman 
SSR 

2017-09-05 

Rosita Morin 
Vision 

/ ___ __ 
Robert Gallus 
Lärarnas Riksförbund 

~~ 
Sveriges Ingenjörer 

2(2) 



Ärende 5 

Budget, skattesats och 

låneram 2018 samt ekonomisk 

plan 2019-2020 

17



18

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (49) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-04 

Justerare 

§ 174 

Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 

2019-2020 
Dnr 2016/370 041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. 

Förslaget är upprättat utifrån kommunstyrelsens beslut om ekonomiska 

arbetsramar 2017-05-15, § 66. Budget och flerårsplan utgår ifrån en 

oförändrad skattesats under hela perioden. 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat om + 13, 4 mkr för år 2018, vilket 

motsvarar 1,8 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det 

innebär att det långsiktiga finansiella resultatmålet om 2 % i fullmäktiges 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning inte uppfylls för budgetåret 2018. 

Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt 

minskning av låneskulden uppfylls i förslaget för 2018. 

Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de 

närmaste åren leva upp till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för 

god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts och sammanställts hos 

kommunledningsförvaltningen. Respektive nämnd har fastställt 

budgetförslag för den egna verksamheten utifrån de ekonomiska arbetsramar 

som kommunstyrelsen har fastställt. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2018, Tingsryds kommun 

2. Skrivelse från ekonomichefen, 2017-08-30 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

Kommunledningsförvaltningen 

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

TJÄNSTESKRJVELSE 1(1) 

2017-08-30 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige fastställer budget för år 2018 och ekonomisk plan för åren 2019-2020 
enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till xx,xx (21,07) 
kronor per skattekrona för år 2018. 

3. Kommunstyrelsen får under 2018 inte öka kommunens långfristiga låneskuld. Den totala 
långfristiga låneskulden får under år 2018 uppgå till högst 160 mkr. 

4. Kommunstyrelsen har under 2018 rätta att omsätta lån, d v s låna upp belopp, motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018. 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020. Förslaget är upprättat utifrån 
kommunstyrelsens beslut om ekonomiska arbetsramar 2017-05-15 §66. Budget och flerårsplan 
utgår ifrån en oförändrad skattesats under hela perioden. 

Förslaget innebär ett budgeterat resultat om+ 13,4 mkr för år 2018, vilket motsvarar 1,8% av 
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Det innebär att det långsiktiga finansiella 
resultatmålet om 2% i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning inte uppfylls för 
budgetåret 2018. 

Fullmäktiges finansiella mål om egenfinansiering av investeringar samt minskning av låneskul
den uppfylls i förslaget för 2018. 

Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att under de närmaste åren leva upp 
till de ekonomiska målen i fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har handlagts och sammanställts hos Kommunledningsförvaltningen. Respektive 
nämnd har fastställt budgetförslag för den egna verksamheten utifrån de ekonomiska arbetsra
mar som kommunstyrelsen har fastställt. 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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Budget 2018 

Tingsryds kommun 
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Budget 2018 

Innehållsförteckning 
Sid 

Budget 2018 - Sammanfattning............................. 1 

Kommunövergripande verksamhetsmål.................. 7 

Fullmäktiges styrkort........................................... 8 

MBL§ 11 9 

Budget2018:Nämnder 

Kommunstyrelsen............................................... 11 

Samhällsbyggnadsnämnden................................. 24 

Bildningsnämnden... ...... ... ......... ... ... ... ... ...... ... ..... 39 

Vård- och omsorgsnämnden.................................. 58 

Bilaga 
Ekonomiska arbetsramar och anvisningar för 
budgetarbete 
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Budget 2018 - sammanfattning resultaträkning 

KS beslut om ramar 2017-05-15 

Budgeterat resultat 2017 

Skatteprognos (inkl extra statsbidrag) 

Pris- och löneökningar 

Övriga justeringar centrala budgetmedel 

De/summa resultat 

Hållbar ekonomi del 2 - enl plan 2018 

Hållbar ekonomi del 3 - enl plan 2018 

Hållbar ekonomi - tillkommande 2018 

Upphävt beslut KF - privata utfartsvägar (SBN) 

Summa utgångsläge resultat ramar 

Utfördelninq i ramar: 

Permanenta anslag 

IT-kostnader, licensiering (alla förvaltningar) 

Fastighetsförvaltning, höjda internhyror (alla förvaltningar) 

Tillfälliga anslag 

Socialnämnd (3700 tkr 82017-82018) 

Barn- och utbildningsnämnd (3700 tkr 82017-82018) 

Kommunstyrelsen (300 tkr 82017-82018) 

Kommunstyrelsen Val 2018 

Finansiering: minskat anslag finansnetto 2018 

!Summa resultat 82018 enligt ramar (KS 170515) 

Förändringar centrala budgetposter efter rambeslut 

Skatteprognos - extra statsbidrag 

Skatteprognos - övrigt 

Summa förändringar centrala budgetposter 

!Summa resultat 82018 utgångsläge 

Förändringar budgetförslag/bes/ut 

!Summa resultat 82018 

% av skatteintäkter och utjämning 

1 

tkr 

14 749 
17129 

-19 810 
700 

12 768 

250 
2 625 

2 175 
-1 300 

16 518 

-800 
-2 000 

ingår 
ingår 
ingår 
-400 
400 

13 718! 

-1 207 

874 
-333 

13 385! 

13 3851 

1,8% 

1,8% 

1,8% 

KSAUI 

13 385 

13 385 

1,8% 

KFI 

13 385 13 385 

13 385 13 385 

1,8% 1,8% 
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FLERÅRSPLAN 2018-2020 

RESULTATBUDGET (mkr) 
Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens intäkter* 188,6 201,4 271,2 271,2 250,0 251,0 252,0 253,0 

Verksamhetens kostnader* -806,3 -831,3 -908,9 -938,7 -941,5 -963,8 -986,4 -1008,1 

Avskrivningar -28,3 -33,2 -36,6 -38,2 -38, 1 -38,1 -38, 1 -38, 1 

Verksamhetens nettokostnader -646,0 -663,1 -674,3 -705,7 -729,6 -750,9 -772,5 -793,2 

Skatteintäkter 442,9 451,3 470,9 480,6 495,1 508,9 522,4 537,4 

Generellt statsbidrag 205,6 203,3 238,8 241,7 247,5 246,5 245,8 245,0 

Finansiella intäkter 2,9 2,2 4,4 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 

Finansiella kostnader -1,5 -2,1 -3,4 -3,0 -3,8 4,2 4,2 4,2 

Resultat före extraordinära poster 3,9 -8,4 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,4 

Jämförelsestärande poster - 2,5 - - - 0,0 0,0 0,0 

Arets resultat 3,9 -5,9 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,4 

Resultat % av skatteintäkter och GS 0,6% -0,9% 5, 1% 2,4% 1,8% 1,7% 0,5% -0,3% 

* Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2017-2021 är endast preliminärt 

beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader. 

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

l<ASSAFLÖDESBUDGET (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Löpande verksamhet 
Arets resultat 3,9 -5,9 36,4 17,4 13,4 12,9 4,1 -2,41 

Poster som ej ingår i kassaflödet -0,4 1,4 -1,0 0,0 

Avskrivningar 28,3 33,2 36,6 38,2 38,1 38,1 38,1 38,1 

Resultat försäljning anläggningstillgångar 0 --4,5 -0,2 0,0 

Minskn/ökn av kortfristiga fordringar -12,0 10,8 -30,2 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2,6 27,6 20,0 0,0 

Kassaflöde löpande verksamhet 17,2 62,6 61,6 55,6 51,5 51,0 42,2 35,7 180,4 

Investeringar 
Arets nettoinvesteringar -144,7 -75,2 -23,5 -40,0 -46,8 -51,3 -38,2 -38,81 -175, 1 

Förvärv av aktier och andelar 0,0 -6,2 -20,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag 23,2 6,4 0,0 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 1, 1 12,2 0,2 0,0 15,0 5,0 20,0 

Kassaflöde investeringar -120,4 -62,8 -43,3 -40,0 -31,8 -46,3 -38,2 -38,8 

Finansiering 
Minskn/ökn långfristiga fordringar 0,4 7,4 0,2 4,0 

Ökn/minskning lån 65,0 30,0 -15,0 -25,0 -20,0 -5,0 -5,0 5,01 -25,0 

Kassaflöde finansiering 65,4 37,4 -14,8 -21,0 -20,0 -5,0 -5,0 5,0 

Årets kassaflöde -37,8 37,2 3,5 -5,4 -0,3 -0,3 -1,0 1,9 

Lilkvida medel vid årets början 76,5 38,7 75,9 75,9 70,5 70,2 69,9 68,9 

Likvida medel vid årets slut 38,7 75,9 79,4 70,5 70,2 69,9 68,9 70,8 

Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Plan 

BALANSBUDGET (mkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TILLGANGAR 
Anläggningstillgångar 621,2 662,6 669,3 671,1 664,8 673,0 673,1 673,8 

Omsättningstillgångar 120,2 146,7 180,3 174,9 174,6 174,3 173,3 175,2 

Summa tillgångar 741,4 809,3 849,6 846,0 839,4 847,3 846,4 849,0 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 360,0 362,4 398,9 416,3 429,7 442,6 446,7 444,3 

Avsatt för Elsemålatippen 13,0 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Avsatt för pensioner 5,1 7,8 7,7 7,4 7,1 6,8 6,5 6,2 

Låneskuld 170,0 200,0 185,0 160,0 140,0 135,0 130,0 135,0 

Övr långfristiga skulder (inv.bidrag) 24,6 30,1 29,1 28,6 28,1 27,6 27,1 26,6 

Kortfristiga skulder 168,7 196,4 216,3 221,1 221,9 222,7 223,5 224,3 

Summa eget kapital och skulder 741,4 809,3 849,6 846,0 839,4 847,3 846,4 849,0 

Soliditet 48,6% 44,8% 47,0% 49,2% 51,2% 52,2% 52,8% 52,3% 

2 



24

lnvesteringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

tkr 

Kommunstyrelse (KLF) 

E-tjänster och IT-stöd (alla förvaltningar) 

Inventarier och övrigt 

I summa kommunstyrelse 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Infrastruktur 

Infrastruktur - underhåll gata 

Fordon och maskiner 

Energisparåtgärder 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 

Inventarier och övrigt 

Renhållningsverksamhet 

VA-verksamhet 

Centrala IT-investeringar 

I summa samhällsbyggnadsnämnd 

Bildningsnämnd 
Inventarier och övrigt 

Biblioteksförnyelse 

I Summa bildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Inventarier och övrigt 

I summa vård och omsorgsnämnd 

Kommunfullmäktige 
Förfogande för investeringar 

I summa kommunfullmäktige 

Budget 
2018 

3 000 

500 

3 500 

2 100 

3 900 

500 

5 000 

0 

6200 

200 

300 

12 000 

3 250 

33450 

1 000 

2 000 

3 000 

820 

820 

6 000 

6 000 

Plan 
2019 

3 000 

500 

3 500 

600 

3 900 

4 600 

5 000 

0 

6 200 

200 

12 000 

12 000 

1 950 

46 450 

1 000 

1 000 

320 

320 

0 

0 

Plan 
2020 

3 000 

500 

3 500 

100 

3 900 

450 

5 000 

0 

6 200 

200 

250 

12 000 

2 300 

30 400 

1 000 

1 000 

320 
320 

3 000 

3 000 

Plan Summa Kommentar 

2021 2018-2021 

3 000 12 000 Hållbar ekonomi: 3 000 tkr per år 

500 2 000 

3 500 14 000 

100 2 900 

3 900 15 600 Hållbar ekonomi: 3 900 tkr per år 

500 6 050 

5 000 20 000 Hållbar ekonomi: 5 000 tkr per år 

0 0 

6 200 24 800 Hållbar ekonomi: 6 200 tkr per år 

200 800 

0 12 550 

12 000 48 000 Hållbar ekonomi: 12 000 tkr per år 

3 110 10 610 

31 010 141 310 

1 000 4 000 

2 000 

1 000 6 000 

320 1 780 

320 1 780 

3 000 12 000 

3 000 12 000 

!Totalt 46 1101 51 2101 38 2201 38 8301 175 0901 

3 
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DRIFTBUDGET B2018 (tkr) Omfördelningar inom budget: CCG·s förslag 

Budg 2017 Löneök löneök2018 Justering Summa Centrala Ny Pris HE2 HE3 HE CCG Fördeln Arbetsram Ändr Ändr 

Fullmäktige 2016 Köp o sälj internränta 2018 poster arg 1,9% plan18 plan18 til!k förslag centr 2018 ksau KS 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1111 -1111 -1111 

Kommunlednlngsförvaltning -41 053 -562 -24 -41 639 -45 847 -692 800 -400 -163 -87 941 

Räddningstjänsten -14 526 -14526 -300 407 -14419 

Summa kommunstyrelsen -56 690 -562 -24 0 -57 276 -300 -45 847 -692 0 1 207 0 -400 -163 -103 471 0 0 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36171 -517 -100 -36 788 -475 1 300 -88 -36 051 -1 300 

Bildningsnämnd -273121 -5 059 -620 -278 800 7291 -1 918 250 450 600 -37 -272164 

Vård- o omsorgsnämnd -311 690 -6 784 -272 -318 746 38 556 -720 -937 -281 847 

Summa nämnder -620 982 -12 360 -992 0 -634 334 0 45 847 -3113 250 1 750 600 0 -1 062 -590 062 0 -1 300 

Fullmäktige inkl revision -1 858 -1 858 -11 -1 869 

Revision 0 0 0 

Jävsnämnd -76 -76 0 -76 

Taxefinansierad verksamhet 
VA.verksamhet 0 0 0 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 

Summa verksamhet -679 606 -12 922 -1 016 0 -693 544 -300 0 -3 816 250 2 957 600 -400 -1 225 -695 478 0 -1 300 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 300 300 -300 0 

Utvecklingspott KSAU -2 000 -2 000 -2 000 

Social investeringsfond KS -2 000 -2000 -2 000 

EU-verksamhet central pott KS -332 -332 -332 -664 

Löneökningar 2017 (12) 2018 (9) -21 820 12 922 1 016 -7 882 -16 200 206 -23 876 

Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -500 -15 500 

Kapitalkostnader 47 367 47 367 47 367 

Internränta från VA 2000 2 000 2 000 

Avskrivningar -38133 -38133 -38133 

Poster som ska fördelas ut till förv: 
Kost (minskning kök) HE-beslut KF 0 0 1 575 -1575 0 

Komp prisökn 1,9% KPIF-KS förvaltn 0 0 -3 610 3610 0 

IT-kostnader, licensiering 0 -800 800 0 

Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 0 -2000 2 000 0 

NETTOKOSTNAD -709 224 0 0 0 -709 224 -20 910 0 0 250 2 625 2175 -3 200 0 -728 284 0 -1 300 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 725 773 725 773 17129 742 902 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4 200 4 200 4 200 

Finansiella kostnader -6 000 -6 000 1 800 400 -3 800 

Summa finansnetto -1 800 0 0 0 -1 800 1 800 0 0 0 0 0 400 0 400 0 0 

SUMMA RESULTAT 14749 0 0 0 14749 -1 981 0 0 250 2625 2175 -2800 0 15 018 0 -1 300 
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DRIFTBUDGET B2018 (tkr) KS beslut KF beslut 

Arbetsram Just Öv, 82018 Åndr Ändr Åndr Budget 

2018 centr utg.läge ksau ks Id 2018 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1111 -1111 -1111 

Kommunledningsförvaltning -87 941 -592 -88 533 -88 533 

Räddningstjänsten -14 419 -14 419 -14419 

Summa kommunstyrelsen -103 471 -592 0 -104 063 0 0 0 -104 063 

Nå'mnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -37 351 -37 351 -37 351 

Bildnlngsnämnd -272164 106 -272 058 -272 058 

Vård- o omsorgsnämnd -281 847 486 -281 361 -281 361 

Summa nämnder -591 362 592 0 -590 770 0 0 0 -590 770 

Fullmäktige inkl revision -1 869 -1 869 -1 869 

Revision 0 0 0 

Jävsnämnd -76 -76 -76 

T axefinansierad verksamhet 
VA-verksamhet 0 0 0 

Renhållningsverksamhet 0 0 0 

Summa verksamhet -696 778 0 0 -696 778 0 0 0 -696 778 

övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling) 0 0 0 

Utvecklingspott KSAU -2 000 -2000 -2000 

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

EU-verksamhet central pott KS -664 -664 -664 

Löneökningar 2017 (12) 2018 (9) -23 876 -23 876 -23 876 

Pensionsutbetalningar -15 500 -15 500 -15 500 

Kapitalkostnader 47 367 47 367 47 367 

Internränta från VA 2 000 2000 2000 

Avskrivningar -38133 -38133 -38 133 

Poster som ska fördelas ut till förv: 

Kost (minskning kök) HE-beslut KF 0 0 0 

Komp prisökn 1,9% KPIF-KS föivaltn 0 0 0 

IT-kostnader, licensiering 0 0 0 

Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 0 0 0 

NETTO KOSTNAD -729 584 0 0 -729 584 0 0 0 -729 584 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 742 902 -333 742 569 742 569 

Finansnetto 
Finansiella intäkter 4200 4 200 4200 

Finansiella kostnader -3 800 -3800 -3 800 

Summa finansnetto 400 0 0 400 0 0 0 400 

SUMMA RESULTAT 13 718 .333 0 13 385 0 0 0 13 385 
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Hållbar ekonomi - sammanställning resultatbudget (tkr) 
Beslut med direkt budgetpåverkan - hantering i budget 2016-2019 

Budget Totalbelopp Totalbelopp Tidsplan budget (ack niva) Förändr Förändr rörändr Förändr 

Nämnd en[ förslag en[ KF-beslut B2016 B 2017 B 2018 B2019 B15-B16 B16-B17 B17-B18 B18-B19 

l!'i~t 1 -EuclgeHm I 
2.3.2 Lediga lokaler KS (SBN) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 

2.4 Förvaltning egna fastigheter bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.2 Skogens nettoavkastning KS/SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 7.2 Höjd borgensavgift FIN -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 

3.1 Sommarlovsentreprenörer KS-KLF -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 0 0 0 

3.4 lnackorderingsbidrag BUN -80 -80 -40 -80 -80 -80 -40 -40 0 0 

3.5 Konsumentrådgivning KS-KLF -50 -50 -25 -50 -50 -50 -25 -25 0 0 

3.6 Varuhemsändningsbidrag KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8.1 Förberedande ledarprogram KS-KLF -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 

3.8.2 Bidrag till personalklubben KS-KLF -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 

3.8.3 Omplaceringstjänster KS-KLF -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

3.8.4 Julklappar till personalen KS-KLF/alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.8.5 Ledigheter för ljänstemän alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.9.1 Vårdnadsbidrag BUN -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9.2 Pedagogisk omsorg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 O Pedagogiska måltider avgift BUN -1 000 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

4.4 Fritidshem BUN -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Förskola BUN -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7 Ekonomisk styrning (KB) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.8 Städverksamhet SBN/alla -900 -900 -530 -900 -900 -900 -530 -370 0 0 

4.9 Taxor bygg och miljö SBN -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0 0 

4.11 Leasingbilar alla -250 -500 -250 -500 -500 -500 -250 -250 0 0 

4.12 Taxor äo - avgift matdistribution SN -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.13 Förfogandemedel i budget KS-CENTR -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0 

Summa DEL1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0 

lr'i~t ~ - Euage! m, I 
1.1 Bibliotek BUN -3 300 -1 400 -1 400 -1400 -1 400 0 -1 400 0 0 

1.1 Bibliotek (25% behålla) BUN 800 350 350 350 350 0 350 0 0 

1.2 Grundskola BUN -1 900 -500 -250 -500 -500 0 -250 -250 0 

1.3 Äldreomsorg SN -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 0 -5000 0 0 

1.3 Äldreomsorg (25% behålla) SN 1 250 1 250 1 250 1250 1 250 0 1 250 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar KS-KLF -500 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar (25% behålla) KS-KLF 125 50 50 50 50 0 50 0 0 

1.5 Kostverksamhet SBN/alla -2100 -2100 0 -2100 -2100 0 0 -2100 0 

1.5 Kostverksamhet (25% behålla) SBN/alla 525 525 0 525 525 0 0 525 0 

1.6 Fritidsgårdar BUN 475 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Samlingslokaler KS-KLF -300 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 7 Samlingslokaler (25% behålla) KS-KLF 75 200 200 200 200 200 0 0 

1.8 Kollektivtrafik KS-KLF - 0 0 0 0 0 0 0 

Summa DEL2 -9 850 -6 825 -5 000 -6 825 -6 825 0 -5 000 -1 825 0 

1rs~r: ~ M 6udget ~ff~' I 
4.6 Gymnasieskola BUN -1 000 -1 000 -450 -900 -1 000 0 -450 -450 -100 

4.1 Vuxenutbildning BUN -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

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

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

6.2 Resurser för utveckling KS-CENTR 700 700 700 700 700 0 700 0 0 

6.4 Förebyggande arb barn o unga KS-CENTR 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 

7.5 EU-verksamhet KS-CENTR 1 900 1 327 332 664 1 327 0 332 332 663 

4.3 Räddningstjänst KS-CENTR -1 406 -777 -370 -777 -777 0 -370 -407 0 

Summa DEL3 -2 306 -50 2 012 687 1 250 0 2 012 -1 325 563 

• KS 170515: förslag till KF att upphäva tidigare KF-bestut (-1300 tkr per år) 

l~t7~1~T -6uäget ~aln I 
3.7 Musik- och kulturskola BUN -900 -600 -600 -600 0 0 -600 0 

4.2 Politisk verksamhet alla ? ? 0 0 0 0 

SummaOVR -900 -600 0 -600 -600 0 0 -600 0 

SUMMA -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 -12 978 -12 415 -5 555 -3 673 -3 750 563 

varav 

BUDGETMINSKNING 

Del 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6240 -5 555 -685 0 0 

Del2 -13100 -9 200 0 -6 850 -9 200 -9 200 0 -6 850 -2 350 0 

Del3 -7 906 -4 077 0 -1 020 -2677 -2 777 0 -1 020 -1657 -100 

övr -900 -600 0 0 -600 -600 0 0 -600 0 

Summa minskning -33 246 -20117 -5 555 -14110 -18 717 -18 817 -5 555 -8 555 -4607 -100 

BUDGETÖKNING 

Del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oel2 3 250 2 375 0 1 850 2 375 2 375 0 1 850 525 0 

Del3 5 600 4 027 0 3 032 3 364 4 027 0 3 032 332 663 

övr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa ökning 8 850 6 402 0 4 882 5 739 6402 0 4 882 857 663 

Kontroll, netto -24 396 -13 715 -5 555 -92281 -12 9781 -12 415 -5 555 -3 7501 563 
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ii•rryall§ 
@mmnnmunrn 

Kommunlednings
förvaltningen 

Preliminära 

KF presidium 2017-04-11 

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

• Höjda resultat i skolan 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

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

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

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

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

yrkesprogram. 

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

Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (sammanlagt för 
kommunal och privat regi). nriktningen är ett ökat fokus å hållbart byggande genom 
träbyggnationer. 

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

Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. En utbredd tillgång till fiberbredband i kom
munen är en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende boende, föreningsliv 
och näringsliv. Tingsryds kommun ska följa de nationella målen för bredbandsutbygg-

ad. 

Mål: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång 
till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Utgångsläge: år 2015 var utfallet 30,44% för hushåll och 44,76% för arbetsställen. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS. 

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

Budget 2018 

Kommunövergripande mål 

Nöjda medborgare 

Fullmäktiges tre prioriterade mål 

Höjda resultat i skolan 
Andelen avgångselever i åk 9 som 

fått behörighet till gymnasieskolans 
nationella program ska öka årligen. 

Indikatorer för kommunövergripande mål 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI 

Nöjd-Inflytande-Index, NII 

Valdeltagande, % 

SAMHÄLLE 
Kommunövergripande mål 

Attraktiv kommun 

Fler bostäder 
Ar 2020 ska minst 100 nya bostäder 
ha tillkommit i kommunen 
(sammanlagt för kommunal och 
privat regi). Inriktningen är ett ökat 
fokus på hållbart byggande genom 
träbyggnatloner. 

Mer bredband 
År 2020 bör 95 procent av alla 
hushåll och företag i Tingsryds 
kommun ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s. 

Nöjd-Region-Index, NRI 

Anta l folkbokförda 

Nettoinflyttning 

Arbetslöshet 18-64 år 

Trygghetsindex 

EKONOMI 
Kommunövergripande mål 

Hållbar ekonomi 

Resultat i % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag 

Självfinansiering av 
investeringar 

Minskning av låneskulden 
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MEDARBETARE 
Kommunövergripande mål 

Attraktiv arbetsplats 

Hållbart 
Medarbetarengagemang, 
(HME-index) 

Sjukfrånvaro, % 

Nöjd-Medarbetar-Index 

Kommunövergripande mål 

Effektiv verksamhet 

Nämndernas måluppfyllelse 

Uppfyllande av tjänstegarantier 

Bedömning av kommunens 
samlade system för intern 
kontroll 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-09-05 1(2) 

Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL Tingsryds kommun 

Tid och plats 

Parter 

Närvarande för 
arbetsgivarparten 

Närvarande för 
arbetstagarparten 

Anmält förhinder 

Kallade men ej 
närvarande 

Ärende 

Övrigt 

Resultat 

Förhandlingen 
förklarades avslutad 

5 september 2017 kl. 09.00-10.00, Torggatan 10, Tingsryd 

Tingsryds kommun och Vision, Kommunal, Sv Ingenjörer, SSR, 

LF, LR, Skolledarförbundet, Vårdförbundet, Ledarna, DIK, Fysio

terapeuterna, FSA, Jusek, Naturvetarna 

Laila Jeppsson kommunchef, Daniel Gustafsson ekonomichef, 

Jan-Henrik Lothigius ekonom 

Hanna Kjellsson Kommunal, Boris RieloffLärarförbundet, Rosita 

Morin Vision, Louise Ekman SSR, Robe1t Gallus Lärarnas Riks

förbund, Filip Storm Sveriges Ingenjörer. 

