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~Tingsryds . 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

111../1 
V ( 

§ 203 

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 
Dnr 2017/542 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar Arbetsordning för kommunfullmäktige i 

Tingsryds kommun, att gälla från 2018-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutade 2016-06-20 § 122 att 

förändra den politiska organisationen. Som en konsekvens av detta, samt 

riksdagens beslut om ny kommunallag (SFS 201 7 :725), har en översyn över 

Arbetsordning för kommunfullmäktige genomförts. 

Förslaget har arbetats fram av den styrgrupp för ny politisk organisation 

som beslutades av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 122 och 2016-10-31 § 

219, i samverkan med den referens grupp som tillsattes vid samma tillfällen. 

Ordförande i styrgruppen, Magnus Carlberg (S), redovisar ärendet för 

arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-10-02 
Kommunallagen (2017:725) 

I Otdragsbestyrkande 
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kommun 

Dokumenttyp Kommunal författningssamling KFS 

Dokumentansvarig Kanslichef 

Fastställd Kommunfullmäktige 2017-10-30 
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Arbetsordning 

För kommunfullmäktige i 

Tingsryds kommun 

Förslag - KF oktober 2017 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Arbetsordningens innehåll 

Enligt 5 kap. 72 § Kommunallagen (2017:725) finns krav på att arbetsordningen för 

fullmäktige ska innehålla bestämmelser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige 

2. när sammanträden ska hållas 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring 

5. vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar 

7. förfarandet vid omröstningar 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor 

9. formerna för justeringen av protokollet 

10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter 

Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska 

arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas. 
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Arbetsordning för Tingsryds kommunfullmäktige 

Antalet ledamöter 
(5 kap 5-8 §§ KL) 

1 § Fullmäktige har 41 ledamöter. 

I vallagen (2005:837) finns det bestämmelser om antalet ersättare. Antalet ersättare i 

fullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige, enligt vad 

som följer av lag (5 kap 8 § KL). 

Fullmäktiges presidium 
(5 kap 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). 

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. Presidiet har löpande möten för 

planering, bland annat av kommande fullmäktigesammanträden. Presidiets övriga uppgifter 

framgår av§ 26. 

Om samtliga i presidiet är förhindrade att närvara vid fullmäktigesammanträdet, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts 

3 § Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 

som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Om sammanträdet 
(5 kap 12-13, 15 §§ KL) 

4 § Fullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden ska hållas. Normalt sammanträder 

fullmäktige varje månad utom juli. Fullmäktiges presidium kan ställa in sammanträde eller 

ändra dag och tid för ordinarie sammanträden om särskilda skäl finns. 

De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första 

gången under andra halvan av oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium. 

5 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl. 23.00 på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Enkel 

majoritet ska föreligga. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde 

en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 

genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

tillkännagivelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon tillkännagivelse inte utfärdas. 

I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 

närvarande när sammanträdet avbryts om tid och plats för det fortsatta sammanträdet. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
(5 kap 13-14 §§ KL) 

6 § Ordförande ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och 

uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla (8 kap. 9-11 §§ 
KL) minst en vecka före sammanträdesdagen. Fullmäktige kan också besluta om 

annonsering i ortstidningar. 

Kallelse till sammanträdena 
(5 kap 13-16, 52 §§ KL) 

7 § Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 

om de ärenden som ska behandlas. 

Sammanträdets ärendehandlingar bör finnas tillgängliga på kommunens hemsida vid tiden 

för sammanträdet. 

Upprop 

8 § En uppropslista över de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig 

under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde samt när ordföranden anser att det behövs, förrättas upprop 

enligt uppropslistan. 

Anmälan av hinder att delta i sammanträdet 
(5 kap 17-21 §§ KL) 

9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare som låter kalla in den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

Gruppledaren meddelar kommunens medborgarkontor om vem som är förhindrad att delta 

och vem som kommer att delta i dennes ställe. 

Ersättarnas tjänstgöring 
(5 kap 17-21 §§ KL) 

10 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller är 

förhindrad att fortsätta delta i ett pågående sammanträde, begär ordföranden att den ersättare 

som står i tur att tjänstgöra och är tillgänglig ska kallas in. 

Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträde är skyldig att anmäla detta till 

sekreteraren. 

11 § Det som sagts om ledamot i 6 och 7 § § gäller också för ersättare som kallats till 

tjänstgöring. 
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12 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det kan inträde 

ske under pågående handläggning av ett ärende. Ordförande avgör om särskilda skäl 

föreligger. Fullmäktige ska vara enigt. 

Rätten att delta i fullmäktiges överläggningar 
(5 kap 39-41 §§ KL) 

13 § Förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige men har rätt att närvara vid 

fullmäktiges sammanträden och delta i överläggningar men inte i besluten är 

1. ordföranden eller vice ordföranden i kommunstyrelsen, 

2. ordföranden eller vice ordföranden i annan nämnd eller beredning vid handläggning 

av ärende som har beretts av nämnden eller beredningen, 

3. kommunstyrelsens ordförande, 
4. ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, som företräder parti utan 

kommunstyrelsens ordförande, 
5. kommunens revisorer vid behandlingen av ärenden som rör revisionsuppdraget, 

6. ersättare som framställt interpellation, fråga eller motion vid besvarandet av 

interpellationen, frågan eller motionen, 

7. förtroendevald, till vilken interpellationen eller fråga ställts eller överlämnats för 

besvarande, vid besvarandet av interpellationen eller frågan, samt 

8. Styrelsens ordförande i TIKAB, TEAB, Tingsryds bostäder AB, TUF AB samt 

stiftelsen Tingsrydbostäder och Industristiftelsen, får delta i överläggning när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget eller stiftelsen. 

Om inte fullmäktige beslutar annat får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i 

den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Talarordning 

14 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den turordning man 

anmält sig och blivit uppropad. 

Om någon talare i sitt yttrande avlägsnar sig från ämnet eller uppträder på ett sätt som strider 

mot god ordning och inte rättar sig efter tillsägelse från ordföranden, får ordföranden ta ordet 

från talaren. 

I övrigt får ingen avbryta en talare under anförandet. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa sammanträdet. 

Debattregler 

15 § Vid en ärendedebatt får ledamot som fått ordet tala. Den som har rätt att delta i 

överläggningarna har rätt att begära replik under pågående inlägg. Ett replikskifte får utgöras 

av två repliker och två svar, vardera högst en minut långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

Vid vissa debatter kan fullmäktiges presidium besluta om andra debattregler, vilket tydligt 

ska tillkännages i kallelsen. 
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Förfarande vid omröstningar 
(5 kap 52-57 §§ KL) 

16 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet. Dessa omröstningar ska inlämnas skriftligt på anvisad blankett. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 
enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. Sedan omröstningen har avslutats, befäster 
ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte 
heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Är det en sluten omröstning ska valsedeln vara omärkt, enkel och sluten. Valsedeln är ogiltig 
om den 

1. upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. upptar flera namn än det antal personer som ska väljas, eller 

3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Vad som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 
För sådan val finns särskilda föreskrifter i lag (1992:339) om proportionellt valsätt. 

Justering av protokollet 
(5 kap 65-70 §§ KL) 

17 § Protokollet justeras av kommunfullmäktiges presidium på överenskommen tid och 
plats. 

Om någon av presidiets ledamöter inte närvarar väljer fullmäktige annan ledamot att justera i 
hens ställe. Minst en justeringsperson ska representeras av oppositionen. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 
ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

Motioner 
(5 kap 22-23, 35 §§ KL) 

18 § En motion får väckas av en eller flera ledamöter vid fullmäktigesammanträde eller 
genom att den lämnas in till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

En motion ska vara skriftlig och undertecknad av den eller de som lämnar in den. En motion 
får inte ta upp flera olika ämnen och bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från att den lämnades in. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 
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Interpellationer 
(5 kap 59-63 §§ KL) 

19 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden eller vice 

ordförande i nämnd, utskott, fullmäktigeberedning eller ett av de bolag som omnämns i 13 § 

samt till de förtroendevalda som fullmäktige i övrigt bestämmer. 

En ersättare får väcka en interpellation endast vid sammanträde där ersättaren tjänstgör som 

ledamot. 

Interpellation som ställs till ordföranden får överlämnas till en av fullmäktige utsedd ledamot 

i nämnd eller styrelse för besvarande. 

En interpellation 

1. ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering, 

2. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett utskotts 

ansvarsområde. En interpellation får dock inte avse ärenden som rör 

myndighetsutövning mot någon enskild, 

3. bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen 

20 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas. 

21 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad. Den bör lämnas in till 

kommunledningsförvaltningens kansliavdelning senast nio arbetsdagar innan det 

sammanträde som den avses ställas. 

Ett svar på interpellation ska vara skriftligt och bör besvaras senast på det nästföljande 

sammanträdet. Svaret ska göras tillgängligt för interpellanten senast närmaste vardag innan 

sammanträdet. Svaret ska också finnas tillgängligt för samtliga ledamöter på sammanträdet 

och uppgift om interpellationssvar bör tas in i tillkännagivelsen. 

Frågor 
(5 kap 64 § KL) 

22 § En skriftlig fråga får ställas av närvarande ledamot eller ersättare. 

Frågan ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds, ett utskotts eller en 

fullmäktige berednings ansvarsområde. Den får dock inte avse ärenden som rör 

myndighetsutövning mot någon enskild. 

En fråga skall ha ett bestämt innehåll men den får vara försedd med en kort inledande 

förklaring. Frågan ska vara begränsad och kunna besvaras på högst en minut. För mer 

omfattande frågor används interpellation. 

Frågan ska lämnas in skriftligen till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning senast 

fem arbetsdagar innan ett sammanträde. 

Frågan ska kunna besvaras på nästa sammanträde. När en fråga besvaras, får bara den som 

ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. 

Ledamöternas frågestund 

23 § Ledamöternas frågestund får pågå i 30 minuter om inte presidiet innan sammanträdets 

början beslutar annat. 
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Under ledamöternas frågestund får endast frågor av dagsaktuell karaktär ställas och som 
förväntas kunna besvaras omedelbart. 

Frågan kan lämnas in skriftligen till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning innan 
ett möte men skall lämnas skriftligen senast under det sammanträde då frågan ställs. 

Allmänhetens frågestund 

24 § Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor vid fullmäktiges sammanträde om inte 
fullmäktiges presidium har bestämt annat. 

Fråga ska lämnas in skriftligen till presidiet senast vid sammanträdet. Möjlighet att skriva 
ner frågan ska finnas före och under sammanträdet. 

Det ska i tillkännagivelsen till sammanträdet framgå att allmänheten har möjlighet att ställa 
frågor under sammanträdet. 

Om inte presidiet har bestämt annat i början av sammanträdet får allmänhetens frågestund 
pågå i 30 minuter. 

Medborgarförslag 
(5 kap 22-23, 34-35 §§ KL) (6 kap 25, 34, 38 §§ KL) (8 kap 1 § KL) 

25 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende (medborgarförslag) i 
fullmäktige. Ett medborgarförslag 

1. ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 

2. ska innehålla namnförtydligande, adress, telefonnummer och gärna e-postadress, 

3. får inte ta upp ämnen av olika slag 
4. väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

eller vid ett sammanträde med fullmäktige 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 
befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet. 

Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte bestämmelserna nedan, vilka 
enbart avser handläggningen i fullmäktige. 

1. Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget 
väcktes 

2. när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas 

3. den som har väckt ett medborgarförslag bör ges möjlighet att yttra sig i fullmäktige, 
nämnd eller utskott när förslaget behandlas 

Presidiets arbetsuppgifter 

26 § Fullmäktiges presidiums uppgifter är 

1. fullmäktiges presidium är kommunens främsta företrädare och representerar, var och 
en för sig eller tillsammans, kommunen när så erfordras 
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2. att vara en motor i demokrati- och medborgardialogen 

3. initiera strategiska frågor avseende visioner och mål 

4. bereda årsplaneringen för fullmäktiges sammanträden 

5. ställa in sammanträde eller ändra dag och tid om särskilda skäl finns 

6. bestämma placering för ledamöter i fullmäktige 

7. bereda externa inslag på ordinarie fullmäktigemöten samt innehåll i seminariedagar 

8. bereda medborgarförslag som ska behandlas av fullmäktige eller av annan nämnd 

9. besluta när allmänhetens frågestund ska genomföras 

10. kalla sakkunniga och bestämma i vilken utsträckning dessa får yttra sig under 

överläggningarna 

11. bereda revisorernas budget, granska revisorernas egna räkenskaper och förvaltning 

samt i samtycke med revisorerna och inom resursram be om särskild granskning 

12. förberedelser avseende beslut om ansvarsfrihet enligt vad som följer av lag 

(5 kap 14 § KL) 

13. Inom ekonomisk ram besluta om deltagande i konferenser för fullmäktiges 

presidium. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 204 

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 

kommun 
Dnr 2017/72 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunstyrelse och nämnder, att 

gälla från 2018-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun beslutade 2016-06-20 § 122 att 

förändra den politiska organisationen. Som en konsekvens av detta, samt 

riksdagens beslut om ny kommunallag (SFS 2017 :725), har en översyn över 

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun 

genomförts. 

Förslaget har arbetats fram av den styrgrupp för ny politisk organisation 

som beslutades av kommunfullmäktige 2016-06-20 § 122 och 2016-10-31 § 

219, i samverkan med den referensgrupp som tillsattes vid samma tillfällen. 

Ordförande i styrgruppen, Magnus Carlberg (S), redovisar ärendet för 

arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-10-02 
Kommunallagen (2017:725) 

I Utdrags bestyrkande 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för samtliga 
nämnder och utskott i Tingsryds kommun. Med nämnd avses också kommunstyrelsen. 

Kap 1 Generella bestämmelser 

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

1 § Ledning och samordning 

Nämnden ska 

1. leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde, 

2. utforma mål, direktiv, ramar och riktlinjer för styrning av verksamheten, 

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

4. tillse att målstyrning sker genom balanserad styrning, 

5. tillse att verksamheten regelmässigt följs upp och utvärderas, genom tillämpa en effektiv 
intern kontroll 

6. aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som befinns 
påkallade. 