Johanna Hanysson Ledarna, Robe1t Jonasson Skolledarförbundet, 

Torbjörn Ahlgren Naturvetarna 

Fysioterapeuterna (ingen lokal representant), Wiveka Uleskog 

Vårdförbundet, Anna Arvidsson Jusek, FSA (ingen lokal represen

tant), Ann-Sofie Bengtsson DIK. 

Förslag till budget 2018 för Tingsryds kommun och ekonomisk 
plan 2019-2020. 

Arbetsgivarrepresentanterna redogör för innehållet i budgetförsla

get för Tingsryds kommun. Frågor besvarades. 

Inget. 

Sveriges Ingenjörer lyfter återigen frågan om finansieringen av 

Lindegårdens stora underskott samt uttiycker en oro över bristen 

på reserverade budgetmedel för oförutsedda kostnader bl a till 

vägunderhåll. 

De fackliga organisationernas yrkanden och synpunkter från nämn

dernas budgetförslag 2018 kvarstår för övrigt. 

2017-09-05 
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Justeras för arbetstagarparten: 

~~~t-4 
Boris~ 
Lärarförbundet 

2017-09-05 

A ~-1; w n (Yl/V rv 
Rosita Morin 
Visiori 

2(2) 

./7----- L_ ~ 
Robe11 Gallus 
Lärarnas Riksförbund 

~~ 
Filip Stom1 
Sveriges Ingenjörer 
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Budget 2018 

Kommunstyrelse 
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1 Uppdrag 

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

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 
• ledning och samordning av kommunkoncernen 
• uppsikt över nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten) 
• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består av följande 
avdelningar: 

• Kansliavdelning 
• Utvecklingsavdelning 
• Ekonomiavdelning 
• Personalavdelning 
• Avdelning för Arbete och Lärande 

Från och med 1 april 2017 ingår även Tekniska avdelningen i kommunledningsförvaltningen. 
Det politiska ansvaret för dessa verksamheter ligger dock kvar hos 
samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet, varför de ingår i samhällsbyggnadsnämndens 
budgetförslag för 2018. Verksamheten kommer att överföras till kommunstyrelsen 1 januari 
2018. 

2 Omvärld 

Förändringar och händelser i vår omvärld påverkar vår kommun. I det informationssamhälle 
vi nu lever i har det som händer långt borta kommit närmre i en psykologisk mening. Världen 
är global och våra system inom såväl politik, handel och kultur är sammanknutna. Världen 
kan tyckas instabil och osäker men samtidigt minskar antalet krig och konflikter enl. freds
och konfliktforskare. Vi upplever det kanske inte så när vi matas med terror och krig via 
media men vi behöver samtidigt besinna oss och vara källkritiska innan vi helt tar till oss de 
mediala bilder vi får. 

2018 års valrörelse kommer att påverka oss. Den är en del av den demokratiska processen 
som har inverkan på kommunens planering. 

Den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 är en annan känd faktor som 
påverkar oss. 

Den regionala utvecklingen mot gränsöverskridande samverkan inom många olika områden 
kan både ge förutsättningar och utmaningar för kommunens verksamheter. 

Flyktingströmmarna i världen medför utmaningar både globalt, regionalt och lokalt. Vi har 
upplevt ett stort inflöde och kan komma att hamna där igen. Den extremism och terror som 
tyvärr gästar hela jordklotet är en annan omvärldsfaktor vi måste vara medvetna om och 
förhålla oss till. 

Miljön och då kanske främst situationen med tillgång till rent grundvatten är en faktor som 
behöver belysas och hanteras. Flera kommuner i Sverige har stora problem med sin 
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vattenförsörjning och de klimatförändringar vi nu ser kan komma att påverka oss mycket och 
snabbt. 

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning som lever längre är en faktor att 
bevaka och ta hänsyn till. Många kommer förmodligen att välja att arbeta längre upp i 
åldrarna men man vet att på sikt kommer färre att få försörja fler. 

Bristen på rätt kompetens när man inom näringsliv och offentlig förvaltning skall besätta 
tjänster är ytterligare en faktor som behöver belysas och hanteras. Det råder brister inom 
många yrken och det är en framtidsprognos som verkar bestå när man ser till vad unga väljer 
att utbilda sig till. Det gäller exempelvis lärare, vårdyrken, socionomer men också en mängd 
yrken som krävs inom industri och transport. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Basen för kommunens arbete att tillgodose medborgarnas behov på ett bra sätt, är demokrati, 
dialog och delaktighet. Ett gott värdskap har hög politisk prioritet och är tillsammans med god 
tillgänglighet och rätt service en förutsättning för en attraktiv och trivsam kommun att bo och 
leva i. Värdskap och medborgardialog är två viktiga verktyg som ska vidareutvecklas under 
2018. Digitalisering är ett smart sätt att ökad medborgarnas tillgänglighet till den kommunala 
servicen. Utvecklingen av e-tjänster är en investering i demokrati, dialog och delaktighet och 
ett prioriterat område. 

Den fysiska miljön berör både barn och vuxna och är en viktig parameter för att det 
kommunövergripande målet omförbättrade skolresultat ska kunna uppfyllas. 
Vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden utgör en annan del som också har 
betydelse för kommande generationers skolresultat. Genom att stödja verksamheterna i 
rekryteringsarbetet samt att arbeta med utveckling av arbetsgivarvarumärket och 
rekryteringsprocesser m.m. kan tillgången till kompetent och behörig personal inom både 
skola och socialtjänst förhoppningsvis säkerställas på sikt. Kommunledningsförvaltningen 
bidrar också genom bl a ett fortsatt utvecklande arbete inom folkhälsa och demokrati. 

3.3 Samhälle 

Ett av kommunens övergripande mål som lyfts i fullmäktiges bostadsförsörjningsstrategi är 
att skapa fler bostäder. Kommunstyrelsen måste arbeta med detaljplaneringen för att 
möjliggöra detta oavsett om det är kommunala eller privata som bygger bostäderna. Ett 
bostadsförsörjningsprogram med strategin som bas skulle redan ha tagits fram men är ännu 
inte utarbetat och beslutat. Det blir därför en viktig uppgift under 2018. 

Kommunen fortsätter att arbeta med bredbandsutbyggnaden utifrån fullmäktiges 
bredbandsstrategi. Detta sker genom aktiv ägarstyrning gentemot Teab och Wexnet men 
också genom att samordna olika verksamheter och åtgärder inom kommunorganisationen. 
Regeringen har uppdaterat sitt mål om bredbandsutbyggnad varför även bredbandsstrategin 
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behöver ses över under budgetåret och komma i fas med det statliga målet. På kort sikt höjs 
den nationella målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020. På längre sikt bör två mål formuleras; tillgång 
till snabbt bredband i hela kommunen och stabila, mobila tjänster av god kvalitet. I de statliga 
målen är siktet inställt på 2023. 

Inom området fritid, kultur och föreningsliv finns förslag till strategi samt nya riktlinjer för 
bidrag och sponsring som har lagts fram för kommunstyrelsen. Ett av syftena med nytt 
regelverk är att genom olika kriterier för förenings bidrag ge incitament för utveckling av 
kommunens föreningsliv. 

Arbete pågår med framtagande av en ny näringslivsstrategi. Under mätningar av 
näringslivsklimatet som genomförts de senaste åren har Tingsryds kommun fått sämre 
omdömen varför frågan är prioriterad 2018. Tingsryds kommun måste samverka med det 
lokala näringslivet i denna fråga. 

3.4 Ekonomi 

Under 2018 ligger fortsatt fokus på att leda och samordna arbetet inom uppdraget Hållbar 
ekonomi, dels genom verkställande av de politiska beslut som fattats och dels genom att 
säkerställa att fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning kan uppnås med långsiktig 
varaktighet. Arbetet syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet i 
kommunen och dess företag och därmed ge möjlighet och ekonomiskt utrymme för 
utveckling på lång sikt. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en stor utmaning att leva 
upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Den tilldelade budgetramen för Kommunstyrelsen innebär en budget med inga eller mycket 
små ekonomiska marginaler fört ex volymökningar, oplanerade kostnader och oförutsedda 
händelser. Detta är särskilt tydligt för individ- och familjeomsorgen och 
överförmyndarverksamheten. Dessa verksamheter uppvisar underskottsprognos 2017 och 
beslut om åtgärder har fattats för att undvika underskott vid årets slut. 2018 års budgetram 
förutsätter ett fortsatt målmedvetet arbete med dessa åtgärder för att i november kunna besluta 
om en internbudget för 2018 i balans. 

3.5 Medarbetare 

Huvudinriktningen inom perspektivet medarbetare är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är en 
nyckelfaktor i det arbetet. Det är även viktigt att skapa förutsättningar för att rekrytera och 
behålla kompetenta medarbetare. För att kunna behålla en god kvalitet och arbetsmiljö i 
verksamheterna behöver vi under 2018 fortsatt fokusera på att arbeta med 
kompetensförsörjning inom våra bristyrken. Vi behöver även satsa på att utveckla våra ledare 
samt arbeta fram en gemensam värdegrund. En medarbetarenkät ska genomföras under 2018. 

Även arbetet med att minska sjulfrånvaron är en prioriterad fråga inom 
medarbetarperspektivet. Tingsryds kommun har tillsammans med Älmhults och Osbys 
kommun startat ett projekt, Bryta Trenden, för att ta fram metoder som påverkar sjuktal och 
den upplevda hälsan. Projekt kommer att pågå fram till år 2020. 

3.6 Process 

Utifrån fullmäktiges beslut om en ny politisk organisation från och med 2018 har omfattande 
förändringar i tjänstemannaorganisationen genomförts. Arbete med att implementera den nya 
organisationen och säkerställa rutiner och verksamheter pågår och har hög prioritet. 2018 är 
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ett valår och det finns stora fördelar med att en väl fungerande organisation är på plats och 
inarbetad inför den nya mandatperioden. 

Den nya organisationen skapar möjligheter för tvärsektoriell samverkan mellan kommunens 
olika verksamheter, vilket är till nytta för medborgarna. En effekt av den nya organisationen 
är också att behovet av att strukturera om olika arbetsprocesser har förtydligats. Enkla och 
tydliga processer skapar utrymme för högre effektivitet, vilket i sin tur bidrar till att resurser 
kan frigöras för att arbeta med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete. Detta är tidskrävande 
men nödvändigt för en kommun som önskar vara modem, tillgänglig och erbjuda ett gott 
värdskap. 

Upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem är påbörjad och planeras införas 
under 2018. Även verksamhetssystemen inom andra områden är i behov av förnyelse för att 
arbetsprocesserna ska kunna utvecklas och möta behoven hos moderna medborgare. De är 
också en grundförutsättning för att kunna öka tillgången av e-tjänster inom alla områden. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Införandet av en ny politisk organisation och ny tjänstemannaorganisation kommer, som 
nämnts ovan, ha hög prioritet under innevarande och kommande budgetår. Likaså är det av 
stor vikt att övriga politiska beslut som fattats inom ramen för uppdraget Hållbar ekonomi kan 
verkställas inom rimlig tid. Kommunstyrelsen och KLF har ett ansvar att leda och samordna 
båda dessa delar och det finns en utmaning i att genomföra verkställande av ett stort antal 
beslut parallellt och inom önskvärda tidsplaner. För lyckade resultat krävs målvetenhet, 
tydliga prioriteringar och effektivt nyttjande av befintliga resurser. 

Utifrån uppsatta mål, pågående uppdrag samt ovan nämnda arbete med omorganisation och 
verkställande av beslut i Hållbar ekonomi kan ses följande risker för obalans mellan de olika 
perspektiven i vår styrmodell: 

Ekonomi - budgeten innehåller inga eller mycket små marginaler för eventuella 
volymökningar, oplanerade kostnader eller oförutsedda händelser. Det finns också en risk att 
personalresurserna i vissa fall kan vara otillräckliga i förhållande till rådande ambitionsnivåer. 

Medarbetare - kompetensförsörjningen har en avgörande betydelse för hur väl mål och 
uppdrag kan uppfyllas och genomföras. Både kortare och längre vakanser påverkar 
organisationens förmåga att uppnå de uppsatta målen. Vidare kan bristande personalresurser 
och otydligheter i organisation och processer i den nya organisationen påverka medarbetarna 
negativt. 

Process - den pågående omorganisationen för både politik och tjänstemän ställer stora krav på 
att rutiner och beslutsprocesser anpassas till de nya förutsättningarna. Om effektiva och 
kvalitetssäkra processer inte tydliggörs i den nya organisationen finns en uppbar risk att 
måluppfyllelsen i de andra perspektiven blir lidande. 

Det är av stor vikt att arbetet med att minimera ovanstående risker ges hög prioritet. 

Inom ramen för de investeringsanslag som finns i investeringsplanen ska tre större 
systembyten genomföras inom de närmaste två åren: dokument- och ärendehanteringssystem, 
verksamhetssystem för socialförvaltningens verksamhet samt verksamhetssystem för 
bildningsförvaltningens verksamheter. Därutöver ska de anslagna medlen även imymma 
utveckling av e-tjänster i enlighet med fullmäktiges digitala agenda. Här finns en uppenbar 
risk att ambitionerna överstiger de avsatta resurserna och att antingen sänkta ambitioner eller 
ökade resurser blir nödvändiga framöver. 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Kommunstyrelsens budgetram är i stora drag oförändrad jämfört med 2017. I huvudsak syns 

följande förändringar: 

• Tillfälliga budgetmedel om 0,4 mkr har tillförts budgetramen för genomförandet av 
2018 års allmänna val 

• Budgetramen har minskats med -0,8 mkr avseende genomförande av fullmäktiges 
beslut i Hållbar ekonomi gällande bidrag och sponsring. 

Därutöver har kompensation erhållits för pris- och löneökningar samt kostnadsökningar för 

internhyror av lokaler och anläggningar. 

1 januari 2018 genomförs sista delen i de organisationsförändringar som kommunfullmäktige 

beslutade om juni 2016, vilket innebär att ett utskott för plan- och näringslivsfrågor imättas 

under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar då också över ansvaret för tekniska 

avdelningens verksamheter från samhällsbyggnadsnämnden (som avvecklas). 

Även i tjänstemannaorganisationen genomförs de sista förändringarna 1 januari 2018, då 

planverksamheten och GIS-verksamheten överflyttas till kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning. 

Överföring av budgetmedel avseende de ovan nämnda organisationsförändringarna görs vid 

årsskiftet utifrån fastställda internbudgetar. 

Framtid efter 2018 

Framtiden är svår att förutse. Utmaningar vi brottas med globalt är demografi, urbanisering, 

miljöhot, konflikter, globalisering, social oro, korruption, ekonomi som inte är i balans, 

ojämlikhet, flyktingströmar, extremism och terror. Upplevelsen hos många är att information 

väller över oss och att vi inte hinner överblicka, hänga med och agera innan förutsättningarna 

ändras. 

Ett annat perspektiv på framtiden är möjligheternas. Bättre hälsa hos befolkningen, minskad 

hunger och fattigdom, utbildning, demokrati, fred, innovationer och välfärd är exempel på 

möjligheter vi står inför. 

En grundförutsättning för att kommunen ska ha ett handlingsutrymme och kunna fortsätta att 

finansiera den välfärd och de tjänster medborgare och medarbetare förväntar sig är en 

ekonomi i balans. För att kunna bekosta exempelvis ett ökat vård- och omsorgsbehov hos en 

åldrande befolkning måste vi ha tillräckligt många som kan arbeta och försörja dem som inte 

är arbetskraften. Ny teknik och digitalisering kan vara en lösning på en del av de utmaningar 

vi står inför. Att inteckna varje post i en framtida budget innebär att man låser sig och därmed 

inte skapar det handlingsutrymme som behövs för att kunna möta framtiden och ta tillvara 

möjligheter eller avvärja hot. 

Kommunledningsförvaltningens främsta uppdrag är att tillsammans med den politiska 

ledningen leda och samordna kommunen i strategiska och kommungemensamma frågor. De 

nu gällande övergripande målen som handlar om förbättrade skolresultat, ökat 
bostadsbyggande och bredbandsutbyggnad är exempel på mål som pekar mot att möjliggöra 

framtiden vad den än må innehålla. För den framtid som väntar efter 2018 krävs förmodligen 

mål som är både öppna och breda men samtidigt styr mot att bibehålla en god utveckling. 

Agenda 2030 med sina globala mål bör vara en väg att gå så att man drar nytta av arbete som 

görs såväl lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
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Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har en viktig roll i att leda och 

samordna kommunorganisationen, inkl de kommunala företagen, i arbetet med att långsiktigt 

uppfylla de övergripande målen och strategierna. Kommunfullmäktige har ansvaret för att på 

ett visionärt men ändå hållbart sätt besluta om en budget som både är balanserad och 

samtidigt ger handlingsutrymme för det oväntade. Till syvende och sist är det människorna 

som lever och verkar i kommunen som skall göra framtiden möjlig. Genom att skapa 

förutsättningar för dem att verka, bevara, utveckla och leva gör man Tingsryds kommun till 

en plats där livet är härligt även efter 2018. 

Prioriteringar som kopplas till kompetensförsörjning och hållbara transporter av både 

människor och varor behövs. Även om kommunens nuvarande mål om 100 bostäder till 2020 

uppnås så kommer det att krävas möjlighet till både in- och utpendling då arbetsmarknaden är 

regional. Integrationen och tillvaratagandet av nyanländas kompetens i kombination med ett 

aktivt arbete redan i grundskolan för att få medarbetare med rätt kompetens i framtiden krävs. 

Ökad internationalisering där trainee, utbyten och rekrytering sker på båda hållen skapar en 

plats för världen i Tingsryd och en plats för Tingsryd i världen. Satsningar på ny, hållbar 

teknik och innovation, en öppen och tillåtande omvärldsbevakning och kommunikation och 

en satsning på det hållbara ledarskapet är andra viktiga prioriteringar man kan göra. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 

Perspektiv 

Medborgare 

Samhälle 

Nämndmål 

Dialog, demokrati och delaktighet 

Hög tillgänglighet, god information, gott 
bemötande 

Aktiv ledning och samordning av den 
kommunala organisationen 

God kvalitet i verksamheten för våra 
målgrupper 

Fler i arbete eller sysselsättning 

Skapa goda uppväxt- och levnadsvillkor 

God service och bra förutsättningar för 
näringslivet 

Tingsryds kommun ska vara en bra 
plats att leva och bo i 

18 

Mått 
Resultat-
mål 

Nöjd-Inflytande-Index Genomsnitt 
helhetsbedömning, andra 
Medborgarundersökning kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (bemötande Genomsnitt 
och tillgänglighet), andra 
Medborgarundersökning kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index, NMI Genomsnitt 
andra 
kommuner 

Nöjd-Brukar-Index Förbättra jfr 
(brukarundersökningar) året före 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen Minskning jfr 
(Kolada) året före 

Antal vårddygn i institutionsvård 0-20 Minskning jfr 
år (Kolada) året före 

Antal vårddygn i institutionsvård från Minskning jfr 
21 år (egen mätning) året före 

Vad ger företagarna för Genomsnitt 
sammanfattande omdöme om andra 
företagsklimatet i kommunen (Insikt) kommuner 

Svenskt Näringslivs ranking av Förbättra jfr 
kommunerna året före 

Nöjd-Region-Index, NRI , Genomsnitt 
Medborgarundersökning 2017 andra 

kommuner 
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Perspektiv Nämndmål Mått 
Resultat-
mål 

Ekonomi God ekonomisk hushållning Resultat i % av skatteintäkter och 2% 
generella statsbidrag 

Självfinansiering av investeringar 100% 

Minskning av låneskulden Minskning 

God kostnadskontroll och hög Awikelse mot budget, tkr O tkr 
prognossäkerhet inom KLF 

Medarbetare God arbetsmiljö och frisk personal Sjukfrånvaro för hela 6% 
kommunorganisationen 

Sjukfrånvaro för KLF 3% 

Attraktiv arbetsplats med bra Hållbart medarbetarengagemang, Genomsnitt 
anställningsförhållanden, kompetenta HME (totalindex för hela andra 
medarbetare och gott ledar- och kommunorganisationen) kommuner 
medarbetarskap 

Nöjd-Medarbetarindex (totalindex för Minst4 av 5 
hela kommunorganisationen) 

Hållbart medarbetarengagemang, Genomsnitt 
HME, för KLF andra 

kommuner 

Nöjd-Medarbetarindex KLF Minst4 av 5 

Process Utveckling genom processorienterad Processutveckling, antal processer 5 processer 
verksamhet 

Tjänstegarantierna ska uppfyllas Nämndernas måluppfyllelse gällande Egen 
tjänstegarantier bedömning 

God kvalitet i arbetet med intern kontroll Kommunstyrelsens samlade Egen 
bedömning av IK bedömning 

Ökad digitalisering Antal e-tjänster Ökning 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunledningsförvaltning Nettokostnader, mkr 33,3 43,3 40,6 87 87,9 

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

Kommunledningsförvaltningen Antal utförda 39,6 46,9 
årsarbeten 

Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaro, % av 2,2% 2,3% 2,5% 3% 3% 
tillgänglig arbetstid 

Kommunledningsförvaltningen Personalkostnad 27,5 30,4 34,7 

IFO Antal hushåll med 428 482 518 480 500 
försörjningsstöd 

IFO Antal personer med 833 1 008 1 070 950 1 000 
försörjningsstöd 

IFO varav barn (0-17 år) 409 420 420 

IFO Antal vårddygn på 760 804 807 200 200 
institution Sol 
(missbruk) 
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Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 

IFO Antal vårddygn på 316 1 218 155 200 
institution L VM 
(missbruk) 

IFO Antal vårddygn på 1 701 800 
institution Sol (skyddat 
boende) 

IFO Antal vårddygn på 10 267 10 088 15 019 10 500 
institution Sol och L VU 
(barn och ungdomar) 

IFO varav 9 082 8 571 13 116 9 500 
ensamkommande 
flyktingbarn 

IFO Antal vårddygn i 5 505 11 498 23 741 10 000 
familjehem 

IFO varav 1 020 6 971 19 197 8 000 
ensamkommande 
flyktingbarn 

Vuxenutb Komvux, TLC 159 202 244 250 
heltidsstuderande 

Ökningen av nettokostnaderna mellan åren 2014 och 2015 förklaras av övertagandet av kultur- och fritidsverksamhet. 
Ökningen av nettokostnaderna mellan 2016 och 2017 förklaras av att verksamheterna individ- och familjeomsorg samt 
vuxenutbildningen flyttats över till kommunstyre/sen från barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden. 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 

2018 

200 

400 

10 000 

9125 

15 000 

11 000 

250 

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

Kollektivtraf Projektmedel från Försämrad service för Ingen påverkan. 
ik 0,45 mkr Länsstyrelsen för finansiering medborgarna. 

av utökad kollektivtrafik 
Tingsryd, Ryd, Konga upphör 
2017. Utan finansiering 
upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av 
kollektivtrafiken 
skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015. 

20 



42

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Budget Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Totalt (2018-
2018 2021) 

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

2 ) Inventarier och övrigt 500 500 500 500 2 000 

1) Anslaget avser alla förvaltningar i kommunorganisationen. 
2) Anslaget avser kommunledningsförvaltningen, inklusive inventarier inom kultur- och fritidsverksamheten. 
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Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 2017-09-05 1(2) 

Protokoll fört vid förhandling enligt 11 § MBL Kommunstyrelsen 

Tid och plats 

Parter 

Närvarande för 
arbetsgivarparten 

Närvarande för 
arbetstagarparten 

Anmält förhinder 

Kallade men ej 
närvarande 

Ärende 

Övrigt 

Resultat 

Förhandlingen 
förklara es avslutad 

5 september 2017 kl. 09.00-10.00, Torggatan 10, Tingsryd 

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

Laila Jeppsson kommunchef, Daniel Gustafsson ekonomichef, 
Jan-Henrik Lothigius ekonom 

Hanna Kjellsson Kommunal, Boris RieloffLärarförbundet, Rosita 
Morin Vision, Louise Ekman SSR, Robe1t Gallus Lärarnas Riks
förbund, Filip Storm Sveriges Ingenjörer. 

Johanna Harrysson Ledarna, Robe1t Jonasson Skolledarförbundet, 
Torbjörn Ahlgren Naturvetarna 

Fysioterapeuterna (ingen lokal representant), Wiveka Uleskog 
Vårdförbundet, Anna Arvidsson Jusek, FSA (ingen lokal represen
tant), Ann-Sofie Bengtsson DIK. 

Förslag till budget 2018 för kommunstyrelsen. 

Arbetsgivarrepresentanterna redogör för innehållet i budgetförsla
get för kommunstyrelsen. Frågor besvarades. 

Inget. 

De fackliga representanterna har inget att erinra mot kommunsty
relsens budgetförslag 2018. 

2017-09-05 
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~;er r ' etsgjvarparren 

I.\aila J ep ss 
Kommun e 

Justeras för arbetstagarparten: 

er~ 
Hanna Kjellsson 
Kommunal 

~~ 
Boris Rieloft 
Lärarförbundet 

Louise Ekman 
SSR 

2017-09-05 

Rosita Morin 
Vision 

/ ___ _ 
Robert Gallus 
Lärarnas Riksförbund 

~~ 
Sveriges Ingenjörer 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-22 

Justerare 

§ 133 

Budget2018 
Dm 2016-1583-202, 2017-0748-041 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner budgetförslag enligt bilaga 1 

med tillägg om investeringar för IT 2018 till 2021 enligt följande: 

Investering 

Summa tkr: 

2018 2019 