2 § Övrigt ansvar 

Nämnden ansvarar för 

1. att fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige 
överlämnar till nämnden, 

2. information, råd och upplysningar till allmänheten om nämndens verksamhet, 

3. en fortlöpande översyn av nämndens regelbestånd, 

4. internkontroll av arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde, 

5. att dialog sker med förvaltningschefen beträffande verksamhet och verkställighet, 

6. att inom nämndens ansvarsområde utveckla den lokala demokratin, medborgardialogen, 
delaktigheten och brukarinflytandet. 

3 § Rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska 

1. till fullmäktige rapportera graden av måluppfyllelse, hur verksamheten utvecklas, samt 
nämndens ekonomiska ställning under budgetåret vid delårsbokslut och årsredovisning 

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

4 § Samråd 

Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelsen och andra nämnder och utskott 

när så erfordras samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att 

kommunstyrelsen eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

5 § Särskild delegation från kommunfullmäktige 

Nämnden beslutar i följande frågor 

1. att, enligt delegationsordning, för kommunens räkning sluta avtal och avge yttrande inom 

nämndens verksamhetsområde 

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

och ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde 

3. att företräda och föra kommunens talan vid domstol inom nämndens verksamhetsområde 

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

delegationsordning för personalärenden 

5. att inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av kommunens inköps- och 

upphandlingspolicy godkänna förfrågningsunderlag och anta konsulter, entreprenörer 
och leverantörer 

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

basbelopp och/eller index 

7. att fastställa interna (mellan kommunens förvaltningar) taxor och avgifter 

8. omfördelning av medel inom av kommunfullmäktige tilldelad ram som inte i avgörande 

grad påverkar verksamhetens omfattning och imiktning 

9. övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde enligt vad som framgår under 
respektive nämnds specifika bestämmelser och i övrigt av detta reglemente 

6 § Delgivning 

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

7 § Undertecknande av handlingar 

Avtal, som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne 

av vice ordföranden. I övrigt bestämmer nämnden genom delegationsordning vem som ska 

underteckna handlingar. 

8 § Handlingar, register och arkiv 

Nämnden ansvarar 

1. beslut i frågor som rör tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

2. de persomegister som nämnden i sin verksamhet upprättar och förfogar över enligt 

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

kommunens arkivreglemente samt övriga bestämmelser för arkivering. 

Arbetsordning 

9 § Sammansättning 

Samtliga nämnder och utskott har en ordförande och en vice ordförande. I övrigt framgår 

nämnders och utskotts sammansättning av respektive nämnds specifika bestämmelser. 

10 § Sammanträden 

Nämnderna sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i enlighet med gemensamt 

kalendarium för sammanträden. Nämndernas sammanträdestider ska synkroniseras centralt 

för att administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Kansliavdelningen 

ansvarar varje år för framtagande av förslag till schema. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse ska vara skriftlig 

och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan leda- mot 

som får närvara vid sammanträdet, senast sex dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ord

förande kan kalla till sammanträde ska den till ålder äldste ledamoten göra detta. 

11 § Öppna nämndssammanträden 

Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. En nämnds sammanträden 

ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

1. som avser myndighetsutövning, 

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. 

12 § Individärenden 

Ärenden där myndighetsutövning mot enskild förekommer, s.k. individärenden, ska hanteras 

separat från nämndens övriga ärenden i både kallelse, föredragningslista, dag- ordning och 

protokoll. 

13 § Ordförande 

Det åligger nämndens ordförande att 

1. ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde 

2. verka för en hög effektivitet i verksamheten 

3. främja samverkan med övriga nämnder, samt 
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4. representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 

Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden. För 
kommunstyrelsens ordförande finns särskild bestämmelse i 11 - 13 § §. 
Nämnds- eller utskottsordförandens beslut om eget deltagande i kurser, konferenser o.d. 
regleras i delegationsordningen. 

14 § Ledamöters och ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller är förhindrad att 
fortsätta delta i ett pågående sammanträde, begär ordföranden att den ersättare som står i tur 
och är tillgänglig ska kallas in. 

Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet är skyldig att anmäla detta till 
sekreteraren. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång 
under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om 
särskilda skäl föreligger, vilket avgörs av enig nämnd eller utskott. 

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

En ersättare som står högre i inkallelseordningen har rätt att träda in i stället för en 
tjänstgörande ersättare som kommer längre ner i inkallelseordningen. 

Ersättare får delta i nämndernas överläggningar. 

15 § Anmälan om hinder att delta 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till kommunens medborgarkontor som tillser att den ersättare som står i 
tur att tjänstgöra kallas in. 

16 § Ersättare för ordföranden 

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

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

17 § Reservation 

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

18 § Omröstning och beslut 

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

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

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

19 § Justering av protokoll 

Protokollen justeras av nämnds- eller utskottsordförande och ledamot från oppositionen. 
Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den. 

Utskottens ansvar 

20 § Nämnder med utskott 

De nämnder som ska ha utskott är kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden. För dessa utskott gäller de generella bestämmelser som anges i 
detta kapitel. Specialbestämmelser för utskotten framgår under respektive nämnds, inklusive 
kommunstyrelsens specifika bestämmelser. 

21 § Utskottsordförande 

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

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

22 § Mandatperiod 

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

23 § Ersättare 

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

24 § Sammanträdesdag 

Utskottet sammanträder på dag och tid som nämnden fastställer i enlighet med gemensamt 
sammanträdeskalendarium. Utskottens sammanträdestider ska synkroniseras centralt för att 
administration och politikernas uppdrag ska kunna koordineras. Kansliavdelningen ansvarar 
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varje år för framtagande av förslag till schema. 

Om extra sammanträde är nödvändigt ska detta synkroniseras i enlighet med gemensamt 
kalendarium. Extra sammanträde kan initieras av utskottsordförande eller minst två 
ledamöter i utskottet. 

25 § Beslutsförhet 

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

26 § Beredning av utskott 

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

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

27 § Delegation från nämnden 

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

28 § Kallelse 

Kallelsen till utskottet ska vara skriftlig och ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast 
fyra dagar före sammanträdet. Vid individ- personal-, eller sekretessärende kan kallelse ske 
omedelbart. 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

29 § Protokoll 

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

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

Beredning 

30 § Nämndernas beredning 

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

• Kommunstyrelsens ärenden bereds av kommunstyrelsens presidium 

• Bildningsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

• Miljö- och byggnadsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

• Vård- och omsorgsnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 
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• Överförmyndarnämndens ärenden bereds av ordförande 

• Valnämndens ärenden bereds av nämndens presidium 

31 § Utskottens beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott, plan- och näringslivsutskott, arbete- och 
lärandeutskott och kultur- och fritidsutskott samt vård- och omsorgsnämndens individutskott 
bereds av respektive utskottsordförande. 

32 § Ersättare nämndernas beredning 

Beredningens ersättare inträder i enlighet med inkallelseordning. 
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Kap 2 Kommunstyrelsen 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 

2 § Presidium 

KFS 2011:1 

Kommunstyrelsen ska ha ett presidium bestående av ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e 
vise ordförande. Kommunstyrelsens presidium ska även vara presidium för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

3 § Beredning 

Kommunstyrelsens ärenden bereds av presidiet. Kommunstyrelsens presidium bereder även 
ärenden som faller under kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

4 § Utskott 

Kommunstyrelsen har fem utskott 

1. Arbetsutskott 

2. Personalutskott 

3. Plan- och näringslivsutskott 

4. Arbete- och lärandeutskott 

5. Kultur- och fritidsutskott 

5 § Arbetsform 

För kommunstyrelsen gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun". 

6 § Ansvarsområde 

5 a Övergripande ledning och samordning 

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

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

Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

4. organisera och leda presidiekonferenser med nämndpresidier och bolags- och 
stiftelsepresidi er 

5. ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

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

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

7. ansvara för att kommunövergripande politiska avvägningar sker mellan behov och 

resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag 

8. tillse att dialog sker med nämnder, kommunala företag, andra myndigheter och 
organisationer som berörs av de verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar 
för 

6 b Kommunfullmäktiges beredningsorgan 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige. 

6 c Utveckling 

Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingsfrågor av strategisk betydelse. 

Kommunstyrelsens ansvar ska ha särskild tonvikt på åtgärder som rör 

1. utveckling av den lokala demolaatin och medborgarinflytandet 

2. översiktsplanering enligt 3 kap plan- och bygglagen (2010:900) 

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

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

5. övergripande bostadsförsörjningsfrågor 

6. brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- och säkerhetsverksamhet 

7. politiska frågor rörande tillgänglighetsarbete 

8. infrastruktur och kommunikationer inklusive samverkan med länstrafik eller 
motsvarande organ 

9. extern finansiering inom ramen för EU-projekt och nationella projekt samt internationellt 
arbete 

6 d Förvaltning 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt och rationellt sätt 

2. att allmänheten informeras om verksamheterna 

3. kommunens anslagstavla 

4. kommunens informationssäkerhet 
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5. samtliga nämnders expeditioners öppettider mot allmänheten 

6. utvecklingen av e-förvaltning och kommunens centrala IT-system 

7. arbetet att reformera det kommunala regel beståndet 

8. att ärende handlingar förvaras på ett betryggande sätt 

9. sådana förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd 

10. att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

11. instruktioner till ombud utsedda av fullmäktige att representera Tingsryd kommun i 
företag o. dyl. (i den mån inte kommunfullmäktige gör detta) 

12. kommunens upphandlingsfunktion 

13. ärenden om kommunens heraldiska vapen 

14. utformning och efterlevnad av kommunens grafiska profil 

Kommunstyrelsen har rätt att avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse. 

6 e Ekonomi 

Kommunstyrelsen ansvarar för den sammantagna kommunala medelsförvaltningen enligt 

kommunfullmäktiges föreskrifter. I medelsförvaltningen ingår 

1. placering och upplåning av medel, 

2. bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar, 

3. bevakning av kommunens inkomster och bevakning av att betalningar görs i rätt tid samt 

indrivning av förfallna fordringar 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 

1. besluta att ta upp lån inom beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige angivit, varvid 

föreskrifter om säkerhet ska beaktas 

2. besluta om konvertering och inlösen av lån 

3. mellan bolagsstämmorna tillvarata kommunens intressen i kommunala företag och 

därvid företräda kommunen som ägare 

4. besluta att utse ombud i företag där kommunen har minoritetsandel 

5. besluta i försäkrings- och skadeståndsärenden 

6. hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra liknande åtgärder 

6 f Personal 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan, anställnings-, löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy 

2. tolkning av lagar och avtal 
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3. kollektivavtal 

4. övergripande organisationsfrågor 

5. personalförsörjning 

6. ansvar för jämställdhetsarbete och arbetsmiljöpolitik 

7. svara för information till kommunens personal 

Kommunstyrelsen har därvid rätt att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11-14 §§ och 38 § (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområde 

3. besluta om stridsåtgärd 

4. lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954: 130) 

5. besluta i förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan 

6. verka för och svara för utveckling och samordning av personaladministrationen 

6 g Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Kommunstyrelsen 

1. ansvarar enligt lag (2006:544) om extraordinär händelse för att minska sårbarhet och god 

förmåga att hantera krissituationer i fred och under höjd beredskap, 

2. är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i arkivreglemente, 

3. är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (1994:475), 

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

olyckor, 

5. ansvarar för beredning av ärenden före beslut i kommunfullmäktige om inte fullmäktige 

har tillsatt ett beredningsorgan i vissa frågor som kan få motsvarande uppgift, 

6. svarar för räddningstjänsten genom Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg. 

6 h Tekniska ärenden 

Kommunstyrelsen ansvarar för tekniska frågor med särskild betoning på 

1. skötsel av kommunens gator och vägar, grönområden och belysning 

2. kommunens vägråd 

3. förvaltning av kommunens fastigheter 

4. renhållningsverksamhet 

5. VA-verksamhet 

6. trafikfrågor 
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7. upplåtelse av offentlig plats 

8. kost- och städverksamhet 

7 § Inhämtande av uppgifter 

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

8 § Trafiknämnd 

Kommunstyrelsen är tillika Trafiknämnd. 

9 § Förvaltningsorganisation 

Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Särskild delegation från kommunfullmäktige 

10 § Fastighetsfrågor 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. att av kommunfullmäktige beslutad lokalförsörjningsstrategi följs, härunder 

2. beslut att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, byggnad eller del av dessa 
som tillhör kommunen om inte denna beslutanderätt ligger hos annan part 

3. beslut om köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller del av fastighet samt upplåtelse av 
tomträtt inom av fullmäktige fastställda riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 
Som förutsättning härför gäller att det inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt eller innebär ekonomiskt åtagande som inte finns upptagen i budget 

4. att upprätta och godkänna exploateringsavtal enligt 6 kap. 39 §plan-och bygglagen, som 
inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

5. uttag av gatukostnader enligt 6 kap. 39 §,plan-och bygglagen 

6. att upplåta platser för torghandel 

7. att ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av mark 
enligt plan- och bygglagen 

8. upphävande av villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter 

9. att upprätta avtal/förrättningar enligt lag 2014:899 om riktlinjer av kommunala 
markanvisningar 

10. att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen (1973 :1149) 

11. att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas 
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt 5 kap. 3 § fastighetsbildningslagen 
(1970:988), 

12. att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om sådan om 
upprättande av sådan plan eller bestämmelser enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen 

(1970:988). 
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11 § Planfrågor 

Kommunstyrelsen ansvarar för att anta, ändra eller upphäva detaljplan och 
områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 5 kap. 27, 
38 och 39 §§plan-och bygglagen (2010:900). 

Som förutsättning härför ska gälla att planen eller bestämmelserna i princip överensstämmer 
med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande underlag, att planens 
genomförandebeskrivning inte innebär ekonomiska åtaganden för kommunen utöver 
budgeterade ramar. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

Kommunstyrelsens ordförande 
12 § Kommunstyrelsens ordförande 

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

13 § Ansvar 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

1. under kommunstyrelsen utöva uppsikt över all verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform och i företagsform 

2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet samt att ta 
initiativ i dessa frågor 

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens företag 

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen beslutar annat 

5. företräda kommunstyrelsen i egenskap av företrädare för kommunen vid domstolar och 
andra myndigheter med rätt att därvid sätta annan person i sitt ställe 

14 § Närvarorätt 

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

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild eller där 
det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Kommunstyrelsens utskott 

Arbetsutskott 

15 § Sammansättning 

KFS 2011 :1 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter 
och fem ersättare. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd samt Tingsryds 
kommunföretag AB' s styrelse. 

16 § Presidium 

Arbetsutskottet ska ha ett presidium som består av ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande och utgör tillika kommunstyrelsens presidium. 

17 § Arbetsformer 

För arbetsutskottet gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun". 

18 § Ansvarsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

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

2. fortlöpande ha överläggningar med nämndernas presidier kring ekonomi och verksamhet 

3. ha det övergripande ansvaret för kommunens organisationsutveckling 

4. följa och bevaka samhälls- och omvärldsfrågor och ta de initiativ som erfordras för att 
kommunstyrelsen ska kunna fylla sin uppgift enligt gällande lagstiftning och 
kommunstyrelsens reglemente 

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

6. ansvara för köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt 
upplåtelse av tomträtt 

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

8. handlägga ärenden gällande kommunens gator och vägar inklusive belysning, 
grönområden, skötsel av allmän platsmark, sjö- och strandvård samt i förekommande fall 
svara för kommunens representation i vägföreningar 

9. delta i kommunens vägråd 

10. handlägga ärenden gällande förvaltning (skötsel, drift, underhåll, upplåtelse mm) av 
kommunens fastigheter, anläggningar och byggnader med tillhörande tomtmark 

11. handlägga ärenden gällande kommunens renhållningsverksamhet enligt 15 kap. 8 § 
miljöbalken (1998:808) 

12. handlägga ärenden gällande kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA
verksamhet) enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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13. handlägga de uppgifter som avses i 1 § (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

samt trafikplanering, trafiksäkerhet och beslut om lokala trafikföreskrifter enligt 

trafikförordningen (1998: 1276) 

14. avge yttranden som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) rörande upplåtelse av 

offentlig plats 

15. fatta beslut om :flyttning av fordonsvrak enligt lag om :flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:129) 

16. ansvara för energiplanering och främjande av energihushållningen samt ansvara för 

kommunens energirådgivning 

Personalutskott 

19 § Sammansättning 

Personalutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

20 § Presidium 

Personalutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

21 § Beredning 

Personalutskottets ärenden bereds av ordförande. 

22 § Arbetsformer 

För personalutskottet gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 

kommun". 

23 § Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och personalutskottet har den 

yttersta arbetsgivarfunktionen med ansvar för styrning i de frågor inom personal- och 

arbetsgivarområdet som kräver ett gemensamt förhållningssätt inom kommunen. 

Personalutskottet är kommunstyrelsens beredande organ i de frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

24 § Förvaltningsorgan 

Personalutskottets förvaltningsorgan är kommunledningsförvaltningen. 

Plan- och näringslivsutskott 

25 § Sammansättning 

Plan- och näringslivsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. 

26 § Presidium 

Plan- och näringslivsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

27 § Beredning 

Plan- och näringslivsutskottets ärenden bereds av ordförande. 

28 § Arbetsformer 

För plan- och näringslivsutskottet gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Tingsryds kommun". 
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29 § Ansvarsområde 

Plan- och näringslivsutskottet ansvarar för strategiska frågor inom plan- och 
näringsli vsområdet, härunder 

1. uppgifter gällande planläggning av mark och vatten enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) och annan lag 

2. förvalta kommunens mark- och exploateringsverksamhet inklusive förvaltning och 

förädling av markreserven 

3. näringslivsstrategi för kommunens arbete gentemot hela näringslivsområdet 

4. upprätthålla en aktiv dialog och service gentemot näringslivet 

5. medfinansiering av näringslivsprojekt 

6. att inom det plantekniska området bistå med kunskap och råd i frågor som rör 
kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

7. mätteknisk verksamhet, kartproduktion och geografiska informationssystem 

8. namngivning för kvarters- och gatunamn 

9. kommunens bidrag till föreningar med samverkansavtal som ej faller under annan nämnd 
eller utskotts verksamhetsområde 

30 § Förvaltningsorganisation 

Plan- och näringslivsutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Arbete- och lärandeutskott 

31 § Sammansättning 

Arbete- och lärandeutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. 

32 § Presidium 

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

ledamöter. 

33 § Beredning 

Arbete- och lärandeutskottet bereds av ordförande. 

34 § Arbetsformer 

För arbete- och lärandeutskottet gäller "Reglemente för styrelser och nämnder i Tingsryds 

kommun". 

35 § Ansvarsområde 

1. uppgifter enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

2. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 

3. individ- och familjeomsorgens uppgifter enligt föräldrabalken (1949:381), 

4. kommunens flyktingmottagande och integrationsfrågor, 

5. kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux, uppdragsutbildning, 
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6. kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), 

7. kommunens arbetsmarknadsenhet, 

8. folkhälsofrågor. 

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

36 § Delegation från kommunstyrelsen 

Arbete- och lärandeutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland 
annat avser stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande 
områden 

1. socialtjänstlagen (SoL) 

2. socialtjänstförordningen (SoF) 

3. lag om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) 

4. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (L VU) 

5. lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

6. övriga lagar och föreskrifter inom socialtjänstens område 

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

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

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

37 § Begränsningar i arbete- och lärandeutskottets delegation 

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, imiktning, omfattning eller kvalitet 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i sin helhet har överklagats 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt 

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

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

Arbete- och lärandeutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där kommunstyrelsen 
delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst 
individärende, hänskjuts ärendet till arbete- och lärandeutskottet för avgörande. 

38 § Beredning av arbete- och lärandeutskottet 

De individärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska 
beredas av utskottet om ej annat beslutas. 
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Arbete- och lärandeutskottet bereder således till exempel frågor i 
familjerättsärenden i enlighet med delegationsordning. 

39 § Förvaltningsorganisation 

KFS 2011:1 

Arbete- och lärandeutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 

Kultur- och fritidsutskott 

40 § Sammansättning 

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

41 § Presidium 

Kultur- och fritidsutskottet ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

42 § Beredning 

Kultur- och fritidsutskottets ärenden bereds av ordförande. 

43 § Arbetsformer 

För kultur- och fritidsutskottet gäller "Reglemente för kommunstyrelse och utskott i 
Tingsryds kommun" 

44 § Ansvarsområde 

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska 

1. stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet 
bedriver, genom ett nära samarbete med dessa, 

2. fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och 
fastställda normer, 

3. förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk, tillika svara för den 
konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader, 

4. vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och 
hembygdsverksamhet, 

5. hantera ärenden rörande konst, litteratur, musik, film, teater, fotografi, dans, 
folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer, 

6. svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen (1994:1000), 

7. svara för vandringsleder, kanotleder, cykelleder. 

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

45 § Förvaltningsorganisation 

Kultur- och fritidsutskottets förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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Kap 3 Vård- och omsorgsnämnden 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

2 § Presidium 

KFS 2011:1 

Vård- och omsorgsnämnden ska ha ett presidium bestående av ordförande, 1 :e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande. 

3 § Beredning 

Vård- och omsorgsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 

Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett individutskott. Individutskottet består av 
vård- och omsorgsnämndens presidium. 

5 § Arbetsformer 

För vård- och omsorgsnämnden gäller "Reglemente för kommunstyrelser och nämnder i 
Tingsryds kommun". 

6 § Ansvarsområden 

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

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för 

1. kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 

2. kommunens uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

3. kommunens uppgifter enligt lag (1993 :3 87) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt kommunens ansvar för assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken (2010:110) 

4. kommunens uppgifter vad gäller färdtjänst och riksfärdtjänst enlig lagen (1997:736) om 
färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att besluta i frågor om yttrande till hyror i 
särskilt boende. 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att samråd sker med Pensionärsråd. 

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

7 § Förvaltningsorganisation 

Vård- och omsorgsnämndens förvaltningsorganisation är vård- och omsorgsförvaltningen. 
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Vård- och omsorgsnämndens individutskott 

8 § Sammansättning 

Individutskottet består av vård- och omsorgsnämndens presidium. 

9 § Delegation från vård- och omsorgsnämnden 

KFS 2011:1 

Individutskottet ska besluta i enskilda ärenden (s.k. individärenden) som bland annat avser 
stöd och vård, insatser, ekonomiskt bistånd och annat bistånd, inom följande områden 

1. socialtjänstlagen (SoL) 

2. socialtjänstförordningen (SoF) 

3. lag (1993:387) om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) 

4. övriga lagar och föreskrifter inom omsorgsnämndens område 

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

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

Individutskottet ska därutöver i övrigt fullgöra de uppdrag som vård- och omsorgsnämnden 

tilldelar utskottet. 

10 § Begränsningar i individutskottets delegation 

Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen råder förbud att delegera, för såväl till särskild av
delning (utskott) som till tjänsteman, beslut i följande slag av ärenden 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av nämnden i sin helhet har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, samt 

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående 
ärenden. 
Individutskottet beslutar heller inte i ärendegrupper där vård- och omsorgsnämnden 
delegerat beslutanderätten till tjänsteman. Om tjänsteman avstår från att fatta beslut i visst 
individärende, hänskjuts ärendet till individutskottet för avgörande. 

11 § Beredning av individutskottet 

De individärenden som ska avgöras av vård- och omsorgsnämnden i dess helhet ska beredas 
av individutskottet om ej annat beslutas. 
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Kap 4 Bildningsnämnden 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. 

2 § Presidium 

KFS 2011:1 

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

3 § Beredning 

Bildningsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 

Bildningsnämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 

För bildningsnämnden gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds 
kommun". 

6 § Ansvarsområde 

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom respektive 
lagstiftning vad avser 

1. förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet 

2. det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna inom verksamheterna 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

3. skolskjutsverksamheten 

4. kommunens biblioteksverksamhet 

5. kommunal fritidsgårdsverksamhet 

6. kommunens uppgifter enligt skollagen och hälso- och sjukvårdslagen vad avser elevhälsa 

7 § Delegation 

Bildningsnämnden äger rätt att besluta i följande ärenden 

1. fastställa hyresbelopp vid upplåtelse av skollokaler 

2. träffa samverkansavtal med andra kommuner avseende det offentliga skolväsendet 

3. fastställa interkommunala avgifter och bidrag till fristående skolor 

4. fastställa avgift för särskild prövning 

5. fastställa inackorderingstillägg och resebidrag 

6. yttrande till Skolinspektionen gällande etablering av friskolor 

8 § Förvaltningsorganisation 

Bildningsnämndens förvaltningsorganisation är bildningsförvaltningen. 
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Kap 5 Miljö- och byggnadsnämnden 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

KFS 2011:1 

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Presidium 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

3 § Beredning 

Miljö- och byggnadsnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 

Miljö- och byggnadsnämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 

För miljö- och byggnadsnämnden gäller "Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Tingsryds kommun". 

6 § Ansvarsområde 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 

1. kommunens uppgifter gällande byggande som enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

och annan lag ska fullgöras av byggnadsnämnden 

2. den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken (1998:808) 

och föreskrifter meddelade med stöd av balken, i den mån uppgiften inte lagts på annan 

nämnd samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet 

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

4. uppgifter som enligt livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen (2004: 168) 

ankommer på den kommunala nämnd som har hand om miljö- och hälsoskyddsområdet 

5. att inom det byggtekniska området bistå med kunskap och råd i frågor som rör 
kulturmiljö såsom bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

6. beslut i kommunstyrelsens och dess utskotts ställe i ärenden enligt alkohollagen 
(2010:1622) som berör kommunstyrelsen och dess utskotts verksamhet 

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

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt annan författning i anslutning till det 

ovan angivna verksamhetsområdet. 

7 § Begränsningar i miljö- och byggnadsnämndens delegation 

Enligt 12 kap. 6 §plan-och bygglagen (2010:900) får ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 

33 § kommunallagen (1991 :900), utöver vad som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen, inte 

omfatta befogenhet att 
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KFS 2011 :1 

1. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 

2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 §plan-och bygglagen besluta om 
förelägganden eller förbud med vite, 

3. besluta om förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som 
föreläggandet avser kan komma att utföras genom nämndens försorg på bekostnad av 
den som föreläggandet riktas mot, eller 

4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämnden i sin helhet måste fatta beslut i ovanstående 

ärenden. 

8 § Förvaltningsorganisation 

Miljö- och byggnadsnämndens förvaltningsorganisation är miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
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Kap 7 Valnämnden 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Valnämnden ska ha fem ledamöter och fem ersättare. 

2 § Presidium 

V alnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

3 § Beredning 

V alnämndens ärenden bereds av presidiet. 

4 § Utskott 

Nämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 

KFS 2011:1 

För valnämnden gäller "Reglemente för kommunstyrelsen och bolag i Tingsryds kommun". 

6 § Ansvarsområde 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och 

folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

7 § Förvaltningsorganisation 

Valnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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Kap 8 Överförmyndarnämnden 

Specifika bestämmelser 

1 § Sammansättning 

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

2 § Presidium 

Överförmyndarnämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. 

3 § Beredning 

Överförmyndarnämndens ärenden bereds av ordförande. 

4 § Utskott 

Överförmyndarnämnden ska inte ha något utskott. 

5 § Arbetsformer 

KFS2011:1 

För överförmyndarnämnden gäller "Reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Tingsryds kommun". 

6 § Ansvarsområde 

Nämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter beträffande tillsyn över 

förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap och vad som i övrigt är föreskrivet om 

överförmyndare i föräldrabalken (1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995379), lag 

om god man för ensainkommande barn (2005 :240) samt andra författningar. 

7 § Begränsningar i överförmyndarnämndens delegation 

Enligt reglerna i föräldrabalken får följande beslut inte delegeras 

1. framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige 

2. beslut att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget 

3. häva avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo förelägga vite 

A vslagsbeslut fattas av nämnden. Detta innebär att överförmyndarnämnden i sin helhet 

måste fatta beslut i ovanstående ärenden. 