3250 1950 

2020 
2300 

Summa 
2018 till 

2021 2021 
3110 10610 

2. Samhällsbyggnadsnämnden sänder förslaget vidare till 

kommunstyrelsen. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2018 är ett gemensamt 

budgetförslag som omfattar miljö- och byggnadsförvaltningen med 

planavdelning, tekniska avdelningen och IT-enheten. Under 2018 kommer 

miljö- och byggnadsförvaltningen att separeras från tekniska avdelningen. 

Plan- och MBK-verk;samhetema kommer att flyttas över till 

kommunledningsförvaltningen och IT-budgeten integreras i tekniska 

avdelningens budget. Föreliggande beslut omfattar rambudgeten för 

helheten och uppdelning av verksamheterna sker i detaljbudgeten. 

Målarbetet görs i de nämnder som tar över respektive ansvar, i inledningen 

av 2018. 

Nettobudgeten för tekniska verksamheten och miljö- och 

byggnadsförvaltningen är 37351 tkr. IT ger inga tillkommande 

driftskostnader då verksamheten är självfinansierande. 

Viktiga förändringar för 2018 är: 

Ökning av kostnaden för fastighetsförvaltning, 2 miljoner. 

Krav på utökade licenser för användning av IT system, 800 tkr. 

Två kök har lagts ner. 
Verksamheten på Lindegården har lagts ner. 

Rävemåla skola är såld. 
Beslut om fastighetsnära insamling är taget vilket kommer att medföra 

investeringar på 12 till 17 miljoner. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Samhälls byggnadsnämnden 2017-08-22 

Justerare 

CHff 

§ 13 3 fortsättning 

Krav på miljö- och byggnadsförvaltningen på självfinansieringsgrad på 80 

% (miljöverksamheten cirka 100 %). 

MBK-verksamheten: Utbildning inom GIS för användare, ajourhållning av 

primärkaitan. 
Planverksamhet: Tydliga uppdrag och viljeinriktningar för att skapa 

fömtsättningar att arbeta långsiktigt. 

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska godkänna 

budgetförslag enligt bilaga 1 och sända förslaget vidare till 

kommunstyrelsen. 

MBL-förhandling har ägt rum den 21 augusti 2017. Sveriges ingenjörer och 

Vision har inkommit med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteslaivelse från telmisk chef Jonas Weidenmark, 2017-08-22. 

2. Protokoll vid förhandling enligt§ 11 MBL, 2017-08-21. 

3. Tjänsteslaivelse med tillhörande Stratsysrapport från telmisk chef Jonas 

Weidenmai·k och miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 

2017-08-15. 
4. Sarnhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-08-08 § 106, 

Budget 2018 samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teknisk chef Jonas Weidenmark föreslår att ett tillägg till 

budgetförslaget ska göras gällande investeringar för IT 2018 till 2021 

enligt följande: 

Investering 

Summa tkr: 

2018 2019 
3250 1950 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunchef 
Miljö- och byggnadschef 

Teknisk chef 

I 

2020 
2300 

Summa 
2018 till 

2021 2021 
3110 10610 
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1 Uppdrag 

Från och med 2018 kommer de verksamheter som ligger under samhällsbyggnadsnämnden 

idag, dvs telmisk avdelningen och Miljö och byggnadsförvaltningen att styras av 

komunstyrelsen respektive miljö och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsen får därmed det 

övergripande ansvaret för kommunens fysiska och telmiska miljö. Miljö- och 

byggnadsnämnden blir en myndighetsnärnnd enligt bl a Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 

Verksamheterna ska bedrivas så att fullmäktige får fullt stöd för och skapar förutsättningar att 

uppnå prioriterade mål. 

Telmiska avdelningen skall bedriva exploateringsverksamhet samt anskaffa, utveclda och 

förvalta kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare telmiska 

avdelningen verkställa kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön

och skogsområden, vatten och avlopp samt renhållning. Förvaltningen ombesörjer 

trafilmämndens myndighetsutövande och skall på uppdrag erbjuda andra förvaltningar städ

och måltidsservice. Miljö och byggnadsförvaltningen förvaltningen ansvarar för kommunens 

lagreglerade verksamhet inom plan- och byggnadsväsendet samt miljö- och hälsa. Från och 

med 1/1 2018 kommer plan- och mbk verksamheterna att flyttas över från miljö och 

byggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen och dänned hamna under 

kommunstyrelsen. 

2 Omvärld 

Utvecklingen inom framförallt miljö- och energieffektiviseringsområdet går snabbt framåt 

vilket innebär en kontinuerligt skatpare lagstiftning. Denna typ av lagstiftning påverkar 

samtliga verksamheter inom nämnden. För kommunen ligger utmaningen i att vara 

tillräcldigt förutseende för att kunna arbeta proaktivt i verksamheten och samtidigt minska 

risken för felaktiga vägval. Riskema kan minskas bland annat genom att följa beprövade 

taktiska åtgärder. Kommunen ska vara ett gott föredöme inom miljö- och energifrågor men att 

vara först på bollen är mycket riskfyllt. Nämnden kan således ta lärdom av hur andra 

kommuner möter de nya förutsättningarna. Arbete med övergripande miljöstrategiska frågor 

är en förutsättning för alt möta de framtida utmaningar som kommuner står inför. 

I likhet med övriga Sveriges bebyggelse står Tingsryds infrastruktur (vägar, VA, 

renhållningsnät liksom kommunens fastigheter) inför större förnyelsebehov utöver de 

löpande underhållet. Vid sidan av den finansiella utmaningen ställer detta krav på nämndens 

kompetens. Det finns signaler som pekar på att kompetensbehovet kan vara svårt att möta 

men detta är avgörande för att anläggningarna ska hålla i många år framöver. Teknisk 

kompetens är också nödvändig för att kunna medverka till att nå natiqnella såväl som 

internationella kvalitets-, miljö- och energimål. 

Verksamhet bygger på långsiktiga förändringar i omvärlden. Den demografiska 

utvecldingen, balansen mellan unga- och äldre i kommunen, är väsentligt för hur vi ska 

förvalta fastighetsbeståndet samt planera vår serviceverksamhet. Den sociala utvecldingen är 

i högsta grad aktuell för n_ämndens verksamhet. Exempel på detta är förändrade beteenden 

kring bosättning och transport samt förändrade sociala värden kring vilken telmisk service 

som den offentliga sektorn ska ansvara för. Även förändringar i den fysiska miljön, 

exempelvis klimatet, är avgörande för hur kommunen planerar och genomför investeringar 

som ska hålla upp emot hundra år framöver. 

C!+H 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

11 Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
11 Mer bredband 

Förbättrade skolresultat 
Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas vähnående och deras förutsättningar 

att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det prioriterade området innebär att vid 

reinvestringar skall skollokaler pririteras framför andra behov. Måltids och städverksamheten 

är också en naturlig del av elevemas vardag. Genom att bidra till en trivsam arbetsmiljö och 

möjliggöra måltiden till en del av den pedagogiska undervisningen kan elevernas närvaro och 

resultat påverkas i en positiv riktning. 

Fler bostäder 
En aktuell och tydlig översiktsplan samt de redan upprättade och kommande fördjupade 

översiktsplaner över kommunens täto1ter är ett första steg till ett ökat bostads byggande. För 

att bibehålla en hög attraktivitet är ett gestaltningsprogram samt grönstrukturplan på sikt en 

nödvändiget. Ny organisation och nya budgetförutsättningar from 2018 innebär att 

verksamheternas mjlighet att svara till dessa uppdrag bedöms som goda. 

En effektiv ärendehantering, av såväl bygglov, som kommunal service i form av VA- och 

renhållning, minskar tiden från planlagt område till nyckelfärdigt boende. En väl fungerande 

MBK.-verksamheten är en förutsättning för en ökad effektivitet både för upprättande av nya 

detaljplaner men också för bygg- och miljö- och hälsoskyddsärende. Med de nya 

förutsättningar med avseende på flytt av primärkartan från Växjö till Metria finns 

grundförutsättningama för detta. Dock måste underhållet av primärkartan skötas och personal 

utbildas för att kunna hantera GIS. En del av attraktionslaa:ften för nybyggnation finns i 

platsens tillgång till kommunal infrastruktur samt dess kvalitet. Genom att stärka 

attraktiviteten på 01ter där detaljplanelagt mark för bostäder finns ökar sannolikheten för 

bostads byggande även på dessa platser. Under 2018 kommer förnyelsearbeten att göras i 

centrala Ryd som ett'led för att öka attraktiviteten för orten. 

Mer bredband 
Den fortsatta utbyggnaden av bredband i kommunen kommer till stor del att ske på kommunal 

mark. Kommunen skall då verka för att tillgång på mark sker så smidigt som möjligt och att 

eventuella tillståndsprocesser uppfyller såväl lagstiftning som antagna tjänstegarantier. 

Genom en tidig och kontinuerlig dialog med intressenter skapas möjligheten att samordna 

mark- och infrastuktursarbeten, vilket är intressant utifrån ett finansiellt perspektiv. 

3.2 Medborgare 

För att skapa bra förutsättningar för nöjda medborgare behöver nämnden ta vara på alla 

dialogtillfällen soin erbjuds och som verksamheten själv skapar. Både f01mella- och 

informella plattf01mar för kommunikation skall behandlas med likvärdig integritet. 

Måltidsverksamheten har tjänat som ett gott exempel på hur kommunens verksamheter kan 

använda sociala medier för att öka medborgarnas insyn och inflytande i verksamheten. 

Under cie senaste åren har kundnöjdhetsmätningar utförts inom måltids- och 

renhållningsverksamheten. Beträffande myndighetsutövning har undersökningar gjort av 
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företagens uppfattning. Denna typ av uppföljning bör utökas för att ge en tydligare bild av hur 

samhällsbyggarna uppfyller medborgarnas förväntningar. Under hösten 2017 kommer en 

medborgarundersölming att genomföras och resultatet från denna bör vara vägledande för 

verksamheterna både 2018 och 2019. 

Ett ökat bostadsbyggande inom kommunen ställer höga krav på transparens och tydlighet vid 

plan- och bygglovsärenden. Både tekniska avdelningen och miljö och byggnadsförvaltningen 

är ofta medborgårnas kontaktpunkt vid dessa ärenden och med utgångspunkt i gällande 

lagstiftning skall alla med~orgare få sina ärenden prövade utifrån samma principer. 

3.3 Samhälle 

Tidigare beslut i hållbar ekonomi ger ur ett finansiellt perspektiv förutsättningar för en 

långsiktigt välfungerande och hållbar infrastruktur på fastighets- och VA-sidan. Utmaning är 

att matcha den organisatoriska kapaciteten med avseende på arbetstid och kompetens. 

Plan- och :tv.lBK verksamheterna hamnar 2018 organisatorsikt under 

kommunledningsförvaltningen. 

Inom telmiska avdelningen vilja att skapa attraktiva fysiska miljöer, där teknik, miljö och 

människa beaktas. Torget i Ryd kommer att ses över och utvecklas under 2017-2018. 

Projektet har sltjutits upp under flera år. I övrigt är utrymmet för denna typ av åtgärder ytterst 

litet. 

En vesäntlig verksamhet som lanmer att bedriva 2018 och med en långsiktig fortsättning är 

bekämpningen av sjögull. Detta kommer att ta resurser i anspråk men stön·e delen av projketet 

finansieras av Hav och vattenmyndigheten. 

Utvecldingen inom upphandlingsområdet ställer allt större krav på upphandlingskompetensen 

inom nämnden. Möjligheterna att använda upphandlingar som instrument för att nå 

finansiella, miljömässiga och sociala hållbarhetsmål är dock stora, varför en förstärkning av 

denna kompetens bör prioriteras. 

3.4 Ekonomi 

Genom att följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning stärker nämnden sina egna 

förutsättningar för att ha god uppsikt över verksamheternas finansiella läge. Budgeterad ram 

för 2018 är i den nya organisationen i stort oförändrad. Rutiner behöver arbetas om och 

förfinas för att skapa säkra system för uppföljning och planering. Vilket också påpekades i en 

revision av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 2017. Väl fungerande 

verksamhetssystem är också en grundförutsättning för att öka effektivitet. På miljö- och 

byggsidan finns mål på 80% sjävfinansieringgrad för de verksamheter som idag finns inom 

miljö- och bygg: MBK, plan, miljö- och bygg. För verksamheten miljö ligger 

kostnadstäclming nästan på 100 % vilket skall jämföras med ett rikssnitt på ca 5 0%. Denna 

självfinasieringsgrad innebär stora utmaningar för verksamheterna och måste tittas över innan 

samhällsbyggnadsnämndens budget delas upp mellan tekniska avdelningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen för att det skall finnas en möjlighet till en framtida hållbar budget. En 

nyckelfaktor är att budgetansvariga deltar och känner att de har möjlighet att påverka den 

löpande budgetprocessen för att således kunna sätta uppfdljningsarbetet i ett vidare 

sammanhang. 

3.5 Medarbetare 

Att rekrytera och bibehålla kompetent personal är en absolut nödvändighet för att kunna 
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uppnå nämndsmålen inom övriga perspektiv. 

Slutsatsen från medarbetarenkäten 2016 är att majoriteten av samhällsbyggarna ser sitt arbete 

som betydelsefullt och att arbetsplatsen är förenad med trivsel och god kamratskap. Bland de 

svagare punkterna finns den personliga utvecldingen men också arbetsplatsens 

måluppföljning och beredskap inför oväntade situationer. 

Sjuktalen har ökat och är ett problem som måste bearbetas under 2018. 

3.6 Process 

Det senaste årets introduktion av nya, kommunövergripande, verksamhetssystem har 

frammanat förändringar i nämndens grundläggande arbetsprocesser. Under 2018 kommer 

förändrade arbetsprocesser att påskyndas som en nödvändig reaktion på de organisatoriska 

förändringar som realiseras. 

Verksamhetena vill i framtiden agera betydligt mer proaktivt och själva initiera ett målinriktat 

arbete med att förbättra de interna arbetsprocesserna. Vi måste ständigt blir att uppmuntra till 

ett förbättringsarbete på individ- och avdelningsnivå. Som individer tenderar vi att hålla kvar 

vid trygga arbetsmetoder när vi upplever att stora förändringar sker i den omgivande 

arbetsmiljön. För dessa processer behövs tydlighet i de nya målen. 

3. 7 Balans mellan perspektiven 

De finansiella förutsättningarna att uppfylla målen inom de olika perspektiven bedöms som 

likvärdiga. En budget i balans ses av nämnden som ett grundläggande krav för att uppnå mål 

inom samtliga perspektiv och utgör således inte ett enskilt mål i styrkortet. 

Tidigare har det funnits en obalans mellan ekonomi och övriga mål. Efter besluten i hållbar 

ekonomi har denna obalans till viss del reducerats. Framöver finns det större risk i 

kompetensförsörjningen. Förändringsprocesser genererar alltid oro och ofta personalflykt som 

måste bearbetas aktivt. 

Det finns också en svaghet i fö1mågan att mäta, utvärdera och vidare svara på målen inom de 

olika perspektiven. På organisatorisk nivå är risken att mål som följs upp kvantitativt får 

större betydelse än de områden där det fortfarande salmas formaliserad utvärdering. På 

individnivå är det snarare så att de kvantitativa uppföljningarna uppfattas som främmande och 

svåra att påverka, vilket bidrar till att de övergripande nämndsmålen inte med säkerhet 

bealctas i likvärdig utsträckning under det dagliga arbetet. En vilctig aspelct är dock att 

uppföljningsarbetet i sig inte får överbelasta verksamheternas huvuduppdrag. 

4 Framtid 

Förändringar 2018 

Den budgeterade nettoramen för 2018 är i princip oförändrad. Justeringar för löner, priser och 

räntekostnader tillsammans med beslut inom ramen för de två första delarna av 

Hållbarekonomi, tar ut varandra. 

Fastighetsavdelningen har påverkats av lokaluppsägningar. Under 2018 finns inte samma 

risker då de större uppsägningarna är avldarade. Arbetet med att fylla tomma utrymmen i 

befintliga verksamhetsfastigheter är redan påbörjat och utsikterna att hyra ut dessa till andra 

kommunala verksamheter är goda. Rävemåla skola är såld men Lindegården kvarstår utan 

hCH~en s~ är ett problem som måste lösas. 
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Inför 2018 kommer ett nytt avtal att upprättas om fastighetsförvaltning som utförs v 

Tingsrydsbostäder. Inför denna förändring kommer kostnaden att öka med 2 miljoner per år. 

Ölmingen är en följd av att det befintlig avtalet har haft samma kostnad i fyra år och inte 

reglerats efter kostnadsölrningar. 

Det ökade trycket på måltidsverksamheten kommer sannolikt att fortsätta till följd av ett ökat 

antal skoielever i kommunen. Skolorna har dock inte aviserat en fortsatt ökning. Förutsatt att 

nuvarande nivå inte ökar bedöms nämnden kunna fo1tsätta leverera måltidsservice av god 

kvalitet även under 2018. Målidverksamheten kommer också att ha två kök mindre i 2018 års 

budget då Rävemåla skola och Lindegårdens kök har lagts ner. 

Inom Hållbarekonomi har beslut fattats om att engagemanget för privata utfa1ter skall 

upphöra, beslutet har tagits tillbaka och budgetmedel har återförts i kommunens beslut om 

budgetramar. 

Matavfallsinsamling är någonting som i allt större utsträckning efterfrågas av kommunens 

invånare som också finns med i kommunens avfallsplan. Beslut är fattade både i avallsplan 

och i inriktnigsbeslut för att åstadkomma en fastighetsnära sortemg. Detta arbete har påböijats 

och kommer att fortsätta intensivt under 2018 slutlig förändring kommer att ske 2019. Det 

utökade uppdraget kommer med största sannolikhet innebära att kostnaden för de nya kärl 

som krävs måste läggas in i investringsbudgeten. Beräkningarna för kostnaden är än så länge 

preliminär men bedös till mellan 12 och 17 miljoner. Detta är en mycket stor andel av den 

totla investeringsbudgeten för kommunen. Beslut och strategi för hur man skall ta fram dessa 

pengar måste tas. 

Den taxefinansierade VA-verksamheten har de senaste åren redovisat ett överskott. 

Sannolikheten att denna utveckling fortskrider minskas då en ökad investeringsvolym 

kommer att bidra till högre kapitalkostnader. På sikt väntas även räntan sakta röra sig mot en 

högrenivå. 

I den tredje och avslutande delen av Hållbarekonomi fattades beslut angående kommunens 

politiska- och verksamhetsmässiga organisation. Detta kommr att slutföras i början av 2018 

då samhällsbygnadsnämnden upphör. Plan- och MBK verksamheten går över till 

kommunledningsförvaltningen och det bildas en miljö och byggnadsnämnd. Utgångspunkten 

är att medborgarna inte ska uppleva några negativa konsekvenser av detta. Utmaningen 

kommer främst handla om att behålla stabilitet och trygghet för de medarbetare som påverkas 

mest. Miljö- och bygg står inför en utmaning beträffande den fastslagna 

självfmansieringsgraden vilket kommer att medföra höga krav på effektivitet. De 

miljöstrategiska :frågorna kommer sarmolilct att vara än viktigare att arbeta proaktivt med för 

att möta :framtida utmaningar. 

Framtid efter 2018 

I talet med att tillgången till högklassigt bredband ökar blir det även väsentligt att kunna dra 

nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Samhällsbyggarna möter detta 

genom att bevaka goda exempel från andra kommuner såväl som från det privata näringslivet. 

Inom de kommande åren måste vi också förnya och förbättra våra kommunikationsvägar med 

medborgarna. Det ska vara lätt och säke1t att använda digitala tjänster inom nämndens 

verksamhetsområden, för såväl medarbetare som användare. 

Mycket talar för att ett utvidgat insamlingsansvar avseende förpackningar och eventuellt 

också tidningar kommer att bli en realitet inom de kommande fem åren. Även kommunens 

övriga verksamheter kommer att påverkas av en sådan förändring och exempelvis ingår det i 

fastighetsavdelningens investerµigsplan att bygga om de kommunala köken för att möjliggöra 
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sortering. För att de telmiska aspekterna ska utnyttjas optimalt krävs ett förändrat beteende 

hos privata hushåll såväl som hos kommunala verksamheter, vilket :förutsätter ett omfattande 

informations arbete. 

Det finns ett ökat fokus på hur vi hanterar vårt dricksvatten. Det kommer framöver bli 

viktigare att ta hänsyn till reservtäkter, driftssäkerhet, hygien och utökade kommunala 

verksamhetsområden. Vad detta innebär är svårt att överblicka idag men helt ldart är att det 

kommer att kräva mer resurser. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Mål 2018 
... 
Pers13~ktiv Nämndsmål 

Medborgar Prioritering av underhållsatgärder på 
e skollokaler 

Åtgärder för yttre skolmiljön skall 
planeras 

God förmåga att möta behov av planer 
och mark 

Nöjda kunder 

Kommunikation med medborgarna skall 
vara tydlig och öppen 

Samhälle God förmåga att möta behov av planer 
och mark 

Verka för aktivt samarbete i 
bredbandsulbyggnaden 

Hållbarhet skall beaktas vid inköp, drift 
och hantering av resurser i 
verksamheten 

Skapa en kommun med attraktiva 
fysiska miljöer och välfungerande 
infrastruktur 

Ekonomi Följa fullmäktiges riktlinjer för budget 
och redovisning 

Med arbeta God hälsa 
re Medarbetarna skall ha kompetens, 

utvecklas, känna sig hörda och 
delaktiga i verksamheten. 

Process Ständiga förbättringar skall prägla 
samhällsbyggarnas processer 

Samhällsbyggnadsnämnd, Budget 2018 

Mätt Resultatmål 
.. 

Plan för åtgärder 

Avdelningarna följer projektplaner, 
leveranstider, tjänstegarantier 

Kundnöjdhetsmätningar uppfyller - . 
faställda målnivåer 

Avdelningarna följer projektplaner, 
leveranstider, tjänstegarantier 

Avdelningarnas uppfyllnad av måtten 
kopplade till målet 

Upparbetad andel av pengar för 
energisparåtgärder 

Upparbetade pengar till 
reinvesteringar 

Budgetawikelse inom vatten och 
avlopp 

Mängd sålda lokaler som inte är 
verksam hetslokaler 

Sjukfrånvaro, % 

Andel medarbete som är nöjda med 
sin arbetssituation. 

Nöjd Medarbetarindex (NMI) 

Avdelningarnas arbete med att 
löpande revidera, värdera och 
anpassa sin verksamhet efter 
rådande behov 
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6 Planeringsmått 

Av~elnlng Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Skattefinansierad Driftbudget -35,6 -35,5 -34,5 -36,2 -37,4 

verksamhet nettokostnader 
(skattefin vht), mkr 

Skattefinansierad lnvesteringsbudget 126,3 60,8 8,8 12,8 

verksamhet (skattefin vht), mkr 

Renhållning lnvesteringsbudget 0,1 0,3 0,5 0,4 
(taxefin vht, 
renhållning), mkr 

VA lnvesteringsbudget 2,5 4 9,9 12 
(taxefin vht, 
VA), mkr 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 
. ... 
ll/lodul 
inom 
verksamh 

Beskrivning av av Så påverkas verksamhetens ~å påVef~!1S arbetsmiljön 

~t, mkr 
åtgärd/verksamh~t mål, kvalitet och omfattning för personalen 

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
s"ud·get 

Plan 2019 Plan 2020 Pian 2021 Tot.ait (2018-

?018 2oi1i 

infrastruktur 5 4,5 4 4 17,5 

(skattefinansierad) 

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

Energieffektivisering 5 5 5 5 20 

Fastlghetsinvesterlng 6,2 6,2 6,2 6,2 24,8 

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

Renhållning 0,3 10 0,25 0 10,55 

VA investeringar 12 12 12 12 48 

Nämnden vill verka för en hållbar och trygg infrastruktur för att säkerställa framkomlighet, 

säkerhet och kapacitet inom hela kommunens vägnät. Årligen avsätts I 00 tkr för 

trafikåtgärder, vilket endast räcker till mindre åtgärder. 2017-2018 rymmer en större 

investering för att öka attraktiviteten i Ryds tätort. · 

Nämndens maskinpark utsätts för hårt slitage och med hjälp av gatuavdelningens utbytesplan 

har nämnden god framförhållning för att undvika höga reparationskostnader och säkerställa 

driften. Budgetlörslaget räcker för att upprätthålla delar av maskinparken i driftsäkert skick. 

Under kommande år har VA-verksamheten tilldelats finansiella medel att följa den långsiktiga 

investeringsplanering som kontinuerligt uppdateras. Den organisatoriska kapaciteten kommer 

sannolikt att behöva stärkas för att genomföra detta. 

Kapitalkostnaderna för framtida investeringar bedöms som rimliga att rymmas inom befintligt 

ramförslag samt med nuvarande taxenivå på VA-sidan. I talet med att räntan når en högre nivå 

oCHH-ed~ avskrivna investeringar ersätts med nya kommer sannolikt VA-taxan 
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att behöva justeras för att täcka verkliga kostnader. 

( 
' 

[Hlf ~ 
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Tingsryds 
.kommun Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

I Datum 2017-08-21 

Parter 

Sveriges ingenjörer 
Vision 

Arende 

Plats Torggatan 12 

Närvarande 

Filip Storm 
Eva Berggren-Svensson 

Kallade inte närvarande 

Budget för tekniska avdelningen och Miljö och byggnadsförvaltningen 

Arbetsgivarens förslag 

Arbetsgivaren redovisar budgeten som kommer att tas upp av samhällsbyggnadsnämnden 
2017-08-22. 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Sveriges Ingenjörer har författat ett yttrande avs budgeten. Vision instämmer i yttrandet. 
Yttrandet bifogas 

Resultat 

Yttrandet lämnas till samhällsbyggnadsnämnden i samband med att budgeten behandlas. 

Bilaga: Yttrande från Sveriges Ingenjörer Tingsryd 

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-08-21 

Justeras för arbetsgivarparten Justeras för arbetstagarparten 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 