8 § Anmälan av delegationsbeslut - specifikt överförmyndarnämnden 

Enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken behöver inte beslut som fattats på delegation anmälas för 

nämnden. Beslut som ordförande fattar på delegation, 6 kap. 36 § kommunallagen, ska 

anmälas till nämnden. 

9 § Förvaltningsorganisation 

Överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation är kommunledningsförvaltningen. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

usterare 

§ 205 

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun 
Dnr 2017/604 003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Parallellt med översyn av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 

reglemente för kommunstyrelse och nämnder läggs förslag fram gällande 

revidering av reglemente för revisorerna. 

Revisorerna kommer att komma in med sitt yttrande över föreslaget 

reglemente till kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-16. Därför föreslås 

att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun 

Skrivelse från kommunsekreteraren, 2017-09-28 
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2 (6) 

Revisionens roll 

1 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterstmedborgarnas 

demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 

nämnder, företag och stiftelser. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa 

insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt 

verksamheten, men kan också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina 

insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunen är att granska om verksamheten följer 

fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska 

ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 

oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Vmje rev isor fullgö r sitt uppdrag självständigt. 

Revisionens formella reglering 

2§ 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 

ägardirektiv utfärdade för kommunala företag. 

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9- 12. 

Lekmannarevisionen regleras i aktie bo lagslagen, kapitel -l-0 9. Regler för revisionen finns 

också i lagstiftningen för andra företagsformer, tex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 

uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, 

principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess 

kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala 

sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt 

från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i 

kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting). 

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 

regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunens arbetsordning för 

nämnder och styrelser. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet -

tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, 

dataskyddsförordningen personuppgiftslagen, lagen om offentlig upphandling m .fl. Likaså har 

de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
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3 (6) 

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de behöver 

vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna granskar. 

. Revisorernas antal och organisation 

3§ 

Kommunen har 6 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 

fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

4-§ 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdrnget. 

4§ 

För att främja ett fullt samordnat revisionsarbete väljer fullmäktige samtliga kommunens 
revisorer till lekmannarevisorer i aktiebolag samt revisorer i kommunens stiftelser. 

Fullmäktige ska utse någon av de valda revisorerna till att vara lekmannarevisor i de 

kommunala hel- eller delägda bolagen. 

5§ 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland revisorerna en ordförande och 

en vice ordförande. Rollen för ordföranden är att vara sammankallande och leda gemensamma 

sammankomster och sammanträden. Ordföranden hämtas ur minoriteten i fullmäktige. 

6§ 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 

det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 

revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Revisorernas uppgifter 

7§ 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 

donationsstiftelser. 

8§ 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 
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Revisorernas ekonomi och förvaltning 

9§ 

För revisorernas budget är fullmäktiges presidium beredning. 

10 § 

4 (6) 

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i 

stiftelser. Kostnaderna belastar respektive företag. 

11 § 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 

regler som gäller för en kommunal nämnd. 

12 § 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna 

lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

13 § 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 

omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling 

tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar 

själva om upphandling. 

14 § 

Bestämmelser i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 

upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 

15 § 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 

ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra 

experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

16 § 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 
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17 § 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor~ Revisorerna kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 

revisorerna justerar den. 

18 § 

En skrivelse ( eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 

revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av 

ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 

19 § 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast i mars månad varje år. Till 

revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 

granskning. 

20 § 

5 (6) 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas 

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så 

snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till 

fullmäktiges alla ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 

revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 

fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 

21 § 

Revisorerna får 1nm närvara vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller 

revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

22 § 

Revisorerna får 1nm initiera ett ärende i fullmäktige med i anledning av sin granskning 

och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för 

att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett. 

Revisorerna får 1nm initiera ett ärende i nämnder och styrelser med i anledning av sin 

granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana 

ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 
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6 (6) 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att 

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande 

åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredställande åtgärder med anledning därav 

rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden 

tas upp till behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett. 

Revisorernas arkiv 

23 § 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

usterare 

§ 206 

Delårsrapport 2:2017 Kommunstyrelsen 
Dnr2017/614 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2:2017 Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport 2:2017 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2:2017 Kommunstyrelsen 
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Tingsryds 
komm 



52

Innehållsförteckning 

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

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

3 Verksamhetens mål och utveckling ....................................................................................... 4 

3.1 Vision ....................................................................................................................................... 4 

3.1.1 Medborgare ................................................................................................................... 4 

3.1.2 Samhälle ......................................................................................................................... 4 

3.1.3 Ekonomi ......................................................................................................................... 4 

3.1.4 Medarbetare ................................................................................................................... 5 

3.1.5 Process ........................................................................................................................... 6 

4 Framtid ................................................................................................................................... 6 

5 Sammanfattning ..................................................................................................................... 6 

6 Styr kort .................................................................................................................................. 7 

Kommunstyrelse, Delårsrapport 2 2017 2(8) 



53

1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

för: 

• den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi 

• ledning och samordning av kommunkoncernen 
• uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt) 

• samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision 

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
förvaltningar och företag 

• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 
information 

• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, 
Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 

om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med 1 april 

(integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår 

således i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) 

i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska 

avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, d v s Teknisk avdelning 

inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i 

samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. 

2 Omvärldsanalys 

2017 råder högkonjunktur och hjulen snurrar allt fortare. Företagen signalerar att man har 

stora orderingångar samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt kompetens. I världen har 

antalet konflikter minskat samtidigt som det råder en global oro med bl a osäkerhet kring 

maktbalansen mellan världens ledande länder, brexit, återkommande terrordåd mm. Stora 

naturkatastrofer, vattenbrist och våldsamma oväder gör att fler och fler börjar tala om 

klimatförändringar och miljöhot. Samtidigt ser vi en mycket snabb teknikutveckling inom 

många områden och inte minst inom energiområdet går nu utvecklingen mycket snabbt. Det 

byggs på många håll i landet och bostadsförsörjningsfrågan är aktuell även lokalt. 

Vi har en stor utmaning men också möjlighet till lösning i att ta tillvara den resurs som 

nyanlända utgör och att se till att de unga får utbildning och kan göra inträde på 

arbetsmarknaden. Vi är redan en attraktiv kommun för besökare och har en stor potential till 

utveckling inom besöksnäring och upplevelseindustri. Andelen företagare är hög lokalt men 

näringslivsklimatet uppfattas som dåligt och har det senaste året ytterligare försämrats 

kraftigt. Till stor del handlar det om att utveckla arbetssätt där olika kompetenser samverkar 

och där processer som är viktiga för näringslivet blir rättssäkra, transparenta och förutsägbara 

samt hållbara över tid. 
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3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 Medborgare 

-
Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 

arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 

och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl a med en rad olika aktiviteter kring 

klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas och en 

framåtsyftande utvärdering av verksamheten har genomförts. Kommunens digitala agenda 

med bl a införande av e-tjänster skapar förutsättninga för ytterligare förbättringar av snabb 

och säker service. Politiken har valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren. 

3.1.2 Samhälle 

-
Genomförandet av besluten som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi fortsätter att prägla 

kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Det tar tid att införa förändringar och att 

genomlysa olika processer som påverkas av dessa. Vid en revision av kommunens hemsida 

framkom att information är ett område som blivit eftersatt och behöver åtgärdas. Det arbetet 

är påbörjat men kommer att kräva både tid och resurser. 

Rankingen av företagsklimatet mellan landets kommuner gav Tingsryd en placering på plats 

260 av 290. Man har fallit 60 enheter från föregående år och här behövs insatser som är både 

personella och ekonomiska. För att kunna frigöra tid från bygglovshandläggare, 

miljöhandläggare och planarkitekter till rådgivning kan inte krav ställas på 100% debiterbar 

tid hos dessa. Likaså behöver vi hitta former för att kunna utföra uppdrag trots att det är svårt 

att få och behålla spetskompetens inom olika områden som berör näringslivet. 

Ett stort och aktivt föreningsliv behöver beredas plats i samhällsutvecklingen då deras 

varande och mående påverkar atttraktiviteten för kommunen. Ett nytt bidragssystem för den 

ideella sektorn och en öppnare dialog med föreningslivet kommer att införas och dialogen 

kring detta är nu påbörjad. 

3.1.3 Ekonomi 

-
Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 

in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande 

pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en 

viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört 

med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har 

uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har 
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arbetsprocessen med 2018 års budget genomförts, vilket resulterade i att fullmäktige den 25 

september beslutade om en budget för 2018 med ett resultat på+ 11,5 mkr. Detta motsvarar 

1,6% av skatteintäkter och utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål 

om 2% inte till fullo uppnås i 2018 års budget. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en 

stor utmaning att leva upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2017 uppgår till + 1, 7 mkr jämfört med budget. 

Prognosen för respektive avdelningen framgår i tabellen nedan. Generellt kan sägas att 

överskottet i första hand är hänförbart till personalkostnader till följd av personalomsättning 

med tillhörande tidsglapp innan rekryteringar blivit färdiga. 

I årets första delårsrapport (efter april månads redovisning) uppgick prognosen för 

kommunstyrelsen till -0,9 mkr. Med anledning av den dåvarande underskottsprognosen 

fattade kommunstyrelsen i augusti beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid årets 

slut. Åtgärderna berörde kansliavdelningen och avdelningen för arbete och lärande, då det var 

dessa avdelningar som då visade underskott i prognosen. 

Den aktuella prognosen innebär således en kraftig förbättring från prognosen efter april 

månad. Ingen avdelning uppvisar längre underskott i prognosen. Prognosen för avdelningen 

för arbete och lärande har förbättrats från -1,8 mkr till ett förväntat nollresultat. Orsakerna till 

förbättringen förklaras i den bifogade rapporten för arbete och lärande. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt (KC) 1 333 998 1 418 -85 

Kansliavdelning 10 888 7 938 10 888 0 

Utv.avdelning 13 706 8166 12 956 750 

Ekonomiavdelning 5770 3 211 5 570 200 

Personalavdelning 9 902 5 441 9 022 880 

Arbete och Lärande 45 830 29 993 45 830 0 

Totalt 87 429 55 747 85 684 1 745 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 

Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga 

resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett 

större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet 

omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika 

metoder att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå 

i tre år. Höstens arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer har 

fokus på Hållbart medarbetarskap. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och ett reviderat 

personalförsörjningprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är desamma 

både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är det 

viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen framstår som en 

attraktiv arbetsgivare. 
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3.1.5 Process 

-
Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 

intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny 

överförmyndarnämnd tillträdde 1 januari. Den 1 april delades tidigare Socialnämnden i två 

områden. Vård- och omsorgnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 

vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under 

kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt 

Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt 

tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och 

byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m fl, nu 

tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på 

verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under 

kvaravarande mandatperiod. 

4 Framtid 

För resterande del året 2017 sker fortsatt mycket fokus på genomförandet av den beslutade 

organisationsförändringen. Omorganisationen påverkar processer och medarbetare och det är 

av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser blir tydliga i både 

tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Det är ett omfattande arbete 

som måste slutföras under resterande del av året samt under början nästa år. 

1 januari 2018 börjar en ny kommunallag att gälla. Förberedelser i form av utbildningar samt 

översyn av styrdokument och arbetssätt måste genomföras under hösten. 

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Det nya regelverket har stor 

påverkan i stora delar av den kommunala verksamheten och intensiva förberedelser måste 

påbörjas redan i höst. Detta arbete kommer att vara resurskrävande, både i form av arbetstid 

och budgetmedel. 

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från 

samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett 

plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. Arbete med översyn och uppdatering av 

styrdokument och arbetssätt inför den nya organisationen pågår. 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 

perspektiven i vår styrmordell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta 

sammanhang inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för 

fortsatt handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. 

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet 

är bland annat service och information gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, 

integration och rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya 
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styrdokument inom flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och 

tjänstemän har lagts en god grund för det framtida utvecklingsarbetet. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 

delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 
Medborgarundersökning Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

- Hög ti llgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 

information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 
bemötande Medborgarundersökning tillgänglighet), 

genomförs under hösten 2017. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-
samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 

- Kvalificerat stöd och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Intern-Kund-
väl fungerande intern bokslutsperioden. Index (intern enkät mot 
service till den kommunala Enkät är inte planerad under kommunorganisation och 

organisationen 2017. politik) 

- Bra utbud och kvalitet Ingen mätning har genomförts - Nöjd-Medborgar-Index 
inom fritids- och under bokslutsperioden. (ku ltur) , NMI, 
kulturverksam het Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

- Nöjd-Medborgar-Index 
(idrott), NMI, 
Medborgarundersökning 
2017 

Samhälle • God service och bra Svenskt näringsliv presenterade i - Vad ger företagarna 

förutsättningar för det slutet av september sin årliga för sammanfattande 

lokala näringslivet ranking av näringslivsklimatet i omdöme om 
landets kommuner. Kommunens företagsklimatet i 
placering blev plats 260 av kommunen (Insikt) 
landets 290 kommuner. 
Resultatet innebar en försämring • Svenskt Näringslivs 
med 60 platser jämfört med året ranking av kommunerna 
före . 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
insiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 
ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI, 
leva och bo i Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

Ekonomi • God ekonomisk Fullmäktiges finansiella mål för • Resultat i % av 

hushållning god ekonomisk hushållning skatteintäkter och 
avseende resultat, generella statsbidrag 
självfinansiering av investeringar 

• Självfinansiering av samt amortering av låneskuld 
uppfylls för både bokslutsperioden investeringar 
och prognos för helåret 2017. 

• Minskning av 
låneskulden 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

• God kostnadskontroll Prognosen visar ett överskott mot • KLF:s resultat med 

och hög prognossäkerhet budgeten på +1,7 mkr vid årets nettokostnader inom 
inom KLF slut. budgetramen 

Medarbetare God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i • Sjukfrånvaro för hela 

frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 
till 7,2% för perioden januari-juli . 

• Sjukfrånvaro för KLF Detta innebär en ökning jämfört 
med samma period förra året, då 
motsvarande siffra var 6,4%. 

Sjukfrånvaron för 
kommunstyrelsens verksamheter 
(KLF) uppgick till 2,5% för samma 
period. Detta innebär en 
förbättring jämfört med samma 
period förra året, då motsvarande 
siffra var 3, 1 %. 

- Attraktiv arbetsplats Ingen mätning har genomförts - Hållbart 
med bra under bokslutsperioden. medarbetarengagemang, 
anställningsförhållanden, Medarbetarenkät genomförs HME (totalindex för hela 
engagerade medarbetare vartannat år. Förra mätningen kommunorganisation) 
och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och 

- Nöjd-Medarbetarindex nästa mätning är således våren 
2018. (totalindex för hela 

kommunorganisationen) 

- Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

- Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process Ständiga förbättringar Arbete med upphandling av två Införande av 
och utveckling genom större verksamhetssystem pågår: kommunövergripande 
processorienterad verksamhetssystem för omsorgen verksamhetssystem enligt 
verksamhet samt diarie- och plan 

ärendehanteri ngssystem. 
Införande sker tidigast under 
2018. 

Arbetet med omorganisationen 
innebär mycket fokus på 
processflöden i olika sammahang 
och på olika nivåer. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 
finnas och uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 

har inte gjorts. tjänstegarantier 
Arbete kring detta har påbörjats 
under bokslutsperioden. 

- God intern kontroll Bedömning görs först i - Kommunstyrelsens 
årsbokslutet. samlad bedömning av IK 
Förra årets arbete med intern 
kontroll bedömdes som svagt, då 
flera av granskningarna inte 
genomfördes. Som en följd av 
detta har ett förbättringsarbete 
påbörjats under bokslutsperioden. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Avdelningen för arbete och lärande ansvarar för integration, individ- och familjeomsorg, 

vuxenutbildning och folkhälsosamordning 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Kommunstyrelsens vision: 
"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

Arbete och lärandes ledstjärna: 
" I alla livets skeden med fokus på människors möjligheter " 

2.1.1 Medborgare 

-
Arbetet med uppdatering av hemsida och intranät, så att informationen som finns där är 

lättillgänglig och korrekt fortgår inom arbete och lärande med hjälp av 
informationsavdelningen. Riktlinjer gällande tillgänglighet har tagits fram och arbete med 

rutin för samarbete med Medborgarkontor och Mötesplatser pågår. Detta för att snabbt kunna 

hänvisa rätt vid förfrågningar. Mötesplatserna är viktiga för att nyanlända skall få hjälp att 

lotsas rätt och kunna få hjälp med rätt kontakter. 

Från och med 2017 finns en social jour via avtal med Värnamo tillgänglig. Införandet av 

social jour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta situationer utanför kontorstid. 

På grund av fortsatt stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant 

under 2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendealternativ. Vid 

möten inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta. 

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta 

kombinerat med psykiska problem. Den integrerade missbruksvården kommer att kunna ge 

rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få kombinerade insatser. Starten för 

verksamheten har försenats till 2018. 

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd 

till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och 

utvärderas. 

Vi arbetar för ett ökat samarbete mellan verksamheter och myndigheter genom nya 

mötesformer. Det kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att hjälpa individer framåt 

mot studier, arbete eller sysselsättning. Olika insatser och projket såsom extratjänster, 

studiestartstöd, perfect match, väninnor till vänninor, hälsoskolan och nätverk och 

familjekontakt skall öka möjligheten för medborgare att komma i arbete, meningsfull 

sysselsättning eller utbildning. 

2.1.2 Samhälle 

-
Kommunen har ett mycket högt antal egenbosättningar under 2017. Detta i kombination med 

stor brist på lägenheter har lett till att oseriösa hyresvärdar kommit till på bostadsmarknaden 

som tillhandahåller mycket dyra lägenheter/ hus med väldigt dålig standard. I dag pågår 
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arbete med hur denna problematik ska motverkas bla genom projekt bo bra, som tilldelats 

medel via§ 37, och som kommer att starta 2018. 

Ökat samarbete med arbetsförmedlingen, utvecklingsavdelningen och vuxenutbildningen 

kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att tillvarata den kompetens som finns i 

kommunen och för att möjliggöra riktade utbildningsinsatser för att möta kompetensbehov 

hos företagen. Utökade lokaler för vuxenutbildning inom vård och omsorg innebär stora 

möjligheter att utbilda mer utifrån kommunens egna och privata vårdgivares behov. Påbörjad 

diskussion gällande industriutbildning kommer att ge samma effekt för tillverkningsindustrin. 

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där 

handlingsplan med aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap är framtagen. 

Genom beviljade medel från Mucf har en rad gratis aktiviteter genomförts under 

sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika 

idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna. 

2.1.3 Ekonomi 

-
Efter delår 2 är 65,4 % av budgeten använd och prognos för 2017 för avdelningen är en 

budget i balans. 

Kostnader för det tyska dödsboet med tillhörande fastighet i Konga förväntas bli 
ca 400 000 kr. Kostnader för dödsbo belastar budgeten för Försörjningsstöd. 

Den kraftigt förbättrade prognosen jämfört med delår 1 för IFO barn och familj beror på flera 

orsaker, som återsökningar från Migrationsverket, tillförda stimulansmedel från 
socialstyrelsen, minskade lönekostnader för ej tillsatta vakanser, minskade kostnader för köpt 

vård och utfasning av inhyrda socionomer. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 2 096 808,0 1 876,2 219,8 

IFO Barn och familj 20 623 14 142,0 20 870,0 -247,0 

IFO Vuxna 15 731 10 369,7 15 816,8 -85,8 

Vuxenutb 7 367 4 673,1 7 267,0 100,0 

Integration 13 0,0 0,0 13,0 

Totalt 45 830 29 992,8 45 830,0 0,0 

2.1.4 Medarbetare 

-
Framtagning av en bra modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. Rutiner 

för hur avlastning för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt 

används med mycket gott resultat. Rutiner för avslutande av anställning finns och 

introduktionen har uppdaterats. 

Regelbundna arbetsmiljöenkäter och ärendegenomgångar visar på klart förbättrad 

arbetssituation med upplevelse av kontroll och tillgång av arbetsledning och stöd för att kunna 

utföra arbetsuppgifter. 
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Det är svårigheter att rekrytera behörig personal både inom socialtjänst och behöriga lärare 

inom vuxenutbildningen. Det ger en ökad belastning på redan anställda och konkurrensen om 

de som finns tillgängliga för anställning hård. Detta leder till höjda ingångslöner och att nya 

krav ställs på flexibel arbetstid och övriga förmåner. 

Inom socialtjänsten kommer inhyrda socionomer att fasas ut under hösten. Statliga 

stimulansmedel för ökad bemanning i sociala barnavården används för 2017 till extra 

administratör, mentor/teamledare och socialsekreterare med inriktning verksamhetsutveckling 

och IT-stöd. 

2.1.5 Process 

-
Uppdatering av rutiner och säkra processen för ett ärendes handläggning pågår och genom 

processkartläggning identifieras kritiska moment. 

Mötesstrukturer har reviderats och tillsammans med andra aktörer såsom arbetsförmedlingen 

har nytt mötesschema tagits fram i form av MUS och MINT möten. Mål är att ha effektiva 

processer i samverkan för att få fler i arbete eller sysselsättning 

Upphandling och implementering av verksamhetssystem pågår. En handläggare inom IFO har 

under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT

stöd. 

Klientmöte via Skype är testat. Önskemål om möjlighet för handläggare inom missbruksvård 

att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna möjlighet är under 

utredning. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och - Andel uppfyllda 
delaktighet, hög tjänstegarantier 
tillgänglighet, god 

- Andel nöjda klienter information, gott 
bemötande, aktiv ledning IFO 

och samordning av den 
- Andel som är kommunala verksamheten, 

god kvalitet i nöjda/mycket nöjda med 

verksamheten för våra anhörigstödet som erbjuds 

målgrupper, fler i arbete 
- Andel som vet vart och sysselsättning samt 

skapa goda uppväxt- och man vänder sig vid 

levnadsvillkor klagomål och synpunkter 

Samhälle - God service och bra 
förutsättningar för 
näringslivet, Tingsryds 
kommun skall vara en bra 
plats att leva och bo i 

Ekonomi - God ekonomisk - Budgetavvikelse 

hushållning, god 
- Kostnaderna för köpt kostnadskontroll och 

prognossäkerhet vård och stöd skall minska 

- Målet finns ej 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar Mått 

Medarbetare - God arbetsmiljö och - Nöjda medarbetare 
frisk personal, attraktiv (HME) 
arbetsplats med bra 
anställningsförhållanden. - Andel sjukfrånvaro av 

kompetenta medarbetare arbetad tid ska minska 

och gott ledar- och 
- Andel sjukfrånvaro (0-medarbetarskap 
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

- Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
IFO 

Process - Utveckling genom - Antal ärende per 
processorienterad heltidsanställd 
verksamhet, uppfyllda handläggare IFO 
tjänstegarantier, god 

- Antal genomförda kvalitet i arbete med intern 
kontroll samt ökad projekt inom IT-stöd per år 

digitalisering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

~V~ 
\ 

§ 207 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommun 
Dnr 2017/615 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Från nämndernas delårsrapporter har ekonomiavdelningen sammanställt 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommun. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommun 

I Utdrags bestyrkande 



67

Delårsrapport 2 2017 

Tingsryds kommun 

Till KS 2017-10-16 

Tingsryds 
kommun 



68

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 
Finansiell analys 

Resultaträkning och kassaflödesanalys 

Balansräkning 

Driftredovisning 

Investeringsredovisning 

Finansredovisning 

Redovisningsprinciper 

Verksam hetsu ppfölj ni n g 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnd 

Bildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Bilaga 
Nämnds beslut 

Tingsryds kommun, Delårsrapport 2 2017 

Sida 

1 
6 

7 

8 

9 

10 

10 

11 
25 

42 

54 

Nr 

1 



69

Finansiell analys 

Omvärld 
% 2016 2017 2018 2019 

BNP 2,9 3,3 2,3 1,4 

Sysselsättning, timmar 1,7 1,1 1,1 0,0 

Relativa rbetslöshet, nivå 6,9 6,6 6,5 6,5 

Timlön (konj.statistik) 2,4 3,0 3,1 3,4 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,3 

Skatteunderlag 5,0 4,3 4,1 3,6 

Rea It skatteunde rl ag 2,6 1,1 1,2 0,5 

Källa: SKL2017-08-17, cirkulär 17:42 

Enligt SKL har svensk ekonomi utvecklats 
överraskande starkt under första halvan av året. 
Framförallt har produktionen i byggsektorn ökat 
påtagligt som en följd av kraftigt växande 
byggnadsinvesteringar. Under fortsättningen av året 
väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också 
utvecklingen för svensk ekonomi i stort beräknas 
dämpas. För helåret förväntas en BNP-tillväxt på 
3,3 procent, vilket kan jämföras med en ökning på 
2,9 procent i fjol. Den fortsatt positiva utvecklingen 
i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och 
skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt 
i år och nästa år. Arbetslösheten pressas tillbaka och 
når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. 

Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget 
normaliseras. BNP, sysselsättning och 
skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än 
normalt. SKL menar att situationen för 
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av 
att befolkningen och behoven av skola, vård och 
omsorg fortsätter växa i snabb takt. 
(källa: SKL 2017-08-17, cirkulär 17:42) 

Räntenivån har under årets första åtta månader varit 
fortsatt rekordlåg. Riksbankens reporänta har varit 
oförändrad på nivån -0,50%. Enligt Riksbankens 
s k räntebana förväntas en långsamt höjd räntenivå 
från och med halvårsskiftet 2018. 

Allmänt 

Pågående organisationsförändringar 

I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om en 
förändrad politisk organisation från och med 1 
januari 2018. Som en följd av beslutet sker även 
förändringar i tjänstemannaorganisation. 

Förändringarna i både den politiska organisationen 
och tjänstemannaorganisationen införs successivt 
mellan 1 januari 2017 och 1 januari 2018 enligt 
följande: 

1 januari 2017: 
• Miljö- och byggnadsförvaltning bildades 

som under 2017 fortsatt att lyda under 
samhällsbyggnadsnämnden i den politiska 
organisationen. 

• Administratörer, ekonomer och 
nämndsekreterare övergick till 
kommunledningsförvaltningen 

• Överförmyndarnämnd infördes 

1 april 2017: 
• Individ- och familjeomsorgen flyttades 

från socialnämnden/förvaltningen till 
kommunstyrelsen/kommunledningsför
valtningen 

• Vuxenutbildningen flyttades från barn
och utbildningsnämnden/förvaltningen till 
kommunstyrelsen/kommunledningsför
valtningen 

• Utskott för arbete och lärande infördes i 
kommunstyrelsen 

• Avdelning för arbete och lärande bildades 
hos kommunledningsförvaltningen (med 
verksamheterna individ- och 
familjeomsorg, integration, 
vuxenutbildning och folkhälsa) . 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen ( exkl 
Miljö och Bygg) bildade Tekniska 
avdelningen och överflyttades till 
kommunledningsförvaltningen, men 
fortsätter året ut att lyda under 
samhällsbyggnadsnämnden i den politiska 
organisationen. 

• IT-verksamheten överflyttades till 
Tekniska avdelningen. 

• Barn- och utbildningsnämnden upphörde 
och ersattes av Bildningsnämnden med 
ansvar för förskola, grundskola, 
gymnasieskola och bibliotek. 

• Socialnämnden upphörde och ersattes av 
Vård- och omsorgsnämnden med ansvar 
för äldre- och funktionshindersomsorg 
samt kommunal hälso- och sjukvård. 

1 januari 2018: 
• Samhällsbyggnadsnämnden upphör och 

kommunstyrelsen tar över ansvaret för 
Tekniska avdelningens verksamheter. 

• Miljö- och byggnadsnämnd bildas med 
Miljö- och byggnadsförvaltningen som 
förvaltning. 