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Yttrande från Sveriges Ingenjörer Tingsryd 

Ärende 

MBL § 11 inför Samhällsbyggnadsnämnden den 22 augusti 2017. 

Närvarande 

Jonas Weidenmark för arbetsgivaren, Tingsryds kommun, 
Eva Berggren Svensson för fackförbundet Vision, och 
undertecknad för fackförbundet Sveriges Ingenjörer. 

Saken 

Denna förhandling handlar i huvudsak om den rambudget för år 2018 som ska gälla för 
Tekniska avdelningen, med flera enheter, som i dagsläget sorterar under 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tidigare kritik 

Vid 1v1BL § 19 per den 17 augusti 2017 framfördes från samtliga tre deltagande fackförbund 
att budgetprocessen varit sen och att underlaget inkommit till de fackliga företrädarna mycket 
sent, (se detta protokoll). Tingsryds kommun valde då, vilket de fackliga företrädarna 
godkände, att förlägga MBL § 11 till den 21 augusti 2017 för att ge facken en möjlighet att 
studera rambudgeten. 

Konsekvensen av det sent inkomna materialet är dels att fackförbundet Kommunal inte kan 
medverka på MBL § 11 i detta ärende, och dels att beslutsunderlaget redan är skickat till 

beslutshavarna. 

Sveriges Ingeniörers yttrande i saken 

Beslutsdokumentet "Budget 2018 SamhällsbyggnadsnärniJ.d" har följande brister: 

1. Dokumentet är i vissa stycken otydligt och det kan på dessa ställen vara svårt att förstå 
vad som egentligen menas, ( detta hänger samman med punkten tre). Förkortningen 
MBK behöver utskrivas minst en gång så att alla förstår vad denna står för, (Mätning, 
Beräkning, Kartframställning). 

2. Dokumentet är motsägelsefullt. Om miljöenheten ligger på en kostnadstäckning på 
nästan 100 %, vilket ska jämföras med ett rilcssnitt på 50 %, så är ju självfinansierings

graden inget problem för denna enhet, Gämför vad som framförs på sidan 28 med det 
som framförs på sidan 30). Eller ska det uppfattas som så att miljöenheten ska uppnå 
100 % täckningsgrad? Detta strider ju i så fall mot det som sägs om 80 % 
täckningsgrad, eller gäller den täckningsgraden endast bygglovsenheten? Görs någon 
skillnad mellan miljö- och bygglovsenheterna ifråga om täckningsgrad och taxor? Helt 
klart är dokumentet i denna del motsägelsefull. 

3. Dokumentet behöver konek:turläsas. 

Sida 1 av 2 
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I sak har Sveriges Ingenjörer lokalavdelningen Tingsryd följande att erinra: 

• MBK-verksamheten sköts numer helt av en konsult. Detta ska inte vara något problem 

i sig, men då måste kommunen ha adekvat kompetens så att rätt tjänster beställs och 

rätt uppdrag utförs. Detta har inte minst bäring på hållbar ekonomi, det vill säga att rätt 

saker utförs för att minimera extrabeställningar, etcetera. Eifarna medlemmar vittnar 

om en nedmontering av den kommunala MBK-verksamheten. Exempelvis hade 

kommunen tidigare egen personal för att sköta mätningstekniskt arbete och därmed 

sammanhängande ajourhållning av primärkartan. Sveriges Ingenjörer befarar att denna 

ajourhållning inte längre sköts i den omfattning som krävs för att på sikt upprätthålla 

en rättssälcer primärkarta för medborgarna. 

• Det bör framgå att det är ett nytt avtal som kommunen förhandlar om med 

Tingsrydsbostäder avseende fastighetsförvaltningen, och att ökningen av förvaltnings

kostnaden med 2 miljoner kronor är en osälcer skattning. 

• Under rubriken "7 Bilagor" anges skattefinansierad infrastruktur. Avses med detta 

uttryck vägunderhåll? 

• Vilka är konsekvenserna, på kort och lång sikt, av beslutet att tillsvidare behålla 

Lindegården och samtidigt inte ge Samhällsbyggnadsnämnden ett extra kapitaltillskott 

för att ldara det ekonomiska åtagande detta innebär? Kommer detta att inverka på 

fastighetsunderhållet eller på personalen? Kan personalneddragningar bli alctuella för 

att ldara de ekonomiska ramarna? 

• Kan 800 000 kronor i kostnadsökning för fler Windows användarlicenser, helt eller 

delvis, undvikas genom införande av Linux eller något annat (konkurrerande) system? 

Denna fråga bör diskuteras med IT-enheten. 

• IT-enhetens budgetramar bör också framgå av beslutsunderlaget "Budget 2018 

Samhällsbyggnadsnämnd". 

Fackförbundet Vision instämmer i Sveriges Ingenjörer avdelning Tingsryds framförda 

synpunkter på rambudgeten för år 2018. 

Tingsryd måndagen den 21 augusti 2017 

Sveriges Ingenjörer lokalavdelningen Tingsryd 

~~ . ~~ 
~ rm, ordförande 
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~'fingsryds 
\:!;)kommun 

Bildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-23 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd 

Onsdagen den 23 augusti 2017 

Marie Sahlberg (M), ordf. 

Åke Gummesson (S) 
Mikael Andersson ( C) 
Gunilla Svensson (S) 
Anita Åkesson (M) 

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 

Yngve Rebnström (Bildningschef) 

Annica Hägg Johansson (C) 
Leon Jensen (-) 
Ann-Charlotte Cato (C) 

J an-Hemik Lothigius (F örvaltningskamrer) 

Annica Hägg Johansson (C) 

Omedelbar justering 

si~ f.¼T ·· · p,,.,,.,., 

~:r~~ 
Anniba Hägg Johansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Justeme~ 

Bildningsnämnden 

2017-08-23 

2017-08-24 

§ 44 

Datum då 

anslaget tas ned 2017-09-15 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

{~f/41 ~ 
•••• < .... . .................. . .... ~ .......... . . 

Elisabet Ekberg U 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

§ 44 

Budget 2018 
Dnr 2017 /7 8 041 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

2017-08-23 

1. Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa 

förslag till driftbudget för år 2018 till en nettokostnad på 272164 tkr, 

vilket är inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen. Se bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om fastställande 

av investeringsbudget för år 2018 på 3000 tkr och investeringsplan för 

åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. De 

totala investeringarna under perioden uppgår därmed till 6000 tkr. Se 

bilaga 1. 

3. Bildningsnämnden gör följande tillägg under avsnittet Gymnasieskolan 

och efter meningen "Glädjande är att Wasaskolan har uppfyllt 

Skolverkets krav på att starta ett Fjärde tekniskt år inför lå 17 /18." på 

sidan 7 i bilaga 1: Vid terminsstarten visade det sig att antalet sökande 

var för få, därför beslutades det att inte starta det fjärde året. 

4. Bildningsnämnden instämmer i Lärarnas Riksförbunds, Kommunals, 

Lärarförbundets och Visions påtalande från MBL-förhandling § 11 att 

det är viktigt att fördelningsnyckeln över medel för etablering av 

nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras i denna fördelning. 

5. Bildningsnämndenjusterar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Bildningsförvaltningen (BF) har till bildningsnämnden arbetat fram ett 

budgetförslag inom den av kommunstyrelsen tilldelade ramen och enligt de 

förutsättningar som anges i anvisningarna, samt med beaktande av 

redovisade budgetförutsättningar. 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följ ande: 

Omslutningen i budgetförslaget är 
Intäkter -31751 tkr 
Kostnader 303915 tkr 
Nettokostnad 272164 tkr 
Varav personalbudget som uppgår till 15783 7 tkr. 

Utdrags bestyrkande 
40 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

2017-08-23 

§ 44 fortsättning 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom 

bildningsförvaltningen kopplat till den pedagogiska verksamheten. 

Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan förekomma. Vidare 

investeringsanslag för biblioteksförnyelse som tidigare beslutats av 

kommunfullmäktige. Total investeringsutgift uppgår till beräknat 3000 tkr 

för år 2018, fördelat biblioteksfömyelse 2000 tkr och inventarier och 

utrustning 1000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår investeringsutgiften till totalt 

3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. Totala investeringar under 

perioden uppgår därmed till 6000 tkr. 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska hemställa till 

kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för år 2018 till 

en nettokostnad på 272164 tkr, vilket är inom den av 

kommunstyrelsen tilldelade ramen. Vidare att bildningsnämnden ska 

hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av 

investerings budget för år 2018 på 3 000 tkr och investeringsplan för 

åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kommande åren. 

De totala investeringarna under perioden uppgår därmed till 6000 tkr. 

MBL-förhandling har ägt rum den 17 augusti 2017. Lärarnas Riksförbund, 

Kommunal, Lärarförbundet och Vision hade inget att erinra mot förslaget. 

Samtliga parter påtalade dock att det är viktigt att fördelningsnyckeln över 

medel för etablering av nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras 

i denna fördelning. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll vid förhandling enligt§ 11 MBL, 2017-08-17. 

2. Tjänsteskrivelse från förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius, 

2017-07-14. 
3. Budgetrapport 2018 för bildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Marie Sahlberg (M) föreslår att följande tillägg ska göras 

under avsnittet Gymnasieskolan och efter meningen "Glädjande är att 

Wasaskolan har uppfyllt Skolverkets krav på att starta ett Fjärde 

tekniskt år inför lå l 7 /18." på sidan 7 i bilaga 1: Vid terminsstarten 

visade det sig att antalet sökande var för få, därför beslutades det att 

inte starta det fjärde året. 

I 
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~Tingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerar,~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-23 

§ 44 f01isättning 

Vidare föreslår ordförande Marie Sohlberg (M) att nämnden ska 

instämma i Lärarnas Riksförbunds, Kommunals, Lärarförbundets och 

Visions påtalande från MBL-förhandling § 11 att det är viktigt att 

fördelningsnyckeln över medel för etablering av nyanlända tas fram 

snarast och att skolan prioriteras i denna fördelning. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 

42 
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1 Uppdrag 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolf01m. 

Från den 1 april 2017 har vuxenutbildningen övergått till Arbete och Lärande inom 

kommunledningsförvaltningen. 

2 Omvärld 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor 

utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi har brist på behöriga och 

legitimerade lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer 

med pedagogisk examen i förhållande lill det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är 

och kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och 

förskolechefer. Kompetensförsörjningsproblematiken kan innebära att vi får svårt att 

upprätthålla kvaliten i undervisningen på våra förskolor och skolor. 

Fortsatt stort antal nyanlända elever 

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett st01t antal nyanlända i olika åldrar. 

Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna 

ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper 

och som kommer från olika länder med olika kulturer och religioner. I böijan av år 2017 var 

18 % ( ca 200) av våra grundskolelever nyanlända elever (varit i Sverige kortare tid än fyra år 

efter sju års ålder) och 3 8 % (över 100) av våra elever på Wasaskolan är nyanlända. 

Nu har inflödet av nya flyktingar minskat kraftigt och flera flyktingboenden har stängts. Vi 

har fortfarande en stor grupp nyanlända elever, men om det inte kommer så många nya så 

kommer antalet successivt att minska. Även den här situationen kommer dock att ställa stora 

krav på omställning i våra olika verksamheter. När antalet nyanlända elever minskar skall en 

utbyggd organisation krympas. Intäkterna från Migrationsverket kommer att minska, dels 

beroende på att antalet nyanlända minskar och dels för att många kommer att :fa 
uppehållstillstånd. 

Statsbidrag 

Under senare år har staten genom Skolverket mer och mer gått in för att styra de olika 

huvudmännens skolverksamhet genom en stor mängd statsbidrag som finns att söka för våra 

verksamheter. Det finns politiska signaler på att antalet statsbidrag kommer att minskas under 

kommande år. Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den 

ekonomiska och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den 

ekonomiska tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens 

inledande och uppföljande arbete med de olika statsbidragen. 

Digitalisering och förslag till ny nationell IT-strategi 

Nu är det inom skol-Sverige stort fokus på digital kompetens och detta har lett fram till 

förändrade kursplaner och krav på digitala verktyg och läromedel. T ex skall eleverna få 

grundläggande kunskaper inom programmering. Det finns ett förslag till nationell IT-strategi 

för skolan och om den blir beslutad innebär det att vi måste göra stora investeringar i 
datorutrustning och nätverk. 

~-· 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 

• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Högst prioritet under år 2017 är elevernas lärande och måluppfyllelse, att höja 

kunskapsresultaten inom grundskolan och elevernas behörighet till gymnasieskolan. 

Kunskapsresultaten visar att vi har nått målen för samtliga verksamheter och årskurser under 

läsåret 2016/2017 förutom kunskapsresultat i årskurs 3. Endast 74 % av eleverna i årskurs tre 

(exklusive nyanlända) nådde laavnivån på samtliga delprov (matematik och svenska/svenska 

som andraspråk) i årskurs 3. Här krävs grundliga analyser på enhetsnivå följt av 

huvudmannens analys. Åtgärder för stöd till de elever som inte når kravnivåerna är 

nödvändiga. 

Attitydenkäten visar att 90 % av våra barn och elever uppger att de är trygga i våra 

verksamheter, ett värde som inte når upp till målen (95 %). Det är ett försämrat värde i 

jämförelse med föregående år (94 %). En jämförelse visar att det är främst i årskurs 2 och på 

gymnasiet som resultaten har sjunkit, medan det är på fritidshemmet, i årskurs 8 och på 

gymnasiet som resultaten på tryggheten är som lägst. 

Totalt sett är det 92 % av våra barn av elever som upplever att de är delaktiga och att de har 

möjlighet att påverka frågor som berör dem. Värde visar på en förbättring jämfört med 2016 

(89 %). För vårdnadshavare är samma siffra 94 %, även det en förbättring sedan 2016 (89 %). 

En första analys av resultaten pekar på att skolledares och pedagogers kommunikation med 

och lyhördhet för elevers och föräldrars funderingar och åsikter har givit goda resultat då fler 

känner att de har möjlighet att påverka i våra verksamheter. 

Den sista delen som undersöks i attitydenkäten handlar om elevers och föräldrars nöjdhet. 

92 % av våra elever uppger att de är nöjda med våra verksamheter. Detta värde är detsamma 

som för 2016. 92 % av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med våra verksamheter, ett 

klart förbättrat resultatjämfört med 2016 (86 %). Anmärkningsvärt är att endast 78 % av 

eleverna i åk 8 uppger att de är nöjda med verksamheten samt att eleverna i åk 2 är mindre 

nöjda med verksamheten nu än för ett år sedan, medan resultaten för föräldrarna är det 

motsatta. De är mer nöjda nu än de var 2016. 

Vi tar del av statens "lågstadie- och fritidshemssatsning" som möjliggör en ökad 

personaltäthet inom de verksamheterna. Vi tar också möjligheten att bedriva sommarskola, 

vilket, särskilt för våra nyanlända elever, är en stor hjälp att komma in i svenska språket och 

få bättre förutsättningar för att lyckas med studierna. Våra förstelärare har alla uppdrag som 

ska gynna en ökad måluppfyllelse för våra elever. 

Biblioteksorganisationen är under förändring och då i synnerhet skolbiblioteken, där vi 

arbetar för att skolbibliotekarierna ska vara en del av den pedagogiska verksamheten. 

3.3 Samhälle 

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 

utvecklingschef, kostchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 

Bi~~gsnäm~ udget 2018 
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utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per tennin och avhandlar frågor rörande detta 

samverkansområde. En samverkansplan är framtagen och beslutad i Bildningsnämnden våren 

2017. Denna plan sh·äcker sig fram till 2019. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att 

göra företagsbesök där bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), 

vilket ger alla våra elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i 

Tingsryds kommun erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val. 

Med utgångspunkt i den regionala SYV-planen har Tingsryds kommun tagit fram en 

kommunal verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning. 

3.4 Ekonomi 

Budget 2018 för bildningsnämnden 

Budgetförutsättningar och beslutade arbetsramar av kommunstyrelsen (KS) 

Utgångsläget och förutsättningarna för bildningsnämndens (BN) budget är följande: 

Arbetsramen för år 2018 uppgår till 272 164 tkr. Väsentliga ramförändringar utöver de 

"vanliga" ramregleringarna ochjusteringsposterna som löneökningar, priskompensation, 

justering köp- och sälj mm är att följande omfördelningar har gjorts i ramen: 

Ny organisation från den 1 april 2017 och för 2018 innebärande att vuxenutbildningen har 

övergått till Arbete och Lärande inom kommunledningsförvaltningen. Budgeten och ramen 

har däimed minskats med 7 291 tkr, tillkommande löneökningsmedel för år 2016 på 230 tkr 

kommer att regleras inför beslutet i kommunfullmäktige (KF). 

Hållbar ekonomi (HE) del 2 ytterligare ramminskning med 250 tkr avseende Rävemåla 

grundskola därefter uppgår den totala ramminskningen till 500 tkr för år 2017-18. 

HE del 3 ytterligare ramminskning för gymnasieskolan med 450 tkr vilket är fördelat på; 

inriktningskurser 100 tkr, Chrome Books och Google fria programvaror 200 tkr samt avtal 

med Kulturverkstan estetisk verksamhet 150 tkr. Den totala ramminskningen för år 2017-18 

uppgår dätmed till 900 tkr. I plan för år 2019 kvarstår 100 tkr, upp till I mkr. 

HE avser ramminskning med 600 tkr kopplat till nytt avtal Kulturskola. 

Nämndens ram för år 2018 har utökats m a a äskanden kopplat till verksamhetsförändringar 

framöver. 

Som tillfällig ramökning 2017-18 tillförs 3 700 tkr avseende volymölmingar i verksamheten 

kopplat till fler nyanlända inom språkintroduktionen på Wasaskolan 2 000 tkr, fler 

lärartjänster och annan personal till Dackeskolan 1 000 tkr för ökat antal nyanlända elever, 

samt 700 tkr till fritidshemmen för fler kommunplacerade barn/elever. 

Som permanent ramökning tillfördes från år 2017 totalt 500 tkr för (av staten beslutad) 

utölming av timplanen i matematik för elever i åk 4-6 med en klocktimme per vecka, vilket 

motsvarar en hel lärartjänst och därmed en ökad kostnad på 500 tkr. 

Bildningsförvaltningen äskade och redovisade ytterligare behov och verksamhetsförändringar 

inför år 2018 på totalt 4 150 tkr, det var bl a för fler elever på mellanstadiet, motsvarande 

behov utökning av en heltidstjänst 500 tkr, fortsatt utökning av elever på fritidshemmen 

300 tkr, ökad kostnad för skolluncher med 500 tlcr, och slutligen en kraftig ökning av antalet 

barn inom förskolan (30 barn) vilket motsvarar 5,5 tjänster med tillhörande måltidskostnader 

totalt 2 850 tkr. CCG:s och KS beslut är att inget beviljas av de äskade 4 150 tkr. 

Ov~ endi bttr att omfördelningar kan komma att äga rum mellan verksamheterna och 
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inom bildningsnämndens totala budget i arbetet med internbudget 2018. Nämndens mål kan 

komma att få ses över i förhållande till tilldelade medel för verksamheterna. 

Därutöver har i budgetförslaget arbetats in äskade och av KS beslutade medel för 

flyktingmottagande lå 17/18 på totalt 3 710 tkr. 

Sammanfattning av budgetförslaget 2018 

Bildningsförvaltningen (BF) har till BN arbetat fram ett budgetförslag inom den av KS 

tilldelade ramen och enligt de förutsättningar som anges i anvisningarna, samt med beaktande 

av budgetfömtsättningama ovan. 

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följande: 

Omslutningen i budgetförslaget är: 

Intäkter - 31 751 tkr 

Kostnader 303 915 tkr 

Nettokostnad 272 164 tkr 

Varav personalbudget som uppgår till 157 837 tkr. 

Verksamhetsområden (nettobelopp i tkr) 

Nämnd 584 

Bibliotek o ungdomskultur 7 384 

Kulturskola 4 041 

Fritidsgårdar 1222 

Förskola 56 689 

Enskilda fam daghem 301 

Fritidshem 10 146 

Förskoleklass 5 550 

Grundskola 120 407 

Gymnasieskola 57 635 

Centr adm o övr gem vht 8 205 

Totalt 272 164 tkr netto. 

Större förändringar i budget 2018 

Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan 

Från den 1 juli 2017 och inför budgetåret 2018 förändras grundskoleorganisationen. I 

Rävemåla har en friskola startat, Rävemåla friskola AB med åk F-6, dvs förskoleklass, 

grundskola 1-6 samt fritidshem. För närvarande har totalt 33 elever valt friskolan i Rävemåla. 

Förskolan kommer att drivas i kommunal regi. Enligt skollagen skall kommunen erlägga en 

"elevpeng" (bidragsbelopp) för dessa elever från den 1 juli 2017 och framöver. Ekonomisk 

och organisatoriskt påverkar det bildningsförvaltningen högst väsentligt. De ökade 

kostnaderna för bidragsbeloppen ställer motsvarande krav på minskade kostnader för 

personal, lokaler, kost och läromedel mm, vilket arbetats in i budgetförslaget. 

Förutom ovanstående har den kommunala grundskoleorganisationen förändrats i Tingsryd och 

Konga, innebärande skolenheter för en F-6 skola i Tingsryd, en 7-9 skola i Tingsryd och en 
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skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd samlas under en förskolechef 

från hösten 2017 med förskolorna Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken och 

Slottets förskolor avvecklas. Ekonomiskt och organisatoriskt har det finansieras inom 

bildningsförvaltnings budget 2018 och med reserverade överskottsmedel från år 2016. 

Fortsatt hög extern finansiering via statsbidrag och migrationsintäkter 

Även för år 2018 kommer nämnden att få stora budgetavvikelser på intäkts- och 

kostnadssidan. Antalet specialdestinerade statsbidrag, där staten utöver den kommunala 

budgeten finansierar olika satsningar, har ökat högst väsentligt de senaste åren. Ett axplock av 

större riktade statsbidrag är bl a; ökad bemanning inom lågstadium- och fritidshem, 

lärarlönelyftet, förstelärare, riktade statsbidrag för nyanlända till Elevhälsan och skolorna. 

Därutöver erhålls efter ansökan, ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Även 

under år 2018 kommer verksamheten vara omfattande, men förvaltningens bedömning är att 

kommunen kommer ta emot betydligt färre asylsökande, och fler asylsökande kommer att få 

permanent uppehållstillstånd, och blir däimed kommunplacerade. Det innebär minskade 

intäkter från Migrationsverket till bildningsförvaltningen och behovet av tillskott från 

kommunstyrelsen ökar. Sammanfattningsvis ställs stora krav på förvaltning, 

rektorer/förskolechefer och lärare när det gäller flexibilitet och anpassning av 

undervisningsorganisationen efter hur behoven ser ut. Krav på snabb omställning i 

verksamheterna blir en utmaning. 

Fortsatt arbete med biblioteksorganisationen 

I HE minskades budgeten för biblioteken med 1 400 tkr samtidigt avsattes i ramen 350 tkr för 

att utveckla verksamheten. Under år 2017 har ett intensivt arbete ägt rum för att genomföra en 

stor omorganisation av biblioteken i enlighet med fattade beslut. Inför år 2018 fortsätter 

arbetet med att utveckla skolbiblioteken och kvarvarande filialbibliotek. Utöver de 350 tkr i 

driftbudgeten är i investeringsbudgeten avsatt 2 000 tkr för biblioteksfömyelse och 

utveckling. 

Musik och kulturskola 

I linje med beslutet i HE har budgetramen minskats med 600 tkr avseende dåvarande 

entreprenad och köp av musik och kultur. Upphandling och nytt avtal har tecknats f om 2017-

07-01 tom 2020-06-30 med rätt till I års förlängning. 

Gymnasieskolan 

De senaste åren har antalet elever ökat på Wasaskolan och då främst nyanlända inom 

språkintroduktionen. Vi kan se en viss avmattning när det gäller antalet nyanlända asylelever 

och budgeten har anpassats efter det. Budgeten är även minskad i enlighet med besluten i HE 

får år 2018. När det gäller vård- och omsorg, och naturvetenskapsprogrammet så var det för få 
behöriga sökanden. Beslut togs därför av nämnden att inte starta dessa program för åk 1 

elever inför lå 17 /18. Glädjande är att Wasaskolan har uppfyllt Skolverkets krav på att starta 

ett Fjärde tekniskt år inför lå 17 /18. Tidigare är skolan certifierad för Teknikcollege och 

Vårdcollege. Samarbetet med AMB fortsätter på ett positivt och utvecklande sätt för båda 

huvudmännen. Från 2016 teclmades ett nytt avtal med TAIF om samverkan inom 

ishockeygymnasiet på Wasaskolan, med syfte att locka fler elever till skolan, vilket gagnar 

både kommunen och TAIF. 

Investeringar 2018 och plan 2019-2021 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom bildningsförvaltningen 

kopplat till den pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan 

ftlre~ mma. Vidare investeringsanslag för biblioteksförnyelse som tidigare beslutats av KF. 