• Utskott för plan och näringsliv bildas i 
kommunstyrelsen. 
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Befolkningsutveckling 

Enligt uppgift från SCB uppgick kommunens 
invånarantal till 12 422 invånare per den 30 juni i 
år. Det innebär en ökning med +29 personer sedan 
årsskiftet, då invånarantalet var 12 393 personer. 
Födelsenettot för första halvåret uppgick till -42 
personer (55 födda och 97 avlidna), medan 
flyttnettot uppgick till +71 personer (367 inflyttade 
och 296 utflyttade). Motsvarande siffror för samma 
period förra året var födelsenetto -18 personer (59 
födda och 77 avlidna) och flyttnetto + 118 personer 
(356 inflyttade och 238 utflyttade). 

Resultat och kapacitet 

Resultat 

2014 2015 2016 2017 

Res ultat ja n-a ug, mkr 1,3 -9,7 18,0 23,9 

Resultat ja n-a ug exkl jämförelse-

s törande poster, mkr 1,3 -7,7 18,0 23,9 

Periodens resultat i % av skatte-

intäkter och utjämning 0,3 -2,2 3,8 5,0 

Budgeterat resultat helår, mkr 8,6 5,1 3,8 14,7 

Resultat helår, mkr 3,9 -5,9 36,4 19,4 

Resultat helår i% av skatte-

intäkteroch utjämning 0,6 -0,9 5,1 

Periodens resultat uppgick till +23,9 mkr, vilket 
motsvarar 5,0% av skatteintäkter och utjämning. 
Resultatet innebär att en stark resultatnivå har 
bestått hittills under året. Efter årets fyra första 
månader var resultatet+ 19,7 mkr (8,2%). 

2,7 

Budgeterat resultat för 2017 uppgår till+ 14,7 mkr 
(helår), vilket motsvarar 2,0% av skatteintäkter och 
utjämning. Periodens resultat visar sammantaget en 
allmänt låg budgetförbrukning för i stort sett 
samtliga verksamheter under årets första åtta 
månader. 

Prognosen för helåret 2017 visar ett resultat om 
+ 19,4 mkr. Årsresultatet förväntas således bli något 
högre än budgeterat. Budgetförbrukningen hos 
verksamheterna förväntas enligt prognosen bli 
högre under resterande del av året jämfört med de 
åtta första månaderna. Resultatprognosen är relativt 
oförändrad jämfört med årets första delårsrapport 
( efter april månad), då prognostiserat resultat för 
helåret 2017 var + 17 ,5 mkr. 

Balanskravsutredning 

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

Jan-aug 2014 2015 2016 2017 

Redovisat resultat 1,3 -9 ,7 18,0 23,9 

Reavin ster --0,1 -0,3 -0,1 -1,8 

Resultat enligt balanskravet 1,2 -10,0 17,9 22,1 

Reavinster om 1,8 mkr ingår i resultatet, varför 
balanskravsresultatet för bokslutsperioden uppgår 
till +22,1 mkr. Således har balanskravet uppfyllts 
med god marginal för den enskilda boksluts
perioden. 

Kommunen har inte längre något balanskravs
underskott från tidigare år som ska återställas i det 
egna kapitalet. 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Jan-aug 2014 2015 2016 2017 

Skatteintäktsutveckling, mkr 6,6 1,0 37,5 9,2 

Skatteintäkts utveckling, % 1,5 0,2 8,6 2,0 

Nettokostnadsutveckling, mkr 14,7 10,5 12,3 3,2 

Nettokostnadsutveckling, % 3,5 2,4 2,8 0,7 

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

Nettoförändring, %-enheter -2,0 -2,2 5,8 1,3 

Periodens skatteintäkter (inkl. generella statsbidrag 
och utjämning) uppgick till 481,5 mkr, vilket 
motsvarar en ökning med 9,2 mkr (2,0¾)jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta är en 
förhållandevis normal ökningstakt, som dock är 
betydligt lägre än ökningen för samma period förra 
året (som var extraordinärt hög bl a grund av extra 
statsbidrag). 

Periodens nettokostnader i verksamheten uppgick 
till 458,6 rnkr, vilket motsvarar en ökning med låga 
3,2 mkr jämfört med samma period förra året. 
Normalt brukar nettokostnadernas ökningstakt 
under årets första åtta månader ligga i nivån 10-15 
rnkr. Som nämnts tidigare syns sammantaget en 
allmänt låg budgetförbrukning för i stort sett 
samtliga verksamheter under årets första åtta 
månader. Enligt helårsprognosen förväntas 
nettokostnaderna öka med ca 29 rnkr jämfört med 
2016. Prognosen innebär således att en högre 
budgetförbrukning hos verksamheterna förväntas 
under resterande del året jämfört med de åtta första 
månaderna. Budgeterad nettokostnadsökning 2017 
är ca 35 mkr jämfört med bokslut 2016. 
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Finansiella poster 

Jan-0ug 2014 2015 2016 2017 

Finansiella intäkter 1,8 1,5 3,4 3,0 

Finansie lla kostnader 1,7 0,8 2,3 2,0 

Finansnetto 0,1 0,7 1,1 1,0 

Periodens finansnetto är relativt oförändrat jämfört 
med samma period förra året. Prognosen för helåret 
uppgår till + 1,3 mkr, vilket innebär ett överskott 
mot budgeten på drygt 3 mkr. 

Investeringar 

2014 2015 2016 2017 

Investeringar jan-aug, mkr 85,3 60,1 11,4 15 ,0 

Självfinansieringsgrad, % 23 18 379 324 

Investeringar/avskrivningar,% 461 296 45 61 

Investeringar he lår, mkr 121,5 68,4 25,0 31,4 

lnvesteringsbudget, mkr 163,4 79,5 35,7 40,0 

Under årets första åtta månader har investeringarna 
uppgått till förhållandevis låga 15,0 mkr. 
Investeringsbudgeten uppgår till 40,0 mkr, vilket 
innebär att endast ca 37% av budgeten har 
förbrukats under bokslutsperioden. Motsvarande 
siffra för samma period förra året var 32%. 

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

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

Årsprognosen för investeringarna uppgår till drygt 
31 mkr. Således förväntas en budgetförbrukning på 
ca 79% och överskott mot budgeten på knappt 9 
mkr. 

Det är av stor vikt att den planerade investerings
budgeten genomförs varje år. Då en stor andel av 
budgeten avser underhåll av kommunens 
anläggningstillgångar innebär en oförbrukad 
investeringsbudget att en underhållsskuld byggs 
upp för framtiden. 

Soliditet 

Per 31 aug 2014 2015 2016 2017 

Soliditet enligt ba Ians räkning 51,9 46,0 47,8 48,8 

Förändring til lgångar,% 7,9 10,5 4,5 8,9 

Förändring eget kapital,% -3,9 -2,0 8,6 11,1 

Soliditet inkl samtliga 

pensionsförpliktelser, % 4,8 4,7 9,8 15,2 

Soliditeten ( enligt balansräkningen) uppgick 31 
augusti till 48,8%, vilket innebär en ökning med 1,0 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Ökningen beror på bokslutsperiodens och 
förra årets höga resultat, låga investeringsnivå och 
minskade upplåning. Vid årsskiftet var soliditeten 
47,0%. Periodens förbättring uppgår således till 
hela+ 1,8 procentenheter. 

Soliditeten räknad inklusive samtliga 
pensionsåtaganden uppgick 31 augusti till 15,2%, 
vilket innebär en ökning med hela 5,4 
procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra 
året. Vid årsskiftet var samma soliditetsmått 12,3%. 
Förutom ovanstående faktorer påverkas detta mått 
även positivt av att ansvarsförbindelsen för 
pensioner har minskat under perioden till följd av 
pensionsutbetalningar. 

Skuldsättning 

Per31aug 2014 2015 2016 2017 

Lånesku ld, mkr 145,0 200,0 185,0 160,0 

Genomsn vägd ränta,% 2,70 1,84 1,59 1,42 

Antal kreditgivare 1 1 1 

I augusti genomfördes amortering om 25 mkr för 
lån som löpte ut. Därmed uppgick låneskulden till 
160 mkr per 31 augusti, vilket innebär en 
minskning med 25 mkr jämfört med både samma 
tidpunkt förra året och årsskiftet. 

1 

Av låneportföljens 160 mkr har 120 mkr (eller 
75%) fast ränta med olika löptid 0-6 år, medan 40 
mkr (eller 25%) har rörlig ränta. Genomsnittlig 
vägd ränta var 31 augusti 1,42%, vilket är en 
minskning jämfört med motsvarande tidpunkt förra 
året då genomsnittsräntan var 1,59%. Samtliga lån i 
låneportföljen är placerade hos Kommuninvest AB . 
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Risk och kontroll 

Kassaflöde och likviditet 

Per 31 aug 2014 2015 2016 2017 

Likvida medel, mkr 

Kassalikviditet% 

60,3 39,5 64,0 108,3 

70 66 82 91 

Periodens kassaflöde uppgick till hela +28,8 mkr, 
vilket bland annat förklaras av det höga resultatet, 
den låga investeringsnivån samt ökade kortfristiga 
skulder. Som nämnts tidigare har amortering om 25 
mkr genomförts i augusti. 

De likvida medlen uppgick den 31 augusti till 108,3 
mkr (64,0 mkr), varav 47,9 mkr (22,0 mkr) utgör 
nettoskuld till kommunens koncernbolag avseende 
del i koncernkonto. Vid årsskiftet uppgick de 
likvida medlen till 79,4 mkr. 

Kassalikviditeten uppgick den 31 augusti till 91 %, 
vilket innebär en ökad nivåjämfört med 
motsvarande tidpunkt förra året (81 %). Vid 
årsskiftet uppgick kassalikviditeten till 83%. 

Pensionsförpliktelser 

Per 31 aug. Mkr. 2014 2015 2016 2017 

Pensionsavsättningi BR 5,1 7,1 7,7 8,1 

Ans va rsförbi ndelse tidigare 

pensionssystem (före 1998} 324,1 314,9 302,1 291,4 

Summa 329,2 322,0 309,8 299,5 

De totala pensionsåtagandena uppgick den 31 
augusti till knappt 300 mkr, vilket är ca 10 mkr 
lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. 
Minskningen beror på utbetalningar av pensioner 
under perioden. Vid årsskiftet uppgick de totala 
pensionsåtagandena till ca 302 mkr. 

Borgensåtaganden m.m. 

Per 31 aug. Mkr. 2014 2015 2016 2017 

Borgensåtaganden 

Egna bolag och stiftelser 550,2 546,1 548,0 544,6 

Föreningar 6,5 2,9 4,1 3,6 

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

Summa 556,9 549,2 552,3 548,5 

Avtal om hyresoption 4,2 3,4 2,5 1,7 

Kommunens totala borgensåtaganden mot de egna 
företagen har per den 31 augusti minskat med drygt 
3 mkr jämfört med samma tidpunkt förra året. 
Borgensåtaganden mot föreningar har minskat med 
ca 0,5 mkr i takt med föreningarnas amorteringar. 
Inga nya eller avslutade åtaganden har genomförts 
under bokslutsperioden. 

Budgetföljsamhet (prognos) 

mkr 2014 2015 2016 2017 

Budgeterat resultat 8,6 5,1 3,8 14,7 

Avvikelse mot budget: 

Kommunstyrelsen centr medel 4,4 4,6 0,7 0,4 

Kommunstyrelsen (KLF) 1,9 0,6 2,0 1,7 

Sam hä I Is byggnadsnämnd 1,0 2,3 2,7 -2,7 

Kultur-och fritidsnämnd 0,5 

Bi ldningsnämnd (fd BUN) 0,6 -0,3 2,6 1,8 

Vård- o omsorgs nämnd (fd SN) -12,5 -13 ,5 -0,8 2,2 

Taxefinansierad verksamhet 2,0 1,6 -1,0 -2,6 

Skatteintäkter -2,0 -0,6 24,8 -4,0 

Finansnetto 2,8 4,2 3,8 3,1 

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

Summa årets resultat 3,9 -5,9 36,4 19,4 

Resultatprognosen för helåret 2017 uppgår, som 
nämnts tidigare, till + 19,4 mkr, medan budgeterat 
resultat uppgår till + 14, 7 mkr. Prognosen är således 
något bättre än budgeterat resultat, med en 
sammanlagd positiv budgetavvikelse om +4, 7 mkr. 

De större budgetavvikelserna kan sammanfattas 
med följande poster: 

• Skatteintäkter -4,0 mkr 
• Nämnder +3,0 mkr 
• Centrala budgetmedel och finansiering 

+5 ,7 mkr 

Av underskottet för skatteintäkterna (-4,0 mkr) 
förklaras ca -2,0 mkr av att det slutliga extra 
statsbidraget ("välfärdsmiljarderna") för 2017 blev 
lägre än de preliminära uppgifterna. Den övriga 
delen (-2,0 mkr) beror på försämrad 
slutavräkning/skatteprognos sedan fullmäktiges 
budgetbeslut i september 2016. 

Summan av nämndernas prognoser visar ett 
överskott mot budgeten på +3,0 mkr. Detta innebär 
att målet om balans i nämndernas budgetar ser ut att 
uppfyllas på totalnivån. Den prognostiserade 
budgetavvikelsen fördelas enligt följande: 

• Kommunstyrelsen+ 1,7 mkr 
• Samhällsbyggnadsnämnden -2,7 mkr 
• Bildningsnämnden + 1,8 mkr 
• Vård- och omsorgsnämnden +2,2 mkr 

Totalt tillfördes nya budgetanslag om ca 14 mkr i 
nämndernas budgetramar inför 2017, varav 6 mkr 
är permanenta anslag och 8 mkr är tillfälliga anslag 
för 2017 och 2018. 

Inom prognostiserat överskott (+4,7 mkr) för 
centrala budgetmedel och finansiering syns bl a 
överskott på finansnettot (+3,1 mkr) och 
pensionskostnader (+0,8 mkr). 
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För mer analys och detaljer avseende 
budgetföljsamheten hänvisas till delårsrapportens 
nämndsberättelser samt driftsredovisningen. 

Prognossäkerhet 

mkr 2014 2015 2016 2017 

Prognos helårsresultat, april 2,2 0,8 27,5 17,5 

Prognos helårsresultat, aug 3,9 -13,8 23,1 19,4 

Slutlig utfall resultat 3,9 -5,9 36,4 

Uppföljning av prognossäkerheten kan göras först i 
årsbokslutet. 

Finansiella målsättningar 

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

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

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

3. Låneskulden ska minska genom planerade 
årliga amorteringar. 

Nedan följer en avstämning av målen för 
bokslutsperioden respektive helårsprognosen: 

2014 2015 2016 

Resultat% av skatter o utjämn 

Fastställt mål 2,0% 2,0% 2,0% 

Utfall januari-augusti 0,3% -2,2% 3,8% 

Uppfyll t januari-augusti Nej Nej Ja 

Utfall helår 0,6% -0,9% 5,1% 

Uppfyllt helår Nej Nej Ja 

Självfinansiering investeringar,% 

Fastställt må l 100% 100% 100% 

Utfall januari-augusti 23% 18% 379% 

Uppfyllt j~ nua ri-augusti Nej Nej Ja 

Utfa ll helår 26% 27% 311% 

Uppfyllt he lår Nej Nej Ja 

Minskning av låneskuld, mkr 

Fastställt mål <0 <0 <0 

Utfa ll januari-augusti 40 30 -15 

Uppfyllt ja na ri-a ugusti Nej Nej Ja 

Utfall helår 65 30 -15 

Uppfyllt helår Nej Nej Ja 

2017 

2,0% 

5,0% 

Ja 

2,7% 

Ja 

100% 

324% 

Ja 

182% 

Ja 

<0 

-25 

Ja 

-25 

Ja 

Som framgår av tabellen uppfylls alla de finansiella 
målen för både bokslutsperioden och årsprognosen. 

Koncernföretagen 

Koncernföretagen redovisar följande resultat (före 
bokslutsdispositioner) för bokslutsperioden samt 
prognos för helåret 2017: 

mkr 2014 2015 2016 2016 

Resultat f bokslutsdisp, jan-aug 

Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Stifte lsen Tingsrydsbostäder 

Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryds Kommunföretag AB 

I Resultat prognos, helår 2017 

Tingsryds Energi AB 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 

Tingsrydsbostäder AB 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 

Tingsryds Industristiftelse 

Tingsryds Kommunföretag AB 

0,8 2,7 

1,2 -1,8 

0,5 0,7 

4,3 4,0 

0,5 0,4 

-0,1 0,1 

1,4 1,1 

0,2 -0,4 

0,2 1,4 

4,6 5,3 

1,1 -0,6 

-0,1 0,0 

2,1 

-0,5 

2,1 

4,2 

-0,6 

0,1 

Som framgår i tabellen redovisar Tufab och 
Industristiftelsen negativt resultat för årets första 
åtta månader (-0,4 mkr respektive -0,6 mkr), medan 
övriga företag uppvisar positiva resultat. Även i 
årsprognosen visar Industristiftelsen och Tufab 
negativa resultat, medan övriga företag 
prognostiserar positiva resultat. 

I nedanstående tabell redovisas de helägda 
företagens externa låneskuld: 

mkr, eer 31 aug resp år 2016 

Tingsryds Energi AB 53 

Tingsryds Utv o Fastighets AB 186 

Tingsrydsbostäder AB 44 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 248 

Tingsryds Industristiftelse 15 

Tingsryds Kommunföretag AB 0 

Tingsryds kommun 185 

Totalt 731 

2017 

53 

182 

44 

248 

15 

0 

160 

702 

Det kan konstateras att kommunkoncernens totala 
låneskuld per 31 augusti har minskat med 29 mkr 
jämfört med samma tidpunkt förra året till följd av 
amorteringar (kommunen 25 mkr och Tufab 4 mkr). 

För mer detaljerad redovisning av företagens 
ekonomi och verksamhet hänvisas till företagens 
egna delårsrapporter, vilka hanteras som egna 
ärenden i kommunstyrelse och kommunfidlmäktige. 

Tingsryd 2017-10-02 

Daniel Gustafsson 
Ekonomichef 
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RESUL TATRÄKNING KOMMUNEN {tkr) 
Jan-Aug Jan-Aug 

2017 2016 

Verksamhetens intäkter 158 872 159 017 

Verksamhetens kostnader -592 957 -589 008 

Avskrivningar -24 527 -25 422 

Verksamhetens nettokostnader -458 612 -455 413 

Skatteintäkter 320 389 312 408 

Generella statsbidrag och utjämning 161 152 159 906 

Finansiella intäkter 2 992 3 381 

Finansiella kostnader -2 023 -2 297 

Resultat före extraordinära poster 23 898 17 985 

Jämförelsestärande poster 

Periodens resultat 23 898 17 985 

KAssAFLÖDESANAL vs KOMMUNEN {tkr) 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

löpande verksamhet 

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar 

Förvärv av aktier och andelar 

Erhållna investeringsbidrag 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Minskning/ökning av långfristiga fordringar 

Ianspråktagna investeringsbidrag 

Ökning/minskning av långfristiga låneskulder 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

PERIODENS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid periodens slut 

Specifikation: 

varav skuld till koncernföretag (koncernkonto) 

varav kommunens egna medel 
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Jan-Aug 

2017 

23 898 

413 

24 527 

526 

49 364 

-3 539 

18 095 

63920 

-14 957 

-47 

0 

1 774 

-13 230 

3 840 

-649 

-25 000 

-21 809 

28 881 

79 391 

108 272 

47 916 

60 356 

Jan-Aug 

2016 

17 985 

-92 

25 422 

-145 

43170 

-12 297 

-15 887 

14 986 

-11 440 

-4 

0 

145 

-11 299 

20 

-649 

-15 000 

-15 629 

-11 942 

75 945 

64 003 

21 990 

42 013 

Årsbudget 

2017 % 
210 870 75,3% 

-881 350 67,3% 
-38 744 63,3% 

-709 224 64,7% 

478 709 66,9% 

247 064 65,2% 
4 200 71,2% 

-6 000 33,7% 

14 749 

14 749 

Årsbudget 

2017 

14 749 

-650 

38 744 

0 

52 843 

0 

0 

52 843 

-39 977 

0 

0 

15 000 

-24 977 

0 

0 

-30 000 

-30 000 

-2 134 

70 000 

67 866 
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BALANSRÄKNING KOMMUNEN (tkr) 

2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 557 904 571 242 580 574 

Maskiner och inventarier 39 547 40 699 43 704 

Pågående arbeten 14 957 11 440 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 612 408 623 381 624 278 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 38 567 18 520 38 520 

Långfristiga fordringar 2 663 6 663 6 503 

Summa finansiella anläggningstillgångar 41230 25183 45 023 

Summa anläggningstillgångar 653 638 648 564 669 301 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 104 438 83 044 100 899 

Kassa och bank 108 272 64 003 79 391 

Summa omsättningstillgångar 212 710 147 047 180 290 

SUMMA TILLGÅNGAR 866 348 795 611 849 591 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående balans 398 885 362 435 362 435 

Periodens resultat 23 898 17 985 36 450 

Summa eget kapital 422 783 380 420 398 885 

Avsättningar 
Avsättningar till pensioner 8 094 7 681 7 681 

Avsättning fond Elsemålatippen 12 584 12 584 12 584 

Summa avsättningar 20 678 20 265 20 265 

Skulder 
Långfristiga skulder 188 508 214 482 214 157 

Kortfristiga skulder 234 379 180 444 216 284 

Summa skulder 422 887 394 926 430 441 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR O SKULDER 866 348 795 611 849 591 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelse pensioner 291 358 302 067 294 660 

Borgensåtaganden inkl statliga bostadslån 548 469 552 301 552 014 

Avtal om hyresoption 1 680 2 520 2 240 

Soliditet 48,8% 47,8% 47,0% 

Kassalikviditet 90,8% 81,5% 83,4% 

Res i % av skatteintäkter o utjämning 5,0% 3,8% 5,1% 

Soliditet inkl pensioner 15,2% 9,8% 12,3% 
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DRIFTREDOVISNING 2017 (tkr) 

Budget 2017 TB* Ars budget Redov Prognos Prognos 

Fullmäktige 2017 jan-aug % helår 2017 awikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen centrala medel -1 111 -1 111 -363 33% -1 203 -92 

Kommunledningsförvaltning (exkl Tekn avd} -41 053 -46 363 -87 416 -55 677 64% -85 671 1 745 

Räddningstjänsten (RÖK) -14 526 -14 526 -9 704 67% -14 556 -30 

Summa kommunstyrelsen -56 690 -46 363 -103 053 -65 744 64% -101 430 1 623 

Nämnder 

Samhällsbyggnadsnämnd -36 171 -533 -36 704 -22 110 60% -39 355 -2 651 

Barn och utl:lildningsnämnd Bildningsnämnd -273 121 2 471 -270 650 -177 639 66% -268 875 1 775 

Socialnämnd Vård- och omsorgsnämnd -311 690 31 303 -280 387 -189 480 68% -278 220 2167 

Summa nämnder -620 982 33 241 -587 741 -389 229 66% -586 450 1 291 

Fullmäktige inkl revision -1 858 -1 858 -810 44% -1 858 0 

Jävsnämnd -76 -76 -25 33% -50 26 

Taxefinansierad verksamhet 

VA-verksamhet 0 0 -1 778 -2 564 -2 564 

Renhållningsverksamhet 0 0 -1 607 -100 -100 

Resultatutjämning taxefin. verksamhet 0 0 3 385 2 664 2 664 

Summa verksamhet -679 606 -13 122 -692 728 -455 808 66% -689 788 2 940 

Övriga centrala poster 

Ater Eget kapital RFSS (skatteväxling) 300 300 432 144% 432 132 

Utvecklingspott KSAU -2 000 1 200 -800 0 0% -400 400 

Social investeringsfond KS -2 000 1 300 -700 0 0% 0 700 

EU-verksamhet central pott KS -332 -332 0 0% 0 332 

Löneökningar 2016 (12 mån) 2017 (9) -21 820 12 922 -8 898 0 0% -9 898 -1 000 

Pensionsutbetalningar -15 000 -15 000 -9 366 62% -14 250 750 

Kapitalkostnader 47 978 47 978 30 354 63% 46 978 -1 000 

Internränta från VA 2 000 2 000 1 447 72% 2 170 170 

Avskrivningar -38 744 -38 744 -24 527 63% -37 744 1 000 

Försäljning Rmåla skola (1: 100) -2 300 -2 300 -2 300 100% -2 300 0 

Övriga centrala poster 0 0 1156 1100 1100 

NETTOKOSTNAD -709 224 0 -709 224 -458 612 65% -703 700 5 524 

Skatteintäkter 

Skatteintäkter, gs och utjämning 725 773 725 773 481 541 66% 721 803 -3 970 

Finansnetto 

Finansiella intäkter 4 200 4200 2 992 71% 4 300 100 

Finansiella kostnader -6 000 -6 000 -2 023 34% -3 000 3 000 

Summa finansnetto -1 800 0 -1 800 969 -54% 1 300 3 100 

SUMMA RESULTAT 14749 0 14749 23 898 19 403 4654 

Resultat i % av skatteintäkter, gen statsbidrag och utj 2,0% 2,0% 5,0% 2,7% 

• TB = tilläggsbeslut tex omorganisation, utfördelning löneökningsmedel 
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lnvesteringsredovisning delår 2 2017 
PROGNOS 

Budget Utfall Återstår av Förbrukning Helår Avvikelse 

tkr 2017 jan-aug budget, tkr budget, % 2017 mot budget, tkr 

KOMMUNSTYRELSEN - KLF 
E-tjänster och IT-stöd 2 770 0 2 770 0% 0 2 770 

Inventarier och övrigt 559 430 129 77% 559 0 

Summa kommunstyrelse 3 329 430 2 899 13% 559 2 770 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND -TEKNISKA AVDELNINGEN KLF 
Infrastruktur 1 800 -60 1 860 -3% 500 1 300 

Infrastruktur gatuunderhåll 3 900 0 3 900 0% 3 900 0 

Fordon och maskiner 500 92 408 18% 500 0 

Energisparåtgärder 5 000 2 427 2 573 49% 5 000 0 

Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad 2 100 10 2 090 0% 2 100 0 

Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll) 6 200 4 046 2 154 65% 6 200 0 

Inventarier och övrigt 200 123 77 62% 200 0 

Renhållningsverksamhet 400 0 400 0% 0 400 

VA-verksamhet 12 000 4 819 7181 40% 7 900 4 100 

Centrala IT-investeringar 3 566 2 477 1 089 69% 3 566 0 

Summa samhällsbyggnadsnämnd 35 666 13 934 21 732 39% 29 866 5 800 

BILDNINGSNÄMND 
Inventarier och övrigt 722 345 377 48% 722 0 

Summa bildningsnämnd 722 345 377 48% 722 0 

VÅRD & OMSORGSNÄMND 
Inventarier och övrigt 260 248 12 95% 260 0 

Summa vård & omsorgsnämnd 260 248 12 95% 260 0 

TOTALT 39 977 14 957 25 020 37% 31 407 8 570 
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F INANSREDOVISNING 

Likvida medel (tkr) 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

Tingsryds kommun likvida medel, totalt 108 272 64 003 79 931 

(inklusive koncernkonto) 

varav: 
Tingsryds kommun 60 356 42 013 56 748 

Skuld till koncernföretag (koncernkonto) 47 916 21 990 23183 

Låneskuld (tkr) 2017-08-31 2016-08-31 2016-12-31 

Tingsryds kommun 160 000 185 000 185 000 

Kapitalbindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Totalt 

Finanspolicy 
Max 
Mn 

Kommun 2017-08-31 , % 

Kommun 2017-08-31, tkr 

Räntebindning 

Finanspolicy 
Max 
Mn 
Normal 

Kommun 2017-08-31 , % 

Kommun 2017-08-31, tkr 

Kommentar: 

25% 
0% 

22% 

35 000 

0-1 år 

40% 
20% 
30% 

38% 
60 000 

25% 25% 25% 
0% 0% 0% 

31% 0% 31% 

50 000 0 50 000 

25% 
0% 

0% 
0 

25% 25% 
0% 0% 

16% 0% 
25 000 0 

1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Totalt 

30% 30% 30% 20% 

10% 10% 10% 0% 

20% 20% 20% 10% 

16% 31% 16% 0% 100% 

25 000 50 000 25 000 0 160 000 

25% 25% 
0% 0% 

0% 0% 

0 0 

Antal år 

4,00 
2,00 
3,00 

2,22 

25% 
0% 

0% 100% 
0 160 000 

Till följd av amortering av två lån om totalt 25 000 tkr i augusti 2017 har låneportföljens fördelning av kapital
och räntebindning fördelats om något, varvid mindre avvikelser från finanspolicyns normalportfölj uppvisas för 

kapitalbindning 1-2 år och 3-4 år samt för räntebindning 3-5 år. En översyn av låneportföljen i förhållande till 
finanspolicyn kommer att göras under hösten 2017. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

I delårsrapporten tillämpas samma grundläggande redovisningsprinciper som i kommunens årsredovisning. 
Hänsyn har dock tagits till att värderingar i delårsrapporter i högre grad än i årsredovisningar får grunda sig på 
uppskattning och bedömningar och en något lägre grad av precision än vad som tillämpas i årsredovisningen. 