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Total investeringsutgift uppgår till berälmat 3 000 tkr för år 2018, fördelat biblioteksfömyelse 

2 000 tkr och inventarier och utrustning 1 000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår 

investeringsutgiften till totalt 3 000 tkr, fördelat på 1 000 tkr de kommande åren. Totala 

investeringar under perioden uppgår därmed till 6 000 tkr. 

3.5 Medarbetare 

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för de ämnen man undervisar i samt att höja 

den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare 

respektive lärare med inriktning mot fritidshem och skolans yngre år. Vi arbetar kontenuerligt 

med att genom olika nätverk höja kompetensen för vår personal. Generellt sett har vi personal 

med god utbildning och kompetens. Andelen personal med pedagogisk utbildning är i 

förskolan 58 %, i fritidshemmen 50 %, i förskoleklassen 72 %, i grundskolan 92 % och i 

gymnasieskolan 87%. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole

/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför 

va1je läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. Vid 

nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med lärarlegetimation. 

Hög prioritet är också att minska den stigande sjuk.frånvaron inom förvaltningen. 

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

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

arbetsplats b.l.a. genom våra hälsoinspiratörer som finns på samtliga arbetsplatser. 

För periodenjanuari-juli 2017 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,93% av arbetstiden inom 

Bildningsförvaltningen. I vår prognos tror vi att förvaltningen för år 2017 kommer att få svårt 

att nå nämndens mål. Arbetet med att få ner sjuktalen har hög prioritet i förvaltningen. 

3.6 Process 

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

kvalitet och arbetsmiljö. 

De mål som finns under denna rubrik har för 2017 reviderats till att omfatta mål rörande hur 

vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, 

fritidshem och grundskola. 

Under hösten 2017 tas tjänstegarantier för gymnasiet, biblioteken och fritidsgårdarna fram 

och läggs till processen för nästkommande år. · 

De mål som finns under denna rubrik har för 2017 reviderats till att omfatta mål rörande hur 

vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, 

fri.tidshem och grundskola. Ännu har dessa inte utvärderats till ett utfall 

Under hösten 2017 tas tjänstegarantier för gymnasiet, biblioteken och fritidsgårdarna fram 

och läggs till processen för nästkommande år 

3.7 Balans mellan perspektiven 

Vi gör bedömningen att vi har balans mellan de olika perspektiven och att vi klarar vårt 

uppdrag med godtagbar kvalitet inom den ekonomiska ram som vi har för våra verksamheter. 

~~ ' 
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4 Framtid 

Förändringar 2018 

Antalet nyanlända elever 

Det råder en stor osäkerhet omkring flyktingsituationen. Idag är det ett litet inflöde av 

flyktingar till Sverige, men det är väldigt många människor på flykt undan lerig och med 

förhoppningar om att finna bättre förntsättningar för ett fungerande liv. Vi vet inte idag hur 

den här situationen kommer att utvecklas eller hur vi kommer att påverkas. Det som händer 

nu är att fler och fler av våra nyanlända elever får uppehållstillstånd och därmed bryts 

ersättningen från Migrationsverket. De här barnen och ungdomarna kräver dock fmtfarande 

resurser på våra förskolor och skolor och den situationen måste vi hantera i vår budgetprocess. 

Tidigare har vi haft en process där vår budgetram har minskats på grund av fän-e elever. Nu 

upplever vi motsatsen att antalet barn och elever har ökat kraftigt. Mellan 15 och 20 % av 

våra grundskoleelever och närmare 30 % av våra gymnasieelever är nyanlända. När 

ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för de här eleverna täckas inom 

den kommunala budgeten. 

Befarad kompetensbrist inom skolan 

Som nämnts under omvärld ovan ökar bristen i landet på behöriga och legitimerade lärare. Vi 

ser framför oss att vi kommer att få stora problem att rekrytera lärare till våra skolor. Det stora 

mottagandet av flyktingar inom landet gör att behovet av lärare och annan personal i skolorna 

har ökat samtidigt som behörighetskraven på lärare har skärpts. Vi har bl.a. mött det här 

problemet genom att införa en ny typ av tjänst som lärarassistent, där vi inte kräver samma 

formella kompetens som vi gör av lärare. Vi upplever också att det blir svårare att tillsätta 

chefstjänster (när detta skrivs har vi vakanta tjänster som bibliotekschef och förskolechef i 

Tingsryd där vi misslyckades med rekrytering innan sommaren). 

Utveckling av bibliotcksverksamheten 

I enlighet med beslut inom 11Hållbar ekonomi 11 har fyra folkbiblioteksfilialer lagts ner. 

Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att skolbiblioteken skall utvecklas till 11modema 

skolbibliotek11
• Detta arbete pågår nu. Den nya digitala tekniken påverkar, på olika sätt, 

förutsättningarna för verksamheten inom skolbiblioteken. Ett mål är att skolbibliotekarierna 

inte i första hand skall ägna sig åt böckerna och in- och utlåning av dessa utan istället vara en 

del av den pedagogiska processen när det gäller elevernas läskunskap och läsförståelse. Ett 

led i detta är att införa ny telmik för självbetjäning inom skolbiblioteken där eleverna själv 

sköter sin in- och utlåning. Eventuellt kommer den här tekniken senare att införas även inom 

folkbiblioteken. 

Det finns investeringsmedel anslagna för en förändring och förnyelse av huvudbiblioteket. 

Detta är ett arbete som bör ske under år 2018. Men för att få ett fungerande utvecklingsarbete 

inom biblioteksverksamheten behöver vi framgång i rekryteringen av en ny bibliotekschef. 

Statlig styrning via statsbidrag 

Idag styr staten skolan på detaljnivå genom ett stort antal statsbidrag. Detta är ett relativt nytt 

fenomen och det rör sig om sammantaget stora belopp. För att erhålla ett statsbidrag krävs en 

noggrann redogörelse för hur arbetet skall genomföras för att nå de effekter som staten avser 

och det krävs även ett stort arbete för att redovisa arbetet innan statsbidragen betalas ut. Det 

här förfarandet har avsevärt ökat arbetsbelastningen inom de kommunala skolförvaltningarna 

i landet och inom vår förvaltning är det vår utvecklingsledare som ansvarar för en stor del av 

det här arbetet. 
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Trångt på våra skolor 

Antalet barn och elever på våra olika enheter har ökat och idag upplever vi att vi har det trångt 

i Tingsryd, Urshult, Väckelsång och Linneryd. I Tingsryd har vi under våren 2017 haft så fullt 

på våra förskolor att vi inte har kunnat ta emot fler barn på förskolorna utan måste hänvisa till 

någon förskola i de andra orterna. Situationen blir dock bättre när de tre nya 

förskoleavdelningarna nu tas i bruk på Älvans förskola. Även på Dackeskolan är det nu så 

trångt att lokalförändringar måste göras för att få plats med alla klasser. 

Framtid efter 2018 

Nationell IT-strategi 

Det finns ett förslag till en ny nationell IT-strategi för våra förskolor och grundskolor. 

Strategin sträcker sig fram emot år 2022 och innebär bl a följande: 

30 juni 2018 ska personal i förskoleklass, skola och fritidshem ha ett personligt digitalt 

verktyg. 

30 juni 2019 ska infrastrukturen vara på plats i förskolor, förskoleklasser och fritidshem. Alla 

elever i åk 1-9 ska vid detta tillfälle ha ett personligt digitalt verktyg. Telmisk och pedagogisk 

IT-support ska vara på plats. 

30 juni 2020 ska barnen i förskola och eleverna i f-ldass ha tillgång till ett digitalt verktyg per 

fem barn. All personal som arbetar i förskola ska vid denna tid ha tillgång till en egen digital 

enhet. 

Om den här strategin beslutas kommer det att medföra att Tingsryds kommun måste göra 

mycket stora satsningar på utbyggnad av datornät på våra skolor och förskolor och att vi 

måste göra stora investeringar i digitala verktyg samt kompetensutveckling av vår personal. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

Bildningsnämndens vision: 

11Va1je barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar" 

Mål 2018 

Perspektiv Nämndsmål Mått 

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

Nöjdhetsindex elever och har möjlighet att påverka frågor 
som berör dem 

Alla vårdnadshavare är nöjda med Delaktighets index vårdnadshavare 
verksamheten och känner sig delaktiga 

Nöjdhetsindex vårdnadshavare 

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

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

Kunskapsresultat åk 6 godkända i 
alla ämnen 

Kunskapsresultat åk 6 meritvärde 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - inklusive nyanlända 
elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
exklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 meritvärde -
inklusive nyanlända elever 

Kunskapsresultat åk 9 godkända i 
alla ämnen - exklusive nyanlända 
elever 

Kunskapsresultat åk 9 behörighet till 
gymnasieskolan - exklusive 
nyanlända elever 

Slutbetyg gymnasiet 

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

Folkbibliotek ska vara tillgängliga för Antal utlånade böcker 
alla 

Det finns kreativa och öppna Nöjdhet 
mötesplatser med bra bemötande och 

Besöksfrekvens hög kvalitet på våra fritidsgårdar 

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

Våra barns och elevers Minska matavfall 
miljömedvetande ska öka 

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

Budget i balans 

Personaltäthet förskolan 

Personaltäthet grundskolan 

Personaltäthet i förskoleklass 

Personaltäthet i fritidshemmen 

Hållbar ekonomi 

Med arbeta Vår personal är nöjda med sitt arbete Helhetsbedömning arbetssituation 
re och sin arbetssituation 

All vår personal har adekvat utbildning Behörig personal i grundskolan 
och är behöriga inom sitt arbetsområde 

Behörig personal i gymnasieskolan 

Förskollärare i förskolan Andel personal med 
förskollärarutbildning 

Personal i fritidshem Andel personal med pedagogisk 
högskoleutbildning 

Vår personal mår bra och har ett högt Hälsoläge 
hälsoläge 
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Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål 

Bibliotekspersonal med adekvat Andel personal med adekvat 
utbildning utbildning. Adekvat utbildning 

avser:1. Högskoleutbildning i 
biblioteks- och 
informationsvetenskap2. 
Bibliotekarieexamen3. Fristående 
kurser som motsvarar punkt 1 eller 
24. Utländsk högskoleexamen som 
motsvarar punkt 1 eller 2 

Personal på fritidsgårdar ska ha Fritidsledarutbildning 
adekvat utbildning 

Process Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti förskolan högst Ost 

förskolan 

Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti i fritidshem högst Ost 

fritidshem 

Vi uppfyller vår tjänstegaranti för Tjänstegaranti grundskola högst Ost 

grundskolan 

6 Planeringsmått 

Avdelning Planerlngsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Verksamhetens 245,5 264,5 270,4 273,7 272,2 
nettokostnader, mkr 

Nettoinvesteringar, 0,17 0,65 0,28 0,67 3 
mkr 

Personal antal 321 327 357,53 328 
årsarbetare Bun o fd 
KuF 

Personalkostnad, m 149,9 161,8 175,4 172,6 157,9 
kr 

Sjukfrånvaro, % av 4,8 5,3 4,96 5 5 
arbetstiden 

Antal placerade 903 921 988 977 990 
barn totalt 

varav i förskola (inkl 481 491 521 530 553 
enskild förskola) 

varav i fritidshem 416 424 462 441 431 

varav i enskilda 6 6 5 6 6 
familjedaghem 

Antal 20 20 0 0 0 
vårdnadsbidrag 

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

Antal barn per 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 
årsarbetare 
fritidshem 

Antal elever i 117 125 127 113 138 
förskoleklass 

snäm'nct/ Budget 2018 12(13) 
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Avdelning Planeringsmått 
Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Antal lärare per 100 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

elever i 
förskoleklass 

Grundskola, elever 1 044 1 076 1 099 1 007 1 058 

Grundskola, antal 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

lärare per 100 
elever 

Gymnasieskola 238 252 302 300 299 

elever, Wasa 

Boklån per invånare 12 10,3 12 10 

7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

Modul 
inom Beskrivning av av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön 

verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen 

et, mkr 

Inga Inga Inga Inga 

Bildningsnämnden redovisar en budget i balans för år 2018 inom den av kommunstyrelsen 

tilldelade ramen på 272 164 tkr netto. Inga moduler/sparåtgärder redovisas. 

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Budget Plan 2019 Plan2020 Plan 2021 

Totalt (2018-

2018 2021) 

Inventarier och utrustning 3 000 1 000 1 000 1 000 6000 

pedagogisk verksamhet 
samt biblioteksförnyelse. 

Kommande årens investeringar avser inventarier och utrustning inom bildningsförvaltningen 

kopplat till den pedagogiska verksamheten. Investeringar i arbetsplatser och lokaler kan 

förekomma. Vidare investerings anslag för biblioteksfömyelse som tidigare beslutats av KF. 

Total investeringsutgift uppgår till beräknat 3 000 tkr för år 2018, fördelat biblioteksfömyelse 

2 000 tkr och inventarier och utrustning 1 000 tkr. I plan 2019-2021 uppgår 

investeringsutgiften till totalt 3 000 tkr, fördelat på 1 000 tkr vardera åren. 

Investeringsutgiften för år 2017 uppgår till 722 tkr för vilket kapitalkostnader beräknas med 

helårseffekt för år 2018. 

Investeringarnas effekt på driftbudgeten är följande: 

Samtliga kapitalkostnader för ej klara investeringar år 2017 och år 2018 är budgeterade som 

anslag i driftbudget 2018. Anslagen är berälmade till totalt 472 tkr, fördelade på avskrivningar 

409 tkr och internränta 63 tkr. Internräntan är oförändrad 1,75 % i budget 2018. 

Investeringsutgiftema och kapitalkostnaderna för år 2018 och framöver ökar markant j ämfö1t 

mot tidigare år. 

~ m Bildni~snämnS udget 2018 13(13) 
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TINGSRYDS KOMMUN 
Bildningsnämnden 

Protokoll enligt § 11 MBL 

Datum 
2017-08-17 

Parter 
Bildningsnämndens 
förhandlingsdelegation 

Lärarnas Riksförbund 
Kommunal 
Lärarförbundet 
Vision 

Protokollförare 
Elisabet Ekberg 

Plats 
Bildningsförvaltningen, Tingsryd 

Närvarande 
Yngve Rehnström (Bildningschef) 
Jan-Hemik Lothigius (Förvaltningskamrer) 

Ellinor Silvudden 
Åse Olsen 
Boris Rieloff 
Liselott Kanvret 

Protokolljusterare 
Samtliga närvarande parter 

Ärende enligt bildningsnämndens föredragningslista 2017-08-23 

Förhandling § 11 

9 Budget2018 
Arbetsgivaren inf01merar om budget för år 2018. 

Arbetsgivarens förslag till beslut är att bildningsnämnden ska hemställa 
till kommunfullmäktige att fastställa förslag till driftbudget för år 2018 till 
en nettokostnad på 272164 tkr, vilket är inom den av kommunstyrelsen 
tilldelade ramen. 

Vidare att bildningsnämnden till kommunfullmäktige ska hemställa om 
fastställande av investeringsbudget för år 2018 på 3000 tkr och investe
ringsplan för åren 2019-2021 på 3000 tkr, fördelat på 1000 tkr de kom
mande åren. De totala investeringarna under perioden uppgår dätmed till 
6000 tkr. 

Arbetstagarparterna har inget att erinra mot förslaget. Samtliga parter 
påtalar dock att det är viktigt att fördelningsnyckeln över medel för eta
blering av nyanlända tas fram snarast och att skolan prioriteras i denna 
fördelning. 
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Förhandlingen förklaras 
avslutad denna dag 2017-08-17 

~ d~ Riksförbund 

57 

Vid protokollet . 

f ~ f ldv--. 
Elisabet Ekberg 

Justeras för arbetsgivarparten 

jfc~ 
Justeras för arbetstagarparten 

o(UQ_ o~ 
Åse Olsen, Kommunal 

'~olAU-<ZS:-
Liselott Kanvret, Vision 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(14) 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-08-21 

Justerare 

§ 45 

Budget2018 
Dnr 2017/227 041 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar budget 2018 och överlämnar 
budgetförslag till kommunfullmäktige. 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till budget 2018 inklusive styrkort med mål och mått för vård- och 
omsorgsnämnden. 

MBL-förhandling har ägt rum 2017-08-21. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från omsorgschefMartin Hansson, 2017-07-13 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 

5 

Utdragsbestyrkande 
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Budget 2018 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Uppdrag 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: 

• Äldreomsorg 
• Omsorg funktionsnedsättning 
• Hälso- och sjukvård 
• Färdtjänst 
• Bostadsanpassningsbidrag 

2 Omvärld 

Hälso- och sjukvård 

Att arbeta med olika kvalitetsregister har tidigare stimulerats genom prestations baserad statlig 
ersättning men då detta avslutats förväntas kommunerna fortsättningsvis bedriva samma 
arbete och själva ansvara för finansiering. Den nya betalningsansvarslagen mellan slutenvård 
och kommun innebär att patienter ska kunna skrivas ut till hemmet snabbare än tidigare, att 
primärvården ska ta ett större ansvar samt att mer kvalificerad vård ska kunna ges i hemmen 
av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Detta medför ökade kostnader för personal, 
material, rekrytering och kompetensutveckling. De ökade kraven medför också ett ökat behov 
av digitaliserad informationsöverföring mellan huvudmännen, dvs region och kommun. 

Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 

Det finns statlig finansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen sedan 
2015 och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen 
avsätta en summa årligen fram till och med 2018. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen 
fattar beslut om 2018 års medel i december 2017, så att nya medel kan rekvireras i början av 
2018. Fungerande fibernät i kommunens alla delar är viktigt, inkluderat särskilda boenden, så 
att trygghetslarmen blir en insats att lita på och att välfärdsteknologin kan utvecklas för att 
möta nya behov och för att frigöra personalresurser till kärnverksamhet. Fungerande 
verksamhetssystem och tillgång till god IT-utrustning som tillgodoser verksamheternas och 
personalens behov av effektiva arbetssätt behöver utvecklas för att underlätta och förenkla det 
dagliga arbetet. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Prioriterade områden 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

3.2 Medborgare 

Under 2018 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet 
och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för att 
utveckla och säkra arbetet med klagomål och synpunkter samt arbeta för ökad 
personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende. 
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Vård- och omsorgsnämnden har med den föreslagna budgeten för 2018 möjlighet att fortsätta 
en positiv resa för att nå de mål som är uppsatta. 

3.3 Samhälle 

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

3.4 Ekonomi 

Förra årets resultat inom nuvarande Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde uppnådde 
den målsättning som fanns 2016. 

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att liggande budgetförslag har förutsättningar för att 
kunna bedriva en bra verksamhet och en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i 
balans. 

3.5 Medarbetare 

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

Vård- och omsorgsnämnden kommer fortsatt att arbeta med analys och vidtagande av åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron samt arbeta för ökad användning av friskvårdsbidraget. 

3.6 Process 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. 

Under 2018 kommer nämnden arbeta med att införa E-tjänster och IT projekt av olika slag 
samt fortsatt mäta den utförda tiden i hemtjänst och boendestöd. 

3.7 Balans mellan perspektiven 

För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska 
medarbetare arbetar effektivt och ökar omsorgstagarnas nöjdhet samt möjliggör en ekonomi i 
balans. 

4 Framtid 

Förändringar 2018 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet medför stora utmaningar 
för Vård- och omsorgsnämnden när det gäller att uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet 
i handläggning och verkställighet. 

Samverkan i olika former kommer att vara avgörande för kommunens kostnadsnivå och för 
medborgarens upplevelse av kvalitet. Under 2018 kommer en ökad samverkan i länet i form 
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av gemensam hjälpmedelsverksamhet fortsätta att diskuteras. En länsgemensam äldrestrategi 
kommer att implementeras i samverkan mellan Regionen och kommunen. 

Att förbättra långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder för exemelvis äldre personer, 
kommer att medföra ökad kvalitet och minskade kostnader i framtiden. Dock kan det innebära 
en ökad användning av resurser på kort sikt. 

Behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom trygghets boende för äldre och 
särskilda boende för personer med psykiska funktionshinder behöver bli en 
kommungemensam fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. Bostäderna som 
planeras behöver ta höjd för behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och billigare 
alternativ. 

Framtid efter 2018 

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

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

Det faktum att samhället och individers livssituationer och behov kommer att förändras över 
tid, gör att förmågan att göra rätt saker i rätt tid är en avgörande faktor för att vård- och 
omsorgsarbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan 
åstadkomma en varaktig förbättring av livssituationen. 

5 Styrkort 

5.1 Vision 

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

Mål 2018 

Perspektiv Nämnds mål Mått Resultatmål 

Medborgar Medborgare som är i behov av stöd på Andel uppfyllda tjänstegarantier 100 % 
e grund av fysiska, psykiska, sociala eller 

Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90 % 
andra skäl skall erbjudas ett individuellt 
anpassat stöd av hög kvalite som med sitt särskilda boende 

bygger på självbestämmande och Andel som är mycket/ganska nöjda minst 90 % 
delaktighet med sin hemtjänst 

Andel som vet vart man vänder sig minst 90 % 
vid klagomål och synpunkter 

Antal hemtjänstpersonal som i högst 10 st 
genomsnitt besöker en brukare under 
14 dagar 

Nattfasta för brukare på särskilt högst 11 tim 
boende 

Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90 % 
med anhörigstödet som erbjuds 

Andel nöjda brukare FO minst 90 % 

63 



85

Perspektiv Nämnds mål Mått Resultatmål 

Andel nöjda patienter HSL minst 90 % 

Samhälle Hög grad av brukarinflytande med en Träffar per år med anhöriggrupper minst 30 st 
meningsfull vardag 

Seniorträffar per år fördelat på de sju minst 300st 
största orterna i kommunen 

Andel genomförandeplaner där det minst 100 % 
framgår vilka aktiviteter den enskilde 
önskar ha på individnivå 

Antal aktiviteter som erbjuds på minst 5 per 
särskilt boende per vecka vecka 

Ekonomi Vård- och omsorgsnämnden ska ha en Budgetawikelse 0 
god kostnadskontroll och en ekonomi i 
balans 

Del av eventuellt överskott ska 
återföras till verksamheten 

Med arbeta Friska och nöjda medarbetare med rätt Nöjda medarbetare (HME) minst 90 % 

re kompetens och hög känsla av ansvar 
Andel sjukfrånvaro av arbetad tid ska 

och delaktighet 
minst 10 % 

minska 

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

Antal medarbetare per områdeschef högst 30 st 

Andel medarbetare som använder minst 50% 
friskvårdsbidraget 

Andel medarbetare med minst 87 % 
omvårdnadsutbildning eller 
motsvarande inom ÄFO 

Andel medarbetare med minst 25 % 
specialstutbildning HSL 

Process E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska Antal införda E-tjänster per år minst 2 st 

vara väl utvecklade och anpassade för 
Antal genomförda projekt inom IT- minst 2 st 

att nå en effektiv verksamhet 
stöd per år 

Andel brukartid i hemtjänsten minst 62 % 

Andel brukartid i boendestödet minst 52 % 

Grundbemanning särskilt boende 0,56 
årsarbetare per lägenhet 

Antal patienter per legitimerad 25 st 
årsarbetare 
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6 Planeringsmått 

Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 
2014 2015 2016 2017 2018 

Gemensam Driftbudget/nettokos 281,7 297,3 312 305,5 281,8 
tnader, mkr 

ÄO Antal beviljade 113 013 125 267 117 398 105 000 120 000 
timmar hemtjänst 
inkl. delegerad HSL 

ÄO Antal utförda timmar 102 872 100 000 105 000 
hemtjänst inkl. 
delegerad HSL 

ÄO Antal brukare med 285 265 274 280 280 
hemtjänst 
( omv+service) 

ÄO Antal brukare med 219 214 238 220 240 
matdistribution 

ÄO Antal brukare med 413 400 410 
larm 

ÄO Antal brukare i 198 184 183 183 183 
särskilt boende 

ÄO Antal tillgängliga 183 183 183 
platser i särskilt 
boende 

ÄO Antal tillgängliga 8 9 8 
platser på korttids 
och växelvård 

ÄO Antal beviljade 279 176 240 000 280 000 
timmar i särskilt 
boende, inkl 
delegerad HSL 

HSL Antal personer med 601 592 595 600 600 
insatser av SSK 

HSL Antal personer med 523 319 449 400 450 
insatser av AT/SG 

FO Antal personer med 51 63 59 60 65 
boendestöd 

FO Antal personer med 23 24 19 20 22 
dagverksamhet Sol 

FO Antal i LSS-boende 36 37 38 40 40 

FO Antal i boende för 1 1 1 2 3 
barn och ungdom 
LSS 

FO Antal beslutade 52 500 47 500 58 000 
timmar personlig 
assistans enl. LSS, 
egen och privat regi 

FO Antal beslutade 49 344 60 500 44 000 
timmar personlig 
assistans SFB, egen 
regi 

FO Antal i daglig 66 84 76 75 75 
verksamhet LSS 
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7 Bilagor 

Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 

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

Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 

Investering 
Budget Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totalt (2018-
2018 2021) 

Verksamhetssystem 3 000 1 000 1 000 1 000 6 000 

Trygghetslarm 560 60 60 60 740 

Vårdsängar 260 260 260 260 1 040 

Investering av nytt verksamhetssystem inkluderat införandekostnad. 

Uppgradering av trygghetslarm på två särskilda boenden. 

Löpande återinvesteringar av olika slag, i synnerhet vårdsängar och utrustning för att vårda 

svårt sjuka i hemmet. 
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Protokoll vid förhandling enl § 11 MBL 

J Datum 2017-08-21 

Parter 

Se bifogad lista 

Arende 

Plats Torggatan 10 

Närvarande 

Se bifogad lista 

Genomgång av Vård- och omsorgsnämndens Budget 2018. 

Arbetsgivarens förslag 

Budget 2018 är förhandlad. 

Arbetstagarpartens förslag/yttrande/erinran 

Resultat 

Kallade inte närvarande 

v:.() J>r lV\~J c/i 
1-1, ' I) J e,-..-._f f. 1--- h.-i./\. '---

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 är genomförd 

Förhandlingen förklarades avslutad 2017-08-21 

Justeras för arbetsgivarparten 

Tingsryds kommun 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

Justeras för arbetstagarparten 

Se bilaga /deltagarlista 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) · 0477 313 00 
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e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Deltagarlista MBL § 19 
Inför Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 

2017-08-21 

Namn/ facklig tillhörighet 

/l,1 d-t/J 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 TINGSRYD 

7cAtClbJJOII\. 
V 

Besölcsadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

', I 

L/1 ~ r o V\ 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-4-ijf§ vx 0477-44288 982-4251 
E-post: socialijansten@tingsryd.se 

1 (1) 

Postgiro 
107020-0 
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~Tingsryds 
~konimun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

BILAGA 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (42) 

2017-05-15 

§ 66 

Ekonomiska arbetsramar 2018 och anvisningar för budgetarbete 
Dnr 2016/370 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar 2018 och anvisningar för 

budgetarbete enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Centrala chefsgruppen har tagit fram forslag till ekonomiska arbetsramar 2018 

och anvisningar budgetarbete enligt bilaga. De budgetramar som 

kommunstyrelsen fastställer ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag, 

som ska rymmas inom tilldelad budgetram. 

Beslutsunderlag 

Centrala chefsgruppens förslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 88, 2017-05-02 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala företag 

Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
2017-05-23 
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~Tingsryds 
~kommun 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-15 

Ekonomiska arbetsramar och 
anvisningar för budgetarbete 

Budget 2018 

Innehållsförteckning 

Sid 

Fastställda ekonomiska mål. ....... .. ..... ... .... ..... ...... ... .... ...... .. ....... ..... 1 

Ekonomiskt utgångsläge. .. .... ... .... .... .. .. ....... ... .. .. ...... ..... .... ........ .... .. . 1 
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Förslag till fördelning av ramar samt resultatnivå 2018.......... 9 
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Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort........ ..... ...... 12 

Arbetsgång och tidsplan............ ..... .... .. ....... .. ........... .. .. .. ......... .. .. .. . 13 

Anvisningar och budgetförutsättningar.. .... .. .. .. .... .. ..... .. .... ...... .... 13 

Bilagor: 
1. Sammanställning Hållbar ekonomi .. ...... ........... .. ............ .... ....... 16 
2. Detaljerade arbetsramar 2018...... ... .. .... ... ... ... .... ............ ..... .. .... 17 

Redovisade behovs- och volymförändringar: 
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Fastställda ekonomiska mål 

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

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

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

sätt och med ett långsiktigt perspektiv 

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

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

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade årliga amorteringar. 

Ekonomiskt utgångsläge 

Bokslut 2016 

2016 års bokslut innebar en kraftig resultatförbättring jämfört med tidigare. Årets 
resultat uppgick till +36 mkr, vilket motsvarar en förbättring med 42 mkr jämfört 
med 2015, då resultatet var negativt -6 mkr. Den kraftiga förbättringen berodde i 
första hand på extra statsbidrag (22 mkr) samt en i övrigt mycket god 
skatteintäktsutveckling. Även beslut i uppdraget Hållbar ekonomi bidrog till viss del 
till den förbättrade resultatnivån. 

Resultatet innebar vidare att 2015 års underskott enligt balanskravsreglerna (-10 
mkr) återställdes med god marginal. Lagstiftningen har därmed uppfyllts och inget 
gammalt underskott har följt med till 2017. 

Budgeterat resultat för 2016 var +4 mkr. Det redovisade överskottet mot budgeten 
förklarades till största del av de extra statsbidragen, som tillkom efter 
budgetbeslutet och därför inte ingick i budgeten. 

Nämndernas totala resultat jämfört med budget uppgick till +6 mkr. Motsvarande 
resultat 2015 var -11 mkr. Förbättringen berodde på de tillskott av budgetmedel på 
ca 17 mkr som gjordes till nämnderna i budget 2016. Dessa möjliggjordes av den 
goda skattintäktsutvecklingen samt beslut i uppdraget Hållbar ekonomi. Balans i 
nämndernas budget har varit ett av huvudmålen med uppdraget Hållbar ekonomi. 

Årets investeringar uppgick till förhållandevis låga 23 mkr. Investeringsbudgeten 
uppgick till 36 mkr, vilket innebär att endast 66% av budgeten förbrukades. 

Den höga resultatnivån och den låga investeringsnivån möjliggjorde amortering av 
låneskulden med 15 mkr under året. Kommunens låneskuld uppgick därmed till 185 
mkr vid årsskiftet. 

Soliditeten uppgick till 47 procent, vilket innebar en ökning med 2 procentenheter 
jämfört med 2015. Det är dock fortfarande lång väg kvar tillbaka till 2012 års 
soliditetsnivå (57 procent). 

Bokslutet innebar att fullmäktiges samtliga finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning uppfylldes för året 2016. 
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Budget 2017 

2017 års budget har fastställts med ett resultat på +15 mkr, vilket motsvarar 2,0% 

av skatteintäkter och utjämning. Till följd av nya generella statsbidrag, en i övrigt 
god skatteintäktsutveckling samt fattade beslut i uppdraget Hållbar ekonomi kunde 

ca 14 mkr tillföras nämndernas budgetramar. Av tillskotten är ca 6 mkr permanenta 

tillskott och knappt 8 mkr tillfälliga tillskott för åren 2017-2018. Mot bakgrund av 

dessa tillskott samt 2016 års resultat bedöms samtliga nämnder ha goda 
förutsättningar att hålla budget 2017. 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 37 mkr i fullmäktiges budgetbeslut. Efter 

överföring av överskott från 2016 i fullmäktige i mars uppgår investeringsbudgeten 
för 2017 till 40 mkr. 

Budgeterad amortering uppgår till 30 mkr, varav 15 mkr förutsätter försäljning av 
anläggningstillgångar i enlighet med fullmäktiges inriktningsbeslut i Hållbar ekonomi. 

Förutsatt att budgeten hålls kommer fullmäktiges finans iella mål för god ekonomisk 
hushållning att uppfyllas för 2017, både vad gäller resultatnivå, självfinansiering av 

investeringar samt amortering av låneskulden. 

Aktuell prognos för nämnderna 2017 

Kommunstyrelsen har i april månad 2017 erhållit ekonomisk helårsprognos från 

nämnderna, vilka redovisas nedan. Prognoserna är upprättade i mars månad baserat 
på redovisningen till och med februari månad. 

• Kommunstyrelsen (KLF) 0,0 mkr 
• Samhällsbyggnadsnämnden (Tekn) +0,9 mkr 
• Samhällsbyggnadsnämnden (Miljö o byggnad) -1,0 mkr 
• Barn- och utbildningsnämnden +0,3 mkr 
• Socialnämnden +3,2 mkr 

Sammantaget prognostiserar nämnderna en positiv budgetavvikelse på +3,4 mkr. 

Det bör noteras att dessa prognoser är gjorda i ett tidigt skede på året och att 
justeringar kan komma att göras framöver. 

En första årsprognos för det totala årsresultatet, d v s inklusive skatteintäkter, 
centrala anslag m.m., görs i delårsrapport 1. Denna upprättas i maj månad och 

redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad . 

Siffror och tabeller 

Resultat 2007-2016 (mkr) 

40 ~-- - ----- ---- - - ------- ----- ,-•. ,- - - -

30 +---------- - ------ ---- ------

20 +-----------'1"'"
8 4

~ - ---- --- ---- ---

29' 

10 

0 

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

14,B 14,7 14,7 

-20 ~----- - --- ---- --- - - - - ---~------

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 B2017 

Blå stapel = redovisat resultat 
Röd stapel = resultat exklusive engångsintäkter, t ex AFA-premier, tillfälliga extra statsbidrag 
B 2017 = fastställd budget för 2017 
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Nämndernas resultat i förM!!ande till budget 

Budgetawikelse nämnder 

mkr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P2017 

Ko mm uns tyre lse n (KLF) 2,6 3,0 2,5 3,3 1,6 1,9 1,9 0,6 2,0 0,0 

Sa mhä I ls byggna dsnä mnd* -3,6 -0,3 -4,1 -4,9 -1,6 -1 ,5 1,0 2,3 2,7 -0,1 

Kultur- och friti ds nämnd 0,5 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 

Ba rn-och utbildningsnä mnd -0,5 1,6 0,5 -1,8 4,2 2,7 0,6 -0,3 2,6 0,3 

Socia lnä mnd -5 ,5 -1,3 -3 ,8 -6,0 -11,8 -14,8 -12,5 -13,5 -0,8 3,2 

Summa nämnder -6,5 3,0 -5,0 -9,2 -7,5 -11,6 -8,5 -10,9 6,5 3,4 

*inkl Tek n fö rvaltning och Miljö-och byggnämnd 2007-20-Kl 
P = prognos månadsrappo rt per 2017-02-28 

Kommunkoncernens lfineskuld 

Låneskuld Utfall Utfall Utfall Utfall Plan 

mkr 2007 2014 2015 2016 2020 

Hyresbostäder Tingsryds bos täder, Kommu nh us 189 279 287 292 350 

Industrifasti ghe ter Tufab, Indust risti fte lse n 61 207 204 202 126 

Bre dba nd o ch fjärrvärm e Tea b 28 49 53 53 53 

Kommunen 85 170 200 185 110 

Övrigt Ti ka b (moderbola g) 0 0 0 0 0 

Summa låneskuld 363 705 744 732 639 

Plan 2020 = a ffä rs plan faststä ll d av komm unfull mä ktige 2016 

Hållbar ekonomi 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 §75 att uppdra åt kommunchefen att ta 
fram åtgärder för en långsiktig och hållbar ekonomi. Beslutet fattades i anslutning 
till beslut om budgetramar för 2015 och bakgrunden var att kommunen inte nådde 
upp till fullmäktiges mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi : 

• Krympande och för låg resultatnivå som varit beroende av 
engångsintäkter för att klara balanskrav och ekonomiska mål. 

• Långvarigt totalt underskott i nämndernas verksamhet (främst 
socialnämndens verksamhet). 

• Hög investeringstakt i kommunkoncernen med ökad låneskuld som följd . 
Den totala låneskulden hade dubblerats mellan åren 2007 och 2014. 

• Otillräckliga resurser för underhåll inom VA, fastigheter och gator. Under 
senare år hade i stort sett endast akuta underhåll genomförts. 

• Ekonomiskt handlingsutrymme för framtida utveckling saknades till följd 
av bland annat den höga låneskulden och obefintliga budgetanslag för 
utveckling. 

Utifrån de utredningar som genomfördes i uppdraget har politiska beslut fattats i tre 
omgångar under åren 2015 och 2016. Verkställande av besluten har genomförts i 
några fall och pågår i andra fall. 

Beslutens budgetmässiga påverkan har reglerats i budget i takt med planen för 
verkställande . Det innebär att vissa ramjusteringar har gjorts i budget 2016 och 
budget 2017, men också att flera justeringar återstår att göra i budget 2018 och 
budget 2019. 

I den av fullmäktige fastställda planen för 2018 har inräknats kostnadsminskningar 
om ca - 2,9 mkr till följd av fattade beslut i Hållbar ekonomi. Dessa utgör således en 
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förutsättning för att planen för 2018 ska uppfylla fullmäktiges finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning . I arbetet med budgetramarna för 2018 har tillkommit 
kostnadsminskningar/ramjusteringar om ytterligare ca -2,2 mkr avseende beslut i 
Hållbar ekonomi som inte tidigare kunnat regleras i budget. Den tillkommande 
sammantagna kostnadsminskningen til l följd av beslut i Hållbar ekonomi uppgår 
således till ca -5,1 mkr i 2018 års budget (jämfört med budget 2017). 

Kommunstyrelsen har i beslut 2017-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Fullmäktiges tidigare 
beslut var inräknat i den fastställda planen för 2018 med en kostnadsminskning om 
-1,3 mkr. Kommunstyrelsen förslag att ändra beslutet innebär att den sammantagna 
kostnadsminskningen till följd av beslut i H!!Jllbar ekonomi u pg/!Jr till -3, 8 mkr i 2018 
/!Jrs budget (istället för -5 1 mkr som angavs ovan). 

En sammanställning över besluten i Hållbar ekonomi och dess budgetmässiga 
påverkan redovisas i bilaga 1. Av sammanställningen går att utläsa att den 
budgetmässiga effekten av besluten i Hållbar ekonomi till och med budget 2018 har 
inneburit att de budgeterade årliga nettokostnaderna har minskat med -14,3 mkr 
per år. De budgeterade bruttokostnaderna har minskat med -20,0 mkr per år och 
tillskott/satsningar har gjorts med 5,7 mkr per år. 

Kommunstyrelsens ändringsförslag ang/!Jende privata utfartsvägar innebär att 
ovanst/!Jende siffror förändras enligt följande: de budgeterade /!Jrliga 
nettokostnaderna har minskat med -13, 0 mkr per /!Jr. De budgeterade '---~ 
bruttokostnaderna har minskat med -18, 7 mkr per /!Jr och tillskott/_satsningar har. 
gjorts med 5,7 mkr per /!Jr. 

4 
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Budgetförutsättningar och antaganden inför budgetåret 2018 

SKL:s konjunkturbedömning 

SKL gjorde i februari 2017 nedanstående bedömning av konjunkturutvecklingen i 
den svenska ekonomin. Nästa konjunkturbedömning från SKL presenteras i 
Ekonomirapporten den 10 maj. 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 
SKL 2017-02-16 cirkul ä r 2017:06 

Procentuell fö rändrin g om inte annat anges 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Sysse lsä ttning, t imma r 1,0 1,9 1,5 0,3 0,0 0,0 

Re lat iv a rbetsl ös het, nivå 7,4 6,9 6,5 6,4 6,5 6,7 

Timlön (ko nj .l önestati sti k) 2,4 2,6 2,9 3, 1 3,4 3,4 

Konsume ntpris, KPIF-KS* 0,6 1,3 1,7 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,6 2,3 2,7 2,8 

Skatte und e rl ag 4, 9 4,6 3,7 3,5 3,6 

Ska tte und e rl ag, real t 2,1 2, 3 2,0 0,8 0,4 0,5 

Be fo lkning 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 

• KPI med fast ränta och konstant skatt 

Den svenska ekonomin avslutade året 2016 starkt. För helåret 2016 beräknas BNP 
ha ökat med 3,2 procent (kalenderkorrigerat). För 2017 beräknas tillväxten bli 
fortsatt hög, då BNP förväntas växa med 2,8 procent (kalenderkorrigerat). Den 
fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år bli r bättre fart på ex porten 
och hushållens konsumtionsutgilter. Däremot väntas investeringar och offentlig 
konsumtion växa i något långsammare takt . 

Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi har inneburit att sysselsättningen och 
skatteunderlaget har fortsatt växa i snabb takt. Arbetslösheten har pressats tillbaka 
och når mot slutet av i år ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde 
föregående högkonjunktur, d v s strax innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer 
ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte 
heller inflationen når några högre tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år 
hålla sig under 2 procent. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan 
till början av år 2018. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi förutsätts stabiliseras på en hög nivå under 
nästa år. Därelter beräknas konjunkturläget normaliseras . Det innebär att BNP, 
sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än åren innan. Särskilt svag blir 
utvecklingen 2019 och 2020 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas. 
BNP beräknas då årligen växa med ca 1,5 procent att jämföra med 2,2 procent 2018 
och 3-4 procent åren 2015-2017. Sysselsättningen i form av arbetade timmar 
beräknas samtidigt inte längre öka. För kommunsektorns del innebär det en 
väsentligt svagare utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Det är också, i 
reala termer, liktydigt med en svagare utveckling än normalt. Situationen för 
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av 
skola, vård och omsorg samtidigt växer extra snabbt. 

(källa: SKL 2017-02-16, cirkulär 17:06) 

Befolkningsutveckling 

Utvecklingen av kommunens invånarantal och befol kningsstruktur, d v s fördelning i 
olika åldersgrupper, har stor påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar, 
både vad gäller skatteintäkter och kostnader för verksamheterna . Statisticon AB har 
på uppdrag från kommunen upprättat en ny befolkningsprognos för Tingsryds 
kommun. Rapporten är upprättad i april månad 2017 och avser perioden 2017-
2041. Sammanfattande tabeller presenteras nedan. 

5 
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Antal invånare 2010-2020: 

Ar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 12 231 12 235 12141 12156 12198 12260 12 393 12 381 12 355 12 362 12 356 

Årets förändring -127 4 -94 15 42 62 133 -12 -26 7 -6 

Antal invånare 2010-2040, femårsintervall: 

Ar 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Antal invånare 12 231 12 260 12 356 12167 11979 11870 11823 

Förändring 5 år -562 29 96 -189 -188 -109 -47 

Sammanfattningsvis kan konstateras att prognosen visar att efter några år med årlig 

ökning av invånarantalet kommer kommunen att återgå till en årlig minskning från 

och med 2017, dock i en förhållandevis liten omfattning de närmaste åren. Under de 
senaste fyra åren 2012-2016 har den genomsnittliga ökningen varit +63 personer 

per år, medan minskningen de kommande fyra åren 2017-2020 beräknas bli i 
genomsnitt -9 personer per år. I ett längre perspektiv beräknas minskningstakten 
öka något. Den genomsnittliga minskningstakten under perioden 2017-2040 
beräknas vara -24 personer per år. Är 2040 beräknas kommunens invånarantal vara 

ca 11 800 personer, vilket är knappt -600 personer färre än 2016. 

I nedanstående tabeller visas prognosen för olika åldersgrupper: 

Antal invånare 2016-2040, åldersgrupper: 

Ar 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Åldersgrupp 

0-5 722 737 739 751 748 726 690 676 680 

6-15 1288 1303 1321 1322 1352 1387 1372 1344 1325 

16-18 426 422 418 435 432 431 451 451 450 

19-24 763 749 726 715 706 706 705 720 727 

25-44 2467 2468 2468 2454 2469 2407 2 334 2 299 2 300 

45-64 3 337 3 297 3 245 3 239 3 200 2997 2 873 2 797 2 781 

65-79 2 326 2 354 2 381 2405 2423 2385 2 318 2278 2 215 

80-100 1064 1051 1057 1041 1026 1128 1236 1305 1345 

Summa 12 393 12 381 12 355 12 362 12 356 12167 11 979 11870 11823 

Ackumulerad förändring jfr 2016, åldersgrupper: 

År 2016 2017 2018 2019 2020 202S 2030 2035 2040 

Åldersgrupp 

0-5 15 17 29 26 4 -32 -46 -42 

6-15 15 33 34 64 99 84 56 37 

16-18 -4 -8 9 6 5 25 25 24 

19-24 -14 -37 -48 -57 -57 -58 -43 -36 

25-44 1 1 -13 2 -60 -133 -168 -167 

45-64 -40 -92 -98 -137 -340 -464 -540 -556 

65-79 28 55 79 97 59 -8 -48 -111 

80-100 -13 -7 -23 -38 64 172 241 281 

Summa -12 -38 -31 -37 -226 -414 -523 -570 

Prognosen visar att antalet barn i förskole- och grundskoleålder kommer att öka 

något under de kommande fyra åren. Är 2020 är det 26 fler barn i förskoleålder och 
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64 fler barn i grundskoleålder jämfört med 2016. Antalet ungdomar i gymnasieålder 

blir förhållandevis oförändrat fram till år 2020. Antalet invånare över 80 år kommer 

att minska under de kommande fyra åren. 

I ett längre perspektiv ser utvecklingen annorlunda ut. Antalet barn i förskoleåldern 

kommer att vara färre än idag efter år 2025 medan antalet barn i grundskoleåldern 

även på längre sikt kommer att vara något fler än idag. Antalet barn i gymansieålder 

kommer att öka något efter år 2025 . Antalet invånare över 80 år börjar öka något 
efter år 2020 och därpå följer en stigande ökningstakt. Är 2040 beräknas antalet 

invånare över 80 år ha blivit hela 281 personer fler än idag. 

Det bör också noteras att antalet invånare i arbetsför ålder (19-64 år) beräknas 
minska i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. Är 2040 beräknas denna 
åldersgrupp vara ca 750 personer färre än idag, vilket motsvarar en minskning med 

knappt 12% jämfört med idag . En minskning av antalet invånare i arbetsför ålder 

påverkar den s k försörjningskvoten negativt. Denna åldersgrupp utgör idag (2016) 

ca 53% av kommunens befolkning, år 2040 kommer den enligt prognosen utgöra ca 

49% av befolkningen. Effekten av det minskade antalet invånare i arbetsför ålder 
mildras något av att även det totala invånarantalet kommer att minska. 

Skatteprognos 

Skatteprognosen är baserad på SKL:s skatteprognos per 2017-04-27, vilken i sin tur 

bygger på den samhällsekonomiska bild som SKL kommer att presentera i 
Ekonomirapporten den 10 maj. 

SKL beskriver att den starka tillväxt av skatteunderlaget som vi såg 2015-2016 
väntas avta successivt under de kommande 4-5 åren. Från och med 2019 
understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. 

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när 
konjunkturtoppen passeras. Jämfört med den skatteprognos som SKL presenterade i 
februari är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderat år 2017 och uppreviderat år 

2018, medan åren 2019-2021 är oförändrade. 

Den aktuella skatteprognosen ger årliga intäktsökningar för Tingsryds kommun 
enligt tabell nedan. 

Budget 

Ska tteintäkter och utjämn ing, mkr 

Årets nivåhöjning budget, mkr 

2017 

725,8 

40,8 

2018 

742,9 

17,1 

2019 2020 2021 

755 ,0 767,9 781,6 

12,1 12,9 13,7 

Prognosen visar således en ökning med ca 17 mkr mellan budget 2017 och 2018, 

vilket innebär en återgång till en mer normal skatteintäktsutveckling jämfört med de 

extraordinärt bra intäktsåren 2016-2017. Från år 2019 sjunker ökningstakten till 

nivån 12- 14 mkr per år, vilket är en förhållandevis låg nivå. I sammanhanget kan 
noteras att de årliga kostnadsökningarna i kommunens befintliga verksamhet i form 

av pris- och löneökningskostnader bedöms ligga i nivån 19-20 mkr per år under de 

närmaste åren. Det är således tydligt att skatteintäktsutvecklingen inte kommer att 

täcka kostnadsökningarna i den befintliga verksamheten under de kommande åren. 

Prognosen för 2018 års skatteintäkter baseras på en befolkningsökning om +50 
personer från 2 november 2016 till 1 november 2017. Detta motsvarar den kända 

befolkningsökningen under november och december 2016. För resterande budgetår 

2019-2021 baseras skatteprognosen på ett oförändrat invånarantal, d v s +/- 0 

personer per år. Bedömningarna av befolkningsutvecklingen i skatteprognosen 

baseras på den nyligen framtagna befolkningsprognosen från Statisticon. 

I prognosen för 2018 års skatteintäkter kan också noteras att intäkten från 
fastighetsavgiften bedöms öka med ca 2 mkr på grund av småhustaxering samt att 
intäkten från kostnadsutjämningen i dagsläget ökar jämfört med 2017 medan 
intäkten från LSS-utjämning minskar något. 

I beräkningen ingår de extra statsbidragen (de sk välfärdsmiljarderna) som 
regeringen och riksdag beslutade om hösten 2016 . De extra statsbidragen är ett 
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permanent tillskott till sektorn och fördelas dels på samma sätt som via det 
kommunalekonomiska utjämningssystemet, d v s i kronor per invånare, och dels 

med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. 
Fördelningen utifrån antal asylsökande och nyanlända minskar successivt framöver. 

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som ett generellt statsbidrag, d v s i sin helhet 

fördelat med samma kr/inv till alla kommuner. Det totala tillskottet till 
kommunsektorn är 7,7 Mdr år 2017 som minskar till 7,0 Mdr år 2021 (dvs 
landstingens andel ökar något på sikt). 

Enligt aktuell fördelning ser utfallet för Tingsryds kommun enligt följande (mkr): 

Tingsryds kommun 

Aktuell fördelning december 2016 2017 2018 2019 2020 2021f 

Totalt extra statsbidrag 17,4 17,4 14,9 12,4 8,7 

varav viktat efter 

-antal asylsökande och nyanlända 14,8 14,8 10,6 6,3 0,0 

-kr per invånare 2,6 2,6 4,3 6,1 8,7 

Bidraget för 2017 blev slutligen 17,4 mkr, vilket är ca 2 mkr lägre än regeringens 
första preliminära fördelning och därmed också 2 mkr lägre än vad som budgeterats 

i fullmäktiges beslut om budget 2017. Nya avstämningar utifrån antalet nyanlända 

m.m. kommer att göras under perioden, varför fördelningen, och därmed 
kommunens intäkter, kan komma att förändras i takt med avstämningarna. 

Det är viktigt att notera att den permanenta långsiktiga nivåhöjningen av 
kommunens intäkter utifrån regeringens fördelningsmodell är ca 8,7 mkr. 
Resterande del, d v s den som är viktad efter antalet asylsökande och nyanlända 

(17,4-8,7=8,7 mkr), är således att betrakta som ett tillfälligt tillskott som successivt 

sjunker för att bli 0 mkr år 2021 och framåt. Detta ställer krav på en ansvarsfull 
hantering av de tillfälligt ökade intäkterna i budgetarbetet, så att inte permanenta 

kostnadsnivåer byggs upp som sedan blir ofinansierade i takt med att de extra 
statsbidragen sjunker. Med anledning av detta blev ca 8 mkr av de tillskott som 

gjordes till nämnderna i 2017 års budget fastställda som tillfälliga anslag för åren 
2017-2018. 

Det kan konstateras att beräkningsunderlaget för skatteprognosen, som vanligt så 

här tidigt i budgetprocessen, innehåller en hel del osäkerheter. Det finns bl a en 

osäkerhet i prognosen för utjämningssystemen, dels för nästa år men i ännu grad 

för åren 2019 och framåt. I takt med att befolkningen och olika åldersgrupper växer 
snabbt i landet är det sannolikt så att Tingsryds intäkter från utjämningssystemen 

kommer att sjunka på sikt, eftersom åldersgrupper i vår kommun enligt prognos 

förblir relativt oförändrade under de närmaste åren. 

Även nya skatteunderlagsprognoser från SKL kan komma att påverka de 
ekonomiska förutsättningarna inför 2018 och åren därefter. Det finns även en 
osäkerhet i den kommande befolkningsutvecklingen i kommunen. Som nämnts ovan 
finns även en osäkerhet kring de extra tillskotten från regeringen, då de nu 
presenterade siffrorna är preliminära och ska uppdateras framöver. 
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Förslag till fördelning av ramar samt resultatnivå 2018 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar och resultatnivå för budget 

2018 enligt sammanställning nedan. Detaljerad sammanställning finns i bilaga 2. 
Förslaget har upprättats utifrån ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet 

och ekonomi. 

-tkr Budget Budget 

2017 2018 

Budgeterat resultat året före 3 840 14 749 

Justeringar/uppdateringar resp budgetår: 

Skatteprognos (+50 pers, skatteunderlag 4,0%) 40 835 17 129 

Prisökning 1,9% (KPIF-KS) -2 850 -3 816 

Löneökningar 2018 prel -14 350 -15 994 

Justering arbetsgivaravgifter -1 264 -
KS centrala medel, justering (RÖK) 0 -300 

Pensions kostnader -1 500 -500 

Räntekostnader 0 1 800 

EK RFSS år 3, engångsintäkt -400 -300 

Hållbar ekonomi del 1 - helårseffekt 685 0 

övriga justeringar centrala poster 765 0 

I Utgångs läge Resultat 25 761 12 7681 

Hållbar ekonomi del 2, ramminskning plan 2018 5 000 250 

Hållbar ekonomi del 3, ramminskning plan 2018 -2 012 2 625 

Hållbar ekonomi - tillkommande 2018 2 175 

(KS 170515: UpRhävning KF-beslut Privata utfarter) -1 300 

I Delsumma ResultaUutrymme 28 749 16 5181 

Permanenta tillskott 
Socialnämnd -5 000 

Barn- och utbildnings nämnd -500 

Samhällsbyggnads nämnd 0 

Kommunstyrelsen -770 

KF inkl revision -30 

IT-kostnader, licensiering (alla förvaltningar) -800 

Fastighetsförvaltning, höjda internhyror (alla förvaltningar) -2 000 

Tillfälliga tillskott 
Socialnämnd Budget 2017-2018 (3700 tkr) -3 700 ingår 

Barn- och utbildnings nämnd Budget 2017-2018 (3700 tkr) -3 700 ingår 

Kommunstyrelsen Budget 2017-2018 (300 tkr) -300 ingår 

Övrigt 
Val 2018 -400 

Finansiering: tillfällig minskning anslag finansnetto 2018 400 

(SUMMA RESULTAT ENL RAMAR 2018 14 749 13 718 

Resultat i% av skatteintäkter och utjämning 2,0% 1,8% 

2% av skatteintäkter och utjämning motsvarar 14 515 14 858 

Diff mot2% 234 -1140 -
Fördelning av ramar 

Centrala chefsgruppens förslag har utgått ifrån fullmäktiges finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning, vilket bland annat innebär att det budgeterade resultatet 

inte ska understiga 14,9 mkr (=2%). 

9 



101

Förvaltningarna har i centrala chefsgruppens beredning av ärendet redovisat större 

budget- och behovsförändringar inför 2018 (bilaga 3-6). 

Efter beräkning och bedömning av centrala budgetposter såsom tex skatteprognos, 
pris- och löneökningar, räntekostnader m.m. samt budgetreglering av fattade beslut 

i Hållbar ekonomi (enligt plan samt tillkommande) uppgår den budgeterade 
resultatnivån för 2018 till 17,8 mkr. Nya medel att fördela mellan verksamheterna 

uppgår således till 2,9 mkr (17,8-14,9). 

Förslaget innebär att 2,8 mkr fördelas till: 
• IT-kostnader, licensiering 0,8 mkr 
• Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 2,0 mkr 

Båda dessa budgetposter avser kända kostnadsökningar som berör i stort sett alla 
verksamheter och som oundvikligen kommer att tillkomma 2018. Om budgetmedel 

inte tillskjuts skulle det innebära krav på kostnadsminskningar i samma 
storleksordning i andra delar av nämndernas verksamhet i samband med beslut om 

budget 2018. 

Utöver dessa poster föreslås även ett tillfälligt anslag avseende valet 2018 (0,4 
mkr), vilket finansieras genom tillfällig minskning av anslaget för finansnettot 2018. 

Det kan konstateras att det utifrån givna förutsättningar saknas ekonomiskt 
utrymme för att tillgodose de övriga större budget- och behovsförändringar som 

förvaltningarna redovisat i bilagorna 3-6. Konsekvensen av detta kan i nämndernas 

budgetförslag bli att önskad åtgärd inte kan genomföras och/eller att andra 
kostnadsminskningar blir nödvändiga i nämndens verksamhet. Kända kostnader ska 
budgeteras inom den tilldelade ramen i enlighet med fullmäktiges riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning . 

Det bör även noteras att de tillfälliga budgetanslagen för socialnämnden (3,7 mkr), 
barn- och utbildningsnämnden (3,7 mkr) och kommunstyrelsen (0,3 mkr) som 

tillfördes i budget 2017 finns kvar i respektive nämnds budgetram för 2018. I 
budget 2019 ska dessa budgetanslag återlämnas (se vidare under rubrik 
Flerårsplan). Det är viktigt att berörda nämnder redan i årets budgetarbete har en 

plan för hur dessa kostnader ska minska till 2019. 

Resu!tatniv§ 

Centrala chefsgruppens förslag innebär ett budgeterat resultat för 2018 på +15,0 
mkr, vilket motsvarar 2,0% av skatteintäkter och utjämning. Det innebär att 
fullmäktiges resultatmål om minst 2% uppfylls. 

Kommunstyre/sen har i beslut 2017-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Kommunstyrelsen 
föres!§r att finansiering ska ske genom minskat budgeterat resultat med -1,3 mkr: 
2018. Detta innebär att 2018 §rs budgetramar fastställs med ett resultat p_§ + 13J . 
mkr, vilket motsvarar 1,8% av skatteintäkter och utjämning. 

Flerårsplan 2018-2021 

Arbetet med Hållbar ekonomi samt de höjda statsbidragen, med dess delvis tillfälliga 

karaktär, ställer krav på en ansvarsfull och långsiktig hantering av det rådande 
budgetutrymmet. Det är därför viktigt att vid beslut om 2018 års budget även 
överväga förutsättningarna för de efterföljande åren (så långt de är kända). 

En översiktlig prognos för de kommande åren ger nedanstående bild avseende 
resultaträkningen. Det bör observeras att beräkningarna är "teoretiska" beräkningar 

utifrån nu kända förutsättningar som innehåller uppräkning av priser, löner och 
pensionskostnader i befintlig verksamhet, men inga kostnadsökningar avseende 

volym- och behovsökningar eller ambitionshöjningar. Sannolikt innebär detta en 

underskattning av kostnadsutvecklingen, inte minst med tanke på det kommande 
kostnadstryck på sektorn som SKL beskriver utifrån bland annat de demografiska 

utmaningarna . Som nämnts tidigare innebär detta att ett ökat kostnadstryck på 

kommunens verksamheter sannolikt är att vänta till följd av bland annat fortsatta 

volymökningar i de olika verksamheterna i form av t ex ökat försörjningsstöd och 

fortsatt ökade behov inom skola och individ- och familjeomsorg. 
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I beräkningarna finns också flera andra osäkerhetsfaktorer, tex 
befolkningsutveckling, utfall i utjämningssystemen, skatteunderlagsprognoser, 
framtida statliga beslut etc. 

Flerårsplan, resultaträkning (m kr) 

Översiktlig prognos 20 17 2018 2019 2020 2021 

Budgeterat resultat året före 3,8 14,7 13,7 12,2 4,3 

Öka de intäkte r s katt och utj ä mning 40,8 17,1 12,1 12,9 13,7 

Pri s-och löne ökningar befintl ig ve rks amhet -17,2 -19,8 -20,0 -20,0 -20,0 

Pe nsionskostna de r -1,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Övri~a just e ringar -0,2 1,2 -0,3 -0,3 -0,3 

Utgångsläge resultat 2 5,7 12,7 5,0 4,3 -2,8 

3,0 5,1 -0 ,5 

-1,3 

Delsumma resultat 28,7 16,5 4,5 4,3 -2,8 

Till s kott till nämnde r 

Pe rma ne nta tillskott -6,3 -2,8 

Till fä lliga till skott -7,7 7,7 

Övrigt 

SUMMA RESULTAli 14,7 

%a v s katte intäkter och utj ä mning 2,0% 

( Fa st st ä llt res ultat fl e rå rs pl a n Budget 2017 , mkr 14,7 16,0 17,7 14,2 9, 6 ) 

Det kan konstateras att flerårsplanen visar successivt krympande ekonomiska 
marginaler framöver . Generellt kan sägas att den förväntade årliga intäktsökningen 
från skatteintäkter och utjämning framöver inte kommer att täcka de årliga 
kostnadsökningarna i den befintliga verksamheten som t ex pris- och löneökningar. 
Följden blir trots en oförändrad verksamhet (dvs inga tillskott till nämndernas 
budgetramar förutom pris- och löneökningar) att resultatnivån successivt kommer 
att krympa framöver. Om skatteintäkterna inte ökar i förhållande till nuvarande 
prognoser kommer således kostnadsminskningar att krävas för att bibehålla en god 
ekonomisk hushållning i kommunen enligt fullmäktiges riktlinjer. Om resultatnivån 
sjunker påverkas även investeringsutrymmet och möjligheten till amortering av 
låneskulden. 

Kommunstyrelsen har i beslut 201 7-05-15 föreslagit fullmäktige att upphäva tidigare 
beslut om att upphöra med skötsel av privata utfartsvägar. Kommunstyrelsen 
föresl§r att finansiering ska ske genom minskat budgeterat resultat med -1,3 mkr: 
2018. I fler§rsplanen innebär detta §rets resultat blir 1,3 mkr lägre per §r under: 
§ren 2019-2021 jämfört med tidigare resenterat förslag. 

Det framräknade resultatet i planen för 2019 uppgår till drygt 12 mkr (1,,6_%~ och 
når därmed inte hela vägen upp till fullmäktiges resultatmål om 2%. Det är 
dessutom viktigt att notera att detta resultat förutsätter att de tillfälliga 
budgetanslagen 2017-2018 (7,7 mkr) återförs för att höja resultatnivån. Är 2020 
beräknas resultatnivån sjunka till ca 4 mkr och år 2021 till -3 mkr. Som nämnts 
ovan förutsätter beräkningarna oförändrad verksamhet och budgetramar . 

Det kan således konstateras att det, med nuvarande kända förutsättningar, kommer 
att krävas besparinga r under åren 2019-2021 för att kunna upprät thålla en god 
ekonomisk hushållning enligt fullmäktiges riktlinjer. Om inga besparingar görs 
kommer det sannolikt också att bli svårt att klara balanskravet i slutet av 
planperioden . 

Det beskrivna scenariet tydliggör vikten av att 2018 års budget och budgetramar 
hanteras med ett långsiktigt perspektiv. Ju högre resultat som budgeteras för 2018, 
desto högre resu ltat bl ir utgångsläget de kommande åren och vice versa . Som 
nämnts tidigare så påverkar resultatnivån i sin tur utrymmet för investeringar och 
amorteringar av låneskulden. 
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I sammanhanget bör också noteras att i budget 2016 och budget 2017 har, förutom 

kompensation för pris- och löneökningar, tillförts hela 31 mkr till nämndernas 

budgetramar, varav 23 mkr som permanenta ramhöjningar. Detta är historiskt sett 

mycket höga nivåer och har möjliggjorts av dels en extraordinär ökn ing av 

skatteintäkter och utjämning under dessa budgetår och dels fattade beslut i Hållbar 

ekonomi. 

Investeringsnivå 

Utrymmet för investeringar och amorteringar av lån bestäms i huvudsak av summan 

av årets avskrivningar och årets resultat (kassaflödet) . Ju högre resultat som 

uppnås, desto större blir utrymmet för investeringar med egna medel samt 

amorteringar. 

Avskrivningarna för 2018 bedöms vara ca 38 mkr. Med föreslagen resultatnivå för 

2018 blir således det totala utrymmet: 

Budgeterat resultat 
Avskrivningar 
Summa utrymme 

Enligt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska 

investeringarna finansieras med egna medel och årlig amortering av låneskulden 

genomföras. Den planerade årliga amorteringen i den fastställda flerårsplanen i 

budget 2017 är 15 mkr per år. Den föreslagna resultatnivån (2%) för 2018 

möjliggör amortering på denna nivå under 2018. 

Om 15 mkr används för amortering återstår således 37 mkr. i investeringsutrymme. 

I arbetet med Hållbar ekonomi har följande långsiktiga prioriteringar gjorts med 

årliga budgetanslag i investeringsbudgeten: 

Energispa råtgärder 
Investeringar inom VA 
Underhåll fastigheter 
Underhåll gator och vägar 
E-tjänster och it-stöd 

5,0 mkr 
12,0 mkr 

6,2 mkr 
3,9 mkr 
3,0 mkr 

Summan av dessa prioriteringar uppgår till ca 30 mkr, vilket motsvarar en 

övervägande del av det totala investeringsutrymmet (38 mkr) . Resterande 7 mkr. 

ska inrymma övriga investeringar, tex maskiner, fordon, it-hårdvara och 

inventarier. 

Även eventuella ägartillskott till de kommunala bolagen, tex i syfte att via 

ägartillskott stärka bolagens möjlighet till nybyggnation av bostäder eller utbyggnad 

av bredband, måste inräknas i investeringsutrymmet (kassaflödet). 

För ett större investeringsutrymme med bibehållen amorteringstakt krävs en högre 

resultatnivå . 

Kommunövergripande mål - fullmäktiges styrkort 

Inriktningsdebatt avseende budgetåret 2018 hölls i kommunfullmäktige 27 mars. 

Syftet med debatten var bl a att kommunfullmäktige i ett tidigt skede av 

budgetprocessen skulle få möjlighet att diskutera och prioritera de övergripande 

målen för 2018 som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med nästa års 

budget. En viktig utgångspunkt för debatten var de tre prioriterade 

kommunövergripande verksamhetsmål som fastställdes i samband beslut om budget 

2017. Dessa gäller för mandatperioden men kan justeras årligen vid behov. 

Debatten kan ses på kommunens hemsida. 

Fullmäktiges presidium har uppdraget att tolka inriktningsdebatten och att fastställa 

preliminära kommunövergripande mål som ska vara vägledande och styrande i 

budgetarbetet för både förvaltningar och kommunala företag . Målen fastställs slutligt 

av fullmäktige i september månads budgetbeslut. 
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Fullmäktiges presidium har 2017-04-11, utifrån inriktningsdebatten, beslutat att de 

tre prioriterade verksamhetsmålen kvarstår, dock med ett par justeringar jämfört 

med föregående år. Justeringarna avser ambitionshöjningar avseende 

bredbandsutbyggnad samt träbyggnationer av bostäder. 

Målen, inklusive de preliminära justeringarna, redovisas i bilaga 7. 

Nämnder och styrelser (inklusive bolag och stiftelser) har i uppdrag av fullmäktige 

att beakta fullmäktiges prioriterade mål i det fortsatta budgetarbetet och att därmed 

i styrkort och budget visa hur man bidrar till att fullmäktiges mål ska uppnås. 

Arbetsgång och tidsplan 

Hittillsvarande arbetsprocess med 2018 års budget har bestått av informationsdag 7 

februari, fullmäktiges inriktningsdebatt 27 mars, fullmäktiges presidiums tolkning av 

inriktningsdebatten samt centrala chefsgruppens bearbetning av budgetramar i april 

månad. Återstående arbete är planerat enligt följande: 

2 maj Ksau förslag till beslut om arbetsramar och anvisningar 

15 maj KS beslut om arbetsramar och anvisningar 

23 aug Nämnder beslut om budgetförslag 
4 sept Informationsdag 2 (e.m.) 

4 sept Ksau förslag till budget 2018-2020 
11 sept KS förslag till budget 2018-2020 
25 sept KF beslut om budget 2018-2020 

30 nov Nämnder beslut om internbudget, senast. 

Höstens skatteunder!agsprognoser presenteras preliminärt 17 aug, 5 akt och 20 dec. 

Regeringens budgetproposition presenteras preliminärt 20 sept. 

För bolag och stiftelser gäller budgetprocess enligt ägardirektiv fastställda av 

fullmäktige i februari 2016: affärsplaner ska godkännas av fullmäktige i september 

månad och detaljerad budget fastställs av respektive företag senast i december 

månad. 

Arbetsgången innebär att nämndernas budgetförslag som fastställs senast 23 

augusti skall rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnderna fastställer detaljerad 

internbudget för den egna verksamheten senast 30 november. Det är nämndernas 

skyldighet att upprätta internbudgeten så att verksamheten ryms inom den av 

fullmäktige fastställda budgeten för nämnden, d v s budgeten ska upprättas så att 

prognosen för budgetåret överensstämmer med internbudgeten. 

Anvisningar och budgetförutsättningar 

Rutiner och spelregler i budgetprocessen regleras i Riktlinjer för budget och 

redovisning (bilaga 8) samt i Riktlinjer för målstyrning. Nedan följer anvisningar för 

budgetarbetet samt redogörelse för budgetförutsättningar som berör nämndernas 

budgetarbete. 

Budgetförslag 

Moduler 

Anslagsnivå 

Investeringar 

Nämndernas budgetförslag skall rymmas inom tilldelad 
arbetsram. Kända kostnader ska budgeteras. 

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

Nettokostnadsram per nämnd. 

Investeringsäskanden ska avse åren 2018-2021. 
Fastställda investeringstak ska beaktas. Kapitalkostnader 
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Mål för verksamheten 

Materialet 

Inlämning av material 

Beslut i nämnd 

Kommunala företagen 

MBL 

Lönenivå i ram 

Löneökningar 2017 och 2018 

Kalkylerat PO-pålägg (sociala 
avgifter) 

Internränta 

Prisuppräkning 

Inrättande av tjänster 

för föreslagna investeringar skall rymmas inom tilldelad 

budgetram. Fullmäktige fastställer investeringsram per 

nämnd och specificerar vid behov anslagen i olika 
kategorier. 

Nämnderna ska i budgetförslaget ange mätbara 
verksamhetmål i de olika perspektiven enligt balanserad 

styrning. En tydlig koppling skall finnas dels till 
fullmäktiges övergripande mål och prioriteringar och dels 

mellan de olika perspektiven. 

Sammanställs enligt anvisningar från ekonomi
avdelningen. 

Förvaltningarna överlämnar material till ekonomi
avdelningen senast 25 augusti. 

Sker senast 23 augusti. 

Företagens budgetprocess regleras i ägardirektiven. 

Affärsplan ska godkännas av fullmäktige i september. 

Nämnds- och styrelsebeslut om förslag till budget ska 
föregås av MBL-förhandling enligt §11. MBL-förhandling 

ska hållas senast en vecka före nämndens beslut och 

budgetmaterialet ska finnas tillgängligt senast en vecka 

före MBL-förhandlingen. 

Liksom tidigare rekommenderas att personal eller dess 

representanter involveras tidigt och löpande under 
processen, t ex vid arbetsplatsträffar samt genom mbl
information. 

Ramarna baseras på 2016 års löneläge 

Medel har avsatts på centralt konto och kommer att 

fördelas ut till förvaltningarna allteftersom 
förhandlingarna blir klara. 

Uppgår preliminärt till 
38,33% för personal 
31,42% för förtroendevalda och uppdragstagare 

Aktuell PO-tabell har skickats ut till respektive ekonom. 

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

kompenseras enligt finansieringsprincipen. 

1,75%. Oförändrad nivå från 2017, därav ingen justering 

i ramarna. 

Har gjorts med 1,9% i enlighet med SKL:s prognos för 

KPIF-KS. Ingår i förvaltningarnas budgetramar. Utgör 

tillsammans med löneökningskompensation utrymme för 
årlig prisjustering inom köp- och säljverksamheterna 

(fastighet, städ, kost, it) med oförändrad kvalitetsnivå. 

Hanteras på nämnds- eller förvaltningsnivå beroende på 

delegation. 

Förutsätter alltid att tydlig budgetfinansiering finns. 

14 
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övrigt 

Minskade lokalytor 

Ny organisation 

Tingsryd 2017-04-27 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 

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

Budgeten upprättas enligt den nya organisation som 
införs successivt under 2017 samt 1 jan 2018. 
Budgetramarna innefattar ramjusteringar till följd av 
omorganisationen och ytterligare sådana justeringar kan 
behöva göras under budgetprocessens gång. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör fatta beslut om 2018 års 
budgetförslag för Teknisk avdelning samt Miljö- och 
byggnadsförvaltningen (inkl plan). Dessa budgetar 
fördelas om enligt nya organisationen 1 januari efter 
tilläggsbeslut eller i samband med beslut om 
internbudgetar i november. 

15 
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BILAGA 1 

Hållbar ekonomi - sammanställning resultatbudget (tkr) 
Beslut med direkt budgetpåverkan - hantering i budget 2D16-2019 

Budget Totalbelopp Totalbelopp Tidsplan budget (ack niva) Förändr Förändr ~öränar Förändr 

Nämnd en! förslag en! KF-beslut B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B15-B16 B16-B17 B17-B18 B18-B19 

lll~r: 1 -Euagel ~m I 
2.3.2 Lediga lokaler KS (SBN) -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 

2.4 Förvaltning egna fastigheter bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6.2 Skogens nettoavkastning KS/SBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7.2 Höjd borgensavgift FIN -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 

3.1 Sommarlovsentreprenörer KS-KLF -140 -140 -140 -140 -140 -1 40 -140 0 0 0 

3.4 lnackorderingsbidrag BUN -80 -80 -40 -80 -80 -80 -40 -40 0 0 

3.5 Konsumentrådgivning KS-KLF -50 -50 -25 -50 -50 -50 -25 -25 0 0 

3.6 Varuhemsändningsbidrag KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8.1 Förberedande ledarprogram KS-KLF -100 -100 -100 -1 00 -100 -100 -100 0 0 0 

3.8.2 Bidrag till personalklubben KS-KLF -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 0 0 0 

3.8.3 Omplaceringstjänster KS-KLF -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

3.8.4 Julklappar till personalen KS-KLF/alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.8.5 Ledigheter för tjänstemän alla -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0 

3.9.1 Vårdnadsbidrag BUN -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9.2 Pedagogisk omsorg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 0 Pedagogiska måltider avgift BUN -1 000 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 

4.4 Fritidshem BUN -1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Förskola BUN -2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7 Ekonomisk styrning (KB) alla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.8 Städverksamhet SBN/alla -900 -900 -530 -900 -900 -900 -530 -370 0 0 

4.9 Taxor bygg och miljö SBN -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 0 0 

4.11 Leasingbilar alla -250 -500 -250 -500 -500 -500 -250 -250 0 0 

4.12 Taxor äo • avgift matdistribution SN -1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.13 Förfogandemedel i budget KS-CENTR -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0 

Summa DEL 1 -11 340 -6 240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0 

115~['. ~. 6uägel ~a~, I 
1.1 Bibliotek BUN -3 300 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 0 -1 400 0 0 

1.1 Bibliotek (25% behålla) BUN 800 350 350 350 350 0 350 0 0 

1.2 Grundskola BUN -1 900 -500 -250 -500 -500 0 -250 -250 0 

1.3 Äldreomsorg SN -5 000 -5 000 -5000 -5 000 -5 000 0 -5 000 0 0 

1.3 Äldreomsorg (25% behålla) SN 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 0 1 250 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar KS-KLF -500 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

1.4 Idrottsanläggningar (25% behålla) KS-KLF 125 50 50 50 50 0 50 0 0 

1.5 Kostverksamhet SBN/alla -2100 -2100 0 -2100 -2100 0 0 -2100 0 

1.5 Kostverksamhet (25% behålla) SBN/alla 525 525 0 525 525 0 0 525 0 

1.6 Fritidsgårdar BUN 475 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 7 Samlingslokaler KS-KLF -300 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 7 Samlingslokaler (25% behålla) KS-KLF 75 200 200 200 200 200 0 0 

1.8 Kollektivtrafik KS-KLF 0 0 0 0 0 0 0 

Summa DEL2 -9 850 -6 825 -5 000 -6 825 -6 825 0 -5 000 -1 825 0 

1ri~r: ~ -6uagern1, I 
4.6 Gymnasieskola BUN -1 000 -1 000 -450 -900 -1 000 0 -450 -450 -100 

4.1 Vuxenutbildning BUN -200 -200 -200 -200 -200 0 -200 0 0 

(3. 3 Gator och vägar) SBN -4 500 -1 300 0 [2 :J @") 0 0 0 0 

3.2 Bidrag och sponsring KS-KLF -800 -800 0 -800 -800 0 0 -800 a 
6.2 Resurser för utveckling KS-CENTR 700 700 700 700 700 0 700 0 0 

6.4 Förebyggande arb barn o unga KS-CENTR 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 

7.5 EU-verksamhet KS-CENTR 1 900 1 327 332 664 1 327 0 332 332 663 

4.3 Räddningstjänst KS-CENTR -1 406 -777 -370 -777 -777 0 -370 -407 a 
Summa DEL 3 -2 306 -50 2 012 687 1 250 0 2 012 -1 325 563 

L' KS 170515: förslag till KF att upphäva tidigare KF-beslut (-1300 tkr per år)) 

l"t'~l~T . 6uägel ,n~n I 
3. 7 Musik- och kulturskola BUN -900 -600 -600 -600 0 0 -600 0 

4.2 Politisk verksamhet alla ? ? 0 0 0 0 

Summa OVR -900 -600 0 -600 -600 0 0 -600 0 

lSUMM~ -24 396 -13 715 -5 555 -9 228 1.:!1..sE -1 2 415 -5 555 -3 673 -3 750 563 

varav 
BUDGETMINSKNING 

Del 1 -11 340 ~240 -5 555 -6 240 -6 240 -6 240 -5 555 -685 0 0 

Del2 -13 100 -9 200 0 -6 850 -9 200 -9 200 0 -6 850 -2 350 0 

~ -7 906 -4 077 0 -1 020 (TI77 -2 777 0 -1 020 -1657 -100 

övr -900 -600 0 0 -600 -600 0 0 -600 0 

~ minskn'.!!.ID .33 246 -20 117 -5 555 -14110 (-18 717 -18 81 7 -5 555 -11555 -4 607 -100 

BUDGETÖKNING 

Del 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Del 2 3250 2 375 0 1 850 2375 2 375 0 1 850 525 0 

Del 3 5600 4 027 0 3 032 3 364 4 027 0 3 032 332 663 

Övr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa ökning 8 850 6 402 0 4 882 5 739 6 402 0 4 882 857 663 

(Kontro ll , netto) -24 396 -13 715 -5 555 -92281 (-1 2 9781 -12 415 -5 555 -36731 -3 7501 563 

I I I I 
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ARBETSRAMAR B2018 (tkr) 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel 

Kommunlednings förvaltning 

Räddningstjänsten 

Summa kommunstyrelsen 

Nämnder 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Bildningsnämnd 
Vård- o omsorgsnämnd 

Summa nämnder 

Fullmäktige inkl revision 
Revision 
Jävsnämnd 

Taxefinansieradverlcsamhet 
VA-verksamhet 
Renhållningsverksamhet 

Summa verksamhet 

Övriga centrala poster 
Ater EK RFSS (skatteväxling} 

Utvecklingspott KSAU 

Social investeringsfond KS 

EU-verksamhet central pott KS 

Löneökningar 2017 (12) 2018 (9) 
Pensionsutbetalningar 

Kapitalkostnader 
Internränta från VA 
Avskrivningar 
Poster som ska fördelas ut till förv: 

Kost (minskning k,ök) HE-beslut KF 
Komp prisökn 1,9% KPIF-KS förvaltn 

IT-kostnader, licensiering 

Fastighetsförvaltning, höjda internhyror 

NETTO KOSTNAD 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter, gs och utjämning 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 
Summa finansnetto 

SUMMA RESULTAT 

Resultat¾ 
Resultat 2%, tkr 
Diff mot 2%, tkr 

Budg 2017 

Fullmäktlge 

-1111 

-41 053 

-14 526 

-56 690 

-36171 

-273121 
-311 690 
-620 982 

-1858 
0 

-76 

0 
0 

-679 606 

300 

-2 000 
-2 000 

-332 
-21 820 
-15 000 
47367 

2 000 
-38133 

0 
0 

-709 224 

725 773 

4200 
-6 000 
-1 800 

14749 

2,0% 
14515 

234 

Omfördelningar inom budget: 

Löneök Löneök2018 Justering summa Centrala Ny 

2016 Köposälj internränta 2018 poster ocg 

-1111 

-562 -24 -41 639 -45 847 

-14 526 -300 

-562 -24 0 -57 276 -300 -45 847 

-517 -100 -36 788 

-5059 -620 -278 800 7 291 

-6784 -272 -318 746 38 556 

-12360 -992 0 -634 334 0 45847 

-1 858 
0 

-76 

0 
0 

-12 922 -1 016 0 -693 544 -300 0 

300 -300 

-2 000 
-2 000 

-332 

12 922 1 016 -7 882 -16200 

-15 000 -500 

47 367 
2 000 

-38133 

0 
0 -3610 

0 
0 

0 0 0 -709 224 -20 910 0 

725 773 17129 

4200 
-6 000 1 800 

0 0 0 -1 800 1800 0 

0 0 0 14749 -1 981 0 

17 

Pris HE2 HE3 HE CCG Fördeln 

1,9% p!an18 plan18 tillk förslag centr 

-692 800 -400 -163 

407 

-692 0 1 207 0 -400 -163 

-475 1 300 -88 

-1 918 250 450 600 -37 
-720 -937 

-3 113 250 1 750 600 0 -1 062 

-11 

0 

-3 816 250 2 957 600 -400 -1225 

-332 

206 

1 575 -1 575 

3 610 
-800 800 

-2 000 2 000 

0 250 2 625 2175 -3 200 0 

400 
0 0 0 0 400 0 

0 250 2 625 2175 -2 800 0 

CCG:sförslag 

Arbetsram 

2018 

-1111 

-87 941 

-14 419 

-103 471 

-36051 

-272164 
-281 847 
-590 062 

-1 869 
0 

-76 

0 
0 

-695 478 

0 
-2 000 
-2 000 

-664 
-23 876 
-15 500 
47 367 
2 000 

-38133 

0 
0 
0 
0 

-728 284 

742 902 

4200 
-3 800 

400 

15 018 

2,0% 
14 858 

160 

Ändr 

ksao 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

BILAGA2 

Ände 

KS 

0 

-1300 

-1 300 

-1 300 

-1300 

0 

:1,300 

KSbeslut 

Arbetsram 

2018 

-1111 

-87 941 

-14419 

-103 471 

:37 351 
-272164 
-281 847 
-591 362 

-1 869 
0 

-76 

0 
0 

-696 778 

0 

-2 000 
-2 000 

-664 
-23 876 
-15 500 
47 367 

2 000 
-38133 

0 
0 
0 
0 

-729 584 

742 902 

4 200 
-3 800 

400 

h718 

1,8% 
14 858 
-1140 
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~Tingsryds 
\:.!}kommun 

BILAGA 3 

Socialförvaltningen 
Martin Hansson 

2017-03-27 

Inför diskussion - Behovsförändringar inför 
budget 2018 

Övergripande 
Pengarna för regionala stödstrukturer är slut. Länsövergripande arbetet 
måste därmed finansieras gemensamt av kommunerna. För Tingsryds del ca 
170 tkr för omsorgsnämnd och AL gemensamt. 

Nytt verksamhetssystem from 2018 införande och köp (ca 3 mkr) 

Efter att organisationsförändring genomförts så behövs budget för administ
rativ tjänst till förvaltningen (ca 1,0 åa = 450 tkr) 

HSL 
Hög arbetsbelastning avdelningschef HSL. Mängden medarbetare, att upp
draget är både operativt och med verksamhetsansvar gör arbetsmiljön brist
fällig. Behövs förstärkning med 1 åa, ca 600 tkr. 

ÄFO 
Rekommendation från skl för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt bo
ende för äldre - ställer krav på ökad användning av välfärdsteknik tex genom 
investering av nattkameror. Behovet finns även inom ordinärt boende. Infö
rande av wifi på samtliga särskilda boenden behövs (totalt ca 1-3 mkr). 

Trygghetslarmsystemen på Äppelgården och Solängen är gamla och be
döms inte pålitliga. Investering av nya moderna system behövs (ca 500-600 
tkr) 

Relationer över generationer - helgarbete för ungdomar. Fullmäktige har 
2016-02-29 §18 bifallit motionen under förutsättningen att finansiering fast
ställs i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2017. Då frågan 
ej var uppe i samband med budget 2017 bör nytt ställningstagande om finan
siering göras i samband med budget 2018. 

Byggnation av nytt gruppboende inom funktionsnedsättning - boende, perso
nal och inventariekostnader (10-15 mkr). 

Martin Hansson 

Tingsryds kommun 
Box99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

Telefon Telefax Bankgiro 
0477-44300 vx 0477-44288 982-4251 
E-post: socialtjansten@tingsryd.se 
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Barn- och utbildnings
förvaltningen 

Yngve Rehnström 
0477 444 01 

barn.utbildning@tingsryd.se 

Verksamhetsförändringar 2018 

BILAGA4 

2017-03-27 

Enligt budgetbeslut 2017 ligger ramökningen, baserad på redovisade verksamhetsföränd
ringar på 4,2 miljoner kr inför budgetåret 2017, fast även under budgetåret 2018. Här re
dovisas ytterligare verksamhetsförändringar inför budgetåret 2018. 

Förändringar som påverkar kostnadsbilden för Bildningsnämnden för budgetåret 2018, 
utöver de förändringar som redovisades inför budgetåret 2017. 

1. Antalet elever på mellanstadiet kommer under de kommande åren att öka, vilket innebär 

såväl ökade kostnader i samband med eventuell hyreshöjning samt därtill ökade perso
nalkostnader i samband med utökat antal klasser. Under kommande år beräknas antalet 
klasser vara stabilt på 8-9 klasser på mellanstadiet jämfört med tidigare 6 klasser då det 
var två parallellklasser. Redan hösten 2017 är antalet elever i åk 4 och 5 så stort att det är 
tre parallellklasser i dessa årskullar och således 8 klasser totalt på mellanstadiet. Det finns 
därför ett behov av en utökad budgetram motsvarande en heltidstjänst, 500 tkr. 

2. Inom fritidshemsverksamheten har elevantalet under år 2016 ökat med ytterligare 11 ele
ver. Ökningen motsvarar 0,6 heltidstjänst och innebär en kostnad på 300 tkr. 

3. Inom förskolan har det varit en kraftig ökning av antalet barn . Ökningen under år 2016 var 
30 barn. Detta innebär en ökad kostnad vad gäller personal på motsvarande 5,5 heltids
tjänster, 2,5 miljoner kr. Måltidskostnaderna för dessa 30 barn innebär en årskostnad på 
350 tkr. Total kostnadsökning blir 2.850 tkr. 

4. Ökning av elevtalen inom både grundskolan och gymnasieskolan innebär ökande kostna
der för skolluncher. Kostnadsökning uppskattad till 500 tkr. 

Totalt innebär ovanstående ett behov av att, inför budgetåret 2018, utöka 
Bildningsnämndens budgetram för driftsbudgeten med 4, 15 miljoner kr. 

Investerings budget 
Barn- och utbildningsnämnden har, under lång tid, haft en investeringsbud
get/inventarieanslag på 500 tkr per år. Den här budgeten täcker inte de behov som 

finns inom förvaltningen. I år har cheferna inom förvaltningen redovisat investe
ringsbehov motsvarande 1,5 miljoner kr. Jag framför därför önskemål om att få 
investeringsbudgeten/inventarieanslaget dubblerat till 1 miljon kr. 

Tingsryd 2017-03-28 

Yngve Rehnström 
Skolchef 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 444 09 
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~Tingsryds 
~kommun 

BILAGA 5 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Camilla Norrman 

Inför diskussion - Behovsförändringar inför 
budget 2018 

Mkr 

1. Förväntat 
underskott 
2017 (plan) -1,0 

2. Uppgradering ArcGIS 
till GEOSECMA {GEO
SECMA for ArcGIS 
bygger på ArcGIS och 
är ett öppet system för 
olika databaser)' 0,3 

3. Uppgardering av MiljöReda och 

ByggReda till Vision (offert är begärt) 

4. Miljömålslöftet/Globala målen 

Att uppmärksamma 

• Gällande planområdet ligger i årets budget intäkter på 1,453 Mkr. 

? 

? 

Detta bör jämföras med förra årets bokslut då utfallet blev 266 000 
kronor på intäktssidan. 

• Miljö- och hälsoskydd har stor personalomsättning vilket är ett oros
moment då det gäller årets förväntade intäkter 

• Miljö- och bygg har i beslutet gällande hållbar ekonomi pålagts stora 
intäktsökningar som kan ta tid att genomföra. 

Tingsryds kommnn 
Box 99 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Dackegatan 12 
www.tingsryd.se 

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

Kommunstyrelsen (KLF inkl Teknisk avdelning) 
Större budget- och behovsförändringar 2018 

BILAGA 6 

1(3) 

(Avdelningar: Kansli-Utveckling-Ekonomi-Personal-Teknisk-Arbete och Lärande) 

Tkr 
Kompetensförsörjning, rekrytering och sjukfrånvaro 
1) Centralt rekryteringsstöd för förvaltningarna (500) 
2) Hållbart arbetsliv (ESF-projekt) Inom EU-potter 

Planarbete (?) 
Bl a översiktsplan 

IT-kostnader (800) 
Rätt licensiering (office 365). Kostnaden medför ökade avgifter för förvalt-
ningarna (inom Ett IT). Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden för-
valtningarnas budgetramar. 

Fastighetsförvaltning (2 500) 
Kostnader för fastighetsförvaltning kommer att öka då ingen uppräkning 
skett de senaste fyra åren. Förvaltningen sker via ett avtal med Tings-
rydsbostäder. Kostnaden medför en ökad hyra för skolans och omsorgens 
lokaler. Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden förvaltningarnas 
budgetramar. 

Regional stödstruktur (170) 
Pengarna för regionala stödstrukturer är slut. Länsövergripande arbetet 
måste därmed finansieras gemensamt av kommunerna. För Tingsryds del 
ca 170 000 kronor för vård- och omsorgsnämnd och AL gemensamt. 

Länsinsats "Bryggan" (psykisk ohälsa bland unga) (80) 
En länsgemensam finansiering av 2 heltidstjänster som skall arbeta som 
bryggor för att skapa en länk mellan BUP, skola, barnet och vårdnadsha-
vare så att barnet på bästa sätt kan lära och utvecklas utifrån sina förutsätt-
ningar. 

Vuxenutbildningen (640) 
Ny hantering av rätt till högskolebehörighet 

Kultur och fritid (500) 
1) Utökad budget, bl a oförutsett anläggningar samt satsningar (200 tkr) 
2) Utökad stöd till fritidsföreningar, barn- och ungdomar (200 tkr) 
3) Underhåll av offentlig konst (50 tkr) 
4) Sydostleden, årliga kostnader (50 tkr) 

Varuhemsändningsbidrag (45) 
Landsbygdsutvecklaren förslag 2017-01-24 om höjt kommunalt varuhem-
sändningsbidrag 

Kollektivtrafik (450) 
Nuvarande utökade kollektivtrafik Tingsryd, Ryd, Konga finansieras av 
projektmedel från Länsstyrelsen. Dessa projektmedel upphör 2017 och 
kommer ej att erhållas 2018 . Utan finansiering upphör de utökade turerna. 
Ansvar och finansiering av kollektivtrafiken skatteväxlades till Region 
Kronoberg år 2015 . 
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Tjänster/bemanning 

BILAGA 6 

2(3) 

Vid sammanläggning av KLF/SBF finns ca 2-3 vakanta tjänster i budget som bör kunna 
utgöra finansiering för de delar som prioriteras högst av nedanstående poster. 

Tkr 
Upphandlare (1,0 tj = ca 650 tkr) 
Nuvarande resurser klarar ej verksamheternas behov, gällande organisation 
enligt styrdokument upprätthålls ej. 

U tvecklingsledare (1,0 tj = ca 650 tkr) 
Utvecklingsledarresurs för verksamheter inom Teknisk avdelning saknas 
idag. 

Fordonssamordnare (0,5 tj = ca 300 tkr) 
Enligt tidigare beslut KF. 

Bemanning Medborgarkontor ? 

Bemanning U tvecklingsavdelning ? 

Ingenjör (1,0 tj = ca 650 tkr) 
Ingenjörstjänst på staben för avdelningen. Behövs för att täcka upp för 
bortfall då utredningsingenjören arbetar med sjögull 50%. Skall också 50% finansiering genom 

fungera som en övergång för pensionering. Tjänsten skall också serva öv- projekt sjögull (utv.pott) 

riga avdelningar och kommunen i stort. + viss del från VA 

Driftstekniker VA (1,0 tj = 650 tkr) 
Förstärkning behövs för att klara av målen inom VA verksamheten. Gäller 
främst underhållsarbeten i befintliga anläggningar. Inom VA ( ev behövs viss 

taxehöjning) 

Biträdande måltidschef ( 40-60 tkr?) 
Måltidsverksamheten har en stor personalstyrka. För att klara av personal-
volymen samtidigt som ett utvecklingsarbete skall bedrivas skulle en för-
stärkning behövas för chefsfunktionen, Kostnaden medför en ökade mål-
tidspriser för förvaltningarna. Om finansiering ej tillförs belastar kostnaden 
förvaltningarnas budgetramar. 

IT tekniker (1,0 tj = 500 tkr) 
Förstärkning behövs på IT för att klara de behov som behövs. Bör kunna 
ske inom ramen för befintlig IT-budget/nuvarande prisnivåer för förvalt- Inom IT-budget/ 

ningarna. nuvarande prisnivåer 

IFO (2,0 tj = 1 000 tkr) 
(Från 2017: Arbetsbelastning är för hög, för många ärende per handläggare 
inom område barn/familj och vuxen. Utöver orosanmälningar för barn som 
är kvar på en hög nivå så har våld i nära relation, försörjningsstöd och bud-
get/skuld ökat i omfattning.) Inför 2017 äskades ca 3 åa = 1,5 miljoner och 
IFO fick 500 000 kr) 1 miljon för 2018 inklusive ökade kostnader för kon-
sulter pga svårigheter att rekrytera framförallt till vikariat. 
Många vikariat eftersom många unga anställts som då av naturliga anled-
ningar är gravlediga 
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Övrigt 

Investeringar verksamhetssystem 

1) Diare- och ärendehanteringssystem 
Investeringsutgift (inkl införande), driftskostnad (inkl kapitalkostnad) 

2) Verksamhetssystem ÄFO och IFO (gem med VOF) 
Investeringsutgift (inkl införande), driftskostnad (inkl kapitalkostnad) 

Integrationsverksamhet (upplägg av budget) 

Finns ett förslag till hur budgeten skall se ut för att vi skall kunna följa 

träffpunkternas kostnad m.m. Handlar om 1,6 miljoner för träffpunkter. 

"ingång Tingsryd" kostnad 185 000 kr. Samt kostnad för Anna och Stefans 

löner och ekonom del. Egentligen inget äskande eftersom verksamheterna 

redan finns och bara bör budgeteras med nollresultat. Men vi behöver ändå 

kunna följa kostnaderna så vi kan dra ner eller växla upp vid behov då 
omvärlden förändrar sig. 
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BILAGA 7 

Kommunlednings
förvaltningen 

Preliminära 

KF presidium 2017-04-11 

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

• Höjda resultat i skolan 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 

Tingsryds kommun ska i samverkan med kommunkoncernen, näringsliv, föreningsliv 

och invånare arbeta för att nå de övergripande målen. Tillsammans är det möjligt! 

Skolresultat 
Resultaten i skolan ska höjas, med särskilt fokus på grundskolan. Genom samverkan 

mellan berörda parter skapas en trygg och stimulerande lär- och livsmiljö för våra elever 

där bra skolresultat skapar stolthet hos elever, föräldrar och medarbetare. 

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

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

yrkesprogram. 

Bostäder 
Fler bostäder ska tillskapas. En större och mer rörlig bostadsmarknad ger förbättrade 

förutsättningar för kommunens invånare, näringsliv och verksamheter samt förstärker 

viktiga långsiktiga framgångsfaktorer som t ex kompetensförsörjning, integration och 

befolkningsunderlag för viktiga samhällsfunktioner. 

Mål: År 2020 ska minst 100 nya bostäder ha tillkommit i kommunen (sammanlagt för 

kommunal och privat regi). Inriktningen är ett ökat fokus å hållbart byggande genom 
träbyggnationer. 

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

Bredband 
Tillgången till snabbt bredband ska öka. En utbredd tillgång till fiberbredband i kom

munen är en grundläggande förutsättning för attraktivitet avseende boende, föreningsliv 

och näringsliv. Tingsryds kommun ska följa de nationella målen för bredbandsutbygg

nad. 

Mål: År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Tingsryds kommun ha tillgång 

till bredband om minst 100 Mbit/s. 

Utgångsläge: år 2015 var utfallet 30,44% för hushåll och 44,76% för arbetsställen. Mått: Andel hushåll och företag med tillgång till 

bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS. 

De övergripande verksamhetsmålen ska ligga till grund för kommunkoncernens arbete 

och budget. Målen utgör verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning 

i enlighet med kommunallagen 8 kap 5§. 
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Tingsryds 
kommun 

Riktlinjer för budget och redovisning 

BILAGA 8 

Kraven på kommunens ekonomihantering regleras i kommunal/agens 8:e kapital samt i den 

kommunala redovisnings/agen. I dessa hänvisas också till annan lagstiftning och till förarbeten 

till lagarna. Redovisningsfrågor styrs även av god redovisningssed för kommuner, vilken i 

första hand utarbetas av Rådet för kommunal redovisning genom dess rekommendationer, in

formationer och yttranden. 

Ovan beskrivna regelverk täcker både övergripande och i flera detaljer kommunens budgete

ring och redovisning. Syftet med föreliggande riktlinjer är därför att reglera de delar av eko

nomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidg

ningar i förhållande till gällande regelverk. Riktlinjerna är skrivna för att fungera oberoende av 

orgånisationsmodell och löpande förändringar i hanteringen. 

Grundläggande förutsättningar 

Kommunfitllmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om bud

get, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. Fullmäktige beslutar även om andra viktiga 

ekonomiska frågor samt ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag, årsredovisning och delårsrapporter 

samt har en uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag. Nämnder och styrelser har att 

följa de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen (genom kommunledningsförvaltning

en) fastställer för detta arbete. 

Nämnd/styrelse (kallas i fortsättningen nämnd) ansvarar inom sitt område för att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till så att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att verk

samhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls. 

Med budgetansvaret följer, på alla nivåer, en skyldighet att inom sina befogenheter vidta åtgär

der om negativa avvikelser mot budget eller verksamhetsmål prognostiseras. 

Fullmäktiges fastställda riktlinjer för god ekonomisk hushållning respektive målstyrning ska 

beaktas i alla delar av budgetprocessen och organisationen. 

Kända kostnader ska budgeteras och finansieras i budgeten. Tilldelade budgetramar ska respek

teras. Marginaler för oförutsedda kostnader ska eftersträvas i alla delar av organisationen. Be

slut som innebär nya kostnader under löpande budgetår ska innefatta anvisning om hur kostna

den ska finansieras i budgeten. För permanenta kostnader ska sådan finansiering finnas även för 

efterföljande budgetår. Utgångspunkt för efterföljande budgetår är, om inget annat har beslutats 

i flersårsplanen, oförändrade budgetramar jämfört med innevarande år. 

Budgetprocess och resursfördelning ska utgå ifrån en helhetssyn på kommunens verksamhet, 

förankring i organisationen, incitament för effektivitet samt ett tydligt och långtgående budget

ansvar på olika nivåer inom organisationen. 
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Budgetprocessen 

BILAGA 8 

2(5) 

Kommunstyrelsen fastställer ekonomiska arbetsramar för nämnderna samt anvisningar för bud
getarbete. Nämnderna upprättar därefter budgetförslag inom ramen för tilldelad budgetram samt 

överlämnar dessa till kommunstyrelsen. Den fortsatta processen avslutas med att fullmäktige 
fastställer budget. 

Fullmäktiges budget 

Budgeten indelas i driftbudget och investeringsbudget, samt sammanfattas i resultat-, kassaflö

des- och balansbudget. Fullmäktiges budgetbeslut ska innehålla en plan för de kommande tre 
åren. 

I fullmäktigebudgeten fastställs budgetanslag för nämnderna som en budgetram uttryckt i netto

kostnader. Fullmäktigebudgeten utgör således en rambudget och är bindande vad avser såväl 
nettoanslag som mål och riktlinjer. 

I samband med fullmäktiges budgetbeslut fastställs skattesats, låneram för budgetåret samt bor

gensramar för helägda kommunala företag. 

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

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

Internbudget 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en detaijerad in

ternbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret. Brut

tobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. Internbudgeten ska innehålla en tydlig för
delning av budgetansvaret på olika nivåer inom förvaltningsorganisationen. 

Nämndernas internbudget ska fastställas senast i november månad. 

Investeringar 

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

värde om minst ett prisbasbelopp. 

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

ringsramarna indelas i olika kategorier. 

Nämnden ska i beslut om internbudget precisera investeringar samt i delegationsordning fast

ställa beslutsnivå för olika typer av investeringar. 

Enskilda investeringsobjekt överstigande 5 mkr ska alltid beslutas av fullmäktige. Beslut om 

större investeringar ska alltid vara baserade på anbud samt rymmas inom tilldelade investerings

ramar. Det åligger nämnden att initiera ärendet hos fullmäktige. Innan anbudsinfordran påbörjas 

ska, om bedömd investeringsutgift uppgår till minst 5 mkr, godkännande inhämtas från kom

munstyrelsens arbetsutskott. Drifts- och kapitalkostnadskalkyl med finansieringslösning i bud
geten ska samtidigt redovisas tillsammans med yttrande från kommunledningsförvaltningen. 

När anbuden har kommit in förs ärendet, tillsammans med yttrande från kommunledningsför

valtningen, upp till fullmäktige för slutligt beslut om igångsättande. 
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Kapital- och driftskostnader till följd av en investering ska alltid vara finansierade i driftbudge
ten. Nämnd förutsätts finansiera sådana kostnader inom tilldelad budgetram. För investeringar 
som görs inom ramen för verksamhet som är organiserad som interna köp- och säljverksamheter 
är det således köpande/beställande nämnd som i budgeten ska finansiera kapital- och driftskost
nader (tex höjd internhyra) till följd av investeringen. 

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

Årsredovisning och delårsrapporter 

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

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

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

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

Övrig ekonomisk uppföljning 

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

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

Nämndens budgetansvar 

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

Nämnden har rätt att besluta om ändrad imiktning av en verksamhet om nämnden bedömer det 
lämpligt eller nödvändigt. Dock ska ändringar som innebär antingen en väsentlig förändring 
eller är av principiell art i förhållande till mål och riktlinjer beslutas av kommunfullmäktige. 

Anslag får omdisponeras mellan nämnderna efter samråd dem emellan. Beslutsmyndighet är 
härvid den nämnd, vars anslag kommer att minska genom omdisponeringen. 

I de fall nämnden fattar beslut om utvidgning av verksamheten ska det tydligt framgå av beslu
tet på vilket sätt utvidgningen ska finansieras i driftbudgeten på både kort och lång sikt. 
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Åtgärder vid avvikelser 
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Innan nämnden tar ställning till den ekonomiska rapporten (månadsrapport/delårsrapport) ska 
avvikelser i förhållande till budget förklaras skriftligt av förvaltningschefen. 

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

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

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

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

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

Över- och underskott vid årets slut 

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

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

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

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

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

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

Ekonomiska dokument 

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

Övriga styrande dokument 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
Riktlinjer för målstyrning 
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