Med hänsyn till kravet på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekten samt för att undvika 
upprepning av tidigare lämnad information har kommunen valt att tillhandahålla informationen i mindre 

omfattning i delårsrapporter än i årsredovisningen. Läsaren av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till 
kommunens senaste årsredovisning (se Årsredovisning 2016 Tingsryds kommun, finns på www.tingsrvd.se). 

För kommunen kända avsteg från RKR:s rekommendation nr 22 Delårsrapport: 
- Kommunkoncernens räkenskaper (sammanställd redovisning) redovisas ej i delårsrapporten. Istället redovisas 
uppgift om delårsresultat och helårsprognos för respektive bolag. Arbete för att årligen kunna redovisa 
sammanställd redovisning i delårsrapport 2 från och med år 2018 kommer att påbörjas under hösten 2017. 
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Kommunstyrelse 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

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

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

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för 
kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), har som uppdrag att 

• utgöra kvalificerat stöd åt den politiska ledningen samt åt övriga kommunala 
förvaltningar och företag 

• samordna målstyrning, utforma styrande dokument, svara för rapportering och 
information 

• driva kommunens övergripande utveckling mot en attraktiv och hållbar kommun 

Vid årets ingång bestod förvaltningen av avdelningarna: Kansliavdelning, 
Utvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning och Personalavdelning. Utifrån fullmäktiges beslut 
om förändrad organisation tillkom Avdelningen för arbete och lärande från och med 1 april 
(integration, individ- och familjeomsorg samt vuxenutbildning). Dessa fem avdelningar ingår 
således i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Från 1 april ingår även Teknisk avdelning (f d stora delar av samhällsbyggnadsförvaltningen) 
i kommunledningsförvaltningen. I samband med detta överflyttades IT-enheten till Tekniska 
avdelningen. I den politiska organisationen tillhör denna verksamhet, d v s Teknisk avdelning 
inklusive IT, dock samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet. Denna del redovisas därför i 
samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut. 

2 Omvärldsanalys 

2017 råder högkonjunktur och hjulen snurrar allt fortare. Företagen signalerar att man har 
stora orderingångar samtidigt som det är svårt att rekrytera rätt kompetens. I världen har 
antalet konflikter minskat samtidigt som det råder en global oro med bl a osäkerhet kring 
maktbalansen mellan världens ledande länder, brexit, återkommande terrordåd mm. Stora 
naturkatastrofer, vattenbrist och våldsamma oväder gör att fler och fler börjar tala om 
klimatförändringar och miljöhot. Samtidigt ser vi en mycket snabb teknikutveckling inom 
många områden och inte minst inom energiområdet går nu utvecklingen mycket snabbt. Det 
byggs på många håll i landet och bostadsförsörjningsfrågan är aktuell även lokalt. 

Vi har en stor utmaning men också möjlighet till lösning i att ta tillvara den resurs som 
nyanlända utgör och att se till att de unga får utbildning och kan göra inträde på 
arbetsmarknaden. Vi är redan en attraktiv kommun för besökare och har en stor potential till 
utveckling inom besöksnäring och upplevelseindustri. Andelen företagare är hög lokalt men 
näringslivsklimatet uppfattas som dåligt och har det senaste året ytterligare försämrats 
kraftigt. Till stor del handlar det om att utveckla arbetssätt där olika kompetenser samverkar 
och där processer som är viktiga för näringslivet blir rättssäkra, transparenta och förutsägbara 
samt hållbara över tid. 
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13 



82

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

3.1.1 Medborgare 

-
Hög tillgänglighet, gott bemötande och god information står ständigt på dagordningen i 

arbetet att säkra medborgarnas möjlighet till insyn och delaktighet i kommunens verksamheter 

och beslut. 

Årets "Öppet hus" i Medborgarkontoret/kommunhuset, bl a med en rad olika aktiviteter kring 

klimatfrågor, genomfördes 29 april. Medborgarkontoret fortsätter att utvecklas och en 

framåtsyftande utvärdering av verksamheten har genomförts. Kommunens digitala agenda 

med bl a införande av e-tjänster skapar förutsättninga för ytterligare förbättringar av snabb 

och säker service. Politiken har valt att inte genomföra några medborgardialoger under våren. 

3.1.2 Samhälle 

-
Genomförandet av besluten som fattats inom ramen för Hållbar ekonomi fortsätter att prägla 

kommunens verksamheter och samhället i övrigt. Det tar tid att införa förändringar och att 

genomlysa olika processer som påverkas av dessa. Vid en revision av kommunens hemsida 

framkom att information är ett område som blivit eftersatt och behöver åtgärdas. Det arbetet 

är påbörjat men kommer att kräva både tid och resurser. 

Rankingen av företagsklimatet mellan landets kommuner gav Tingsryd en placering på plats 

260 av 290. Man har fallit 60 enheter från föregående år och här behövs insatser som är både 

personella och ekonomiska. För att kunna frigöra tid från bygglovshandläggare, 
miljöhandläggare och planarkitekter till rådgivning kan inte krav ställas på 100% debiterbar 

tid hos dessa. Likaså behöver vi hitta former för att kunna utföra uppdrag trots att det är svårt 

att få och behålla spetskompetens inom olika områden som berör näringslivet. 

Ett stort och aktivt föreningsliv behöver beredas plats i samhällsutvecklingen då deras 

varande och mående påverkar atttraktiviteten för kommunen. Ett nytt bidragssystem för den 

ideella sektorn och en öppnare dialog med föreningslivet kommer att införas och dialogen 

kring detta är nu påbörjad. 

3.1.3 Ekonomi 

-
Beslutsdelen i uppdraget Hållbar ekonomi avslutades under 2016 och arbetet har därmed gått 

in i verkställandefasen. För några beslut har verkställandet genomförts, medan verkställande 

pågår eller återstår att genomföra för andra beslut. Kommunledningsförvaltningen har en 

viktig roll att leda och samordna detta arbete. 

2016 års bokslut samt 2017 års budget har inneburit en förstärkt ekonomisk ställning jämfört 

med tidigare och det kan konstateras att fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning har 

uppfyllts i både förra årets bokslut och årets budget. Under bokslutsperioden har 
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arbetsprocessen med 2018 års budget genomförts, vilket resulterade i att fullmäktige den 25 
september beslutade om en budget för 2018 med ett resultat på+ 11,5 mkr. Detta motsvarar 
1,6% av skatteintäkter och utjämning, vilket innebär att fullmäktiges långsiktiga resultatmål 
om 2% inte till fullo uppnås i 2018 års budget. Flerårsplanen visar att det kommer att bli en 
stor utmaning att leva upp till fullmäktiges ekonomiska mål under de närmaste åren. 

Kommunstyrelsens helårsprognos för 2017 uppgår till + 1, 7 mkr jämfört med budget. 
Prognosen för respektive avdelningen framgår i tabellen nedan. Generellt kan sägas att 
överskottet i första hand är hänförbart till personalkostnader till följd av personalomsättning 
med tillhörande tidsglapp innan rekryteringar blivit färdiga. 

I årets första delårsrapport ( efter april månads redovisning) uppgick prognosen för 
kommunstyrelsen till -0,9 mkr. Med anledning av den dåvarande underskottsprognosen 
fattade kommunstyrelsen i augusti beslut om åtgärder för att nå balans i budgeten vid årets 
slut. Åtgärderna berörde kansliavdelningen och avdelningen för arbete och lärande, då det var 
dessa avdelningar som då visade underskott i prognosen. 

Den aktuella prognosen innebär således en kraftig förbättring från prognosen efter april 
månad. Ingen avdelning uppvisar längre underskott i prognosen. Prognosen för avdelningen 
för arbete och lärande har förbättrats från -1,8 mkr till ett förväntat nollresultat. Orsakerna till 
förbättringen förklaras i den bifogade rapporten för arbete och lärande. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt (KC) 1 333 998 1 418 -85 

Kansliavdelning 10 888 7 938 10 888 0 

Utv.avdelning 13 706 8166 12 956 750 

Ekonomiavdelning 5770 3 211 5 570 200 

Personalavdelning 9 902 5 441 9 022 880 

Arbete och Lärande 45 830 29 993 45 830 0 

Totalt 87 429 55 747 85 684 1 745 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en prioriterad fråga inom medarbetarperspektivet. 
Trots intensivt arbete med både rehabilitering och korttidsfrånvaro syns inga större synliga 
resultat i sjuktalen. Tingsryds kommun har därför tillsammans med Osby kommun gått in i ett 
större ESF-projekt om hälsopromotion där Älmhults kommun är projektägare. Projektet 
omfattar ca 40 medarbetare i Tingsryd och är ett pilotprojekt som syftar till att testa olika 
metoder att arbeta med ohälsa integrerat i den vanliga arbetsdagen. Projektet kommer att pågå 
i tre år. Höstens arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer har 
fokus på Hållbart medarbetarskap. 

Rekrytering och arbete med personalförsörjning är också prioriterat och ett reviderat 
personalförsörjningprogram tagits fram. I programmet konstateras att bristyrkena är desamma 
både nationellt, regionalt och lokalt. För att kunna rekrytera och behålla medarbetare är det 
viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och att kommunen framstår som en 
attraktiv arbetsgivare. 
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3.1.5 Process 

-
Processerna kring införandet av ny politisk organisation och ny förvaltningsorganisation 
intensifierades under början av 2017 och innebär ett omfattande förändringsarbete. Ny 
överförmyndarnämnd tillträdde 1 januari. Den 1 april delades tidigare Socialnämnden i två 
områden. Vård- och omsorgnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och 
kommunal hälso- och sjukvård. Det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 
vuxenutbildning, integration, arbetsmarknadsenhet och folkhälsa ligger nu under 
kommunstyrelsens utskott för Arbete och lärande. Som en konsekvens ombildades samtidigt 
Bildningsnämnden, som nu ansvarar för all övrig utbildning samt biblioteksverksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter året ut med ansvar för miljö- och byggnadsfrågor samt 
tekniska frågor. Dock har tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen blivit Miljö- och 
byggnadsförvaltningen medan tidigare tekniska områden som renhållning, VA, vägar m fl, nu 
tillhör kommunledningsförvaltningen. Dessa förändringar har mycket stor inverkan på 
verksamheternas ansvarsområden och arbetsprocesser, vilket kommer att prägla arbetet under 
kvaravarande mandatperiod. 

4 Framtid 

För resterande del året 2017 sker fortsatt mycket fokus på genomförandet av den beslutade 
organisationsförändringen. Omorganisationen påverkar processer och medarbetare och det är 
av stor vikt att ansvarsområden, arbetsuppgifter och flödesprocesser blir tydliga i både 
tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Det är ett omfattande arbete 
som måste slutföras under resterande del av året samt under början nästa år. 

1 januari 2018 börjar en ny kommunallag att gälla. Förberedelser i form av utbildningar samt 
översyn av styrdokument och arbetssätt måste genomföras under hösten. 

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Det nya regelverket har stor 
påverkan i stora delar av den kommunala verksamheten och intensiva förberedelser måste 
påbörjas redan i höst. Detta arbete kommer att vara resurskrävande, både i form av arbetstid 
och budgetmedel. 

Från 1 januari 2018 överflyttas ansvaret för den tekniska avdelningens verksamhet från 
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyelsen. Från samma tidpunkt ska även bildas ett 
plan- och näringslivsutskott under kommunstyrelsen. Arbete med översyn och uppdatering av 
styrdokument och arbetssätt inför den nya organisationen pågår. 

5 Sammanfattning 

På en kommunövergripande nivå syns en allmän tendens om stora utmaningar inom flera av 
perspektiven i vår styrrnordell. Vikten av arbetet med hållbar ekonomi kan i detta 
sammanhang inte nog betonas, då en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utgör grunden för 
fortsatt handlingsutrymme i det pågående och framtida utvecklingsarbetet. 

Strategiska frågor som framöver behöver vara i fokus i det kommunövergripande perspektivet 
är bland annat service och information gentemot näringsliv och medborgare, bostäder, 
integration och rekrytering. Med de fattade besluten i hållbar ekonomi (inklusive nya 
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styrdokument inom flera områden) samt den förändrade organisationen för både politik och 
tjänstemän har lagts en god grund för det framtida utvecklingsarbetet. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Dialog, demokrati och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Inflytande-Index 
delaktighet bokslutsperioden. helhetsbedömning, 

Medborgarundersökning Medborgarundersökning 
genomförs under hösten 2017. 

- Hög ti llgänglighet, god Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-Index 
information, gott bokslutsperioden. (bemötande och 
bemötande Medborgarundersökning ti llgänglighet), 

genomförs under hösten 2017. Medborgarundersökning 

- Aktiv ledning och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Medborgar-
samordning av den bokslutsperioden. Index, NMI 
kommunala organisationen Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 

- Kval ificerat stöd och Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Intern-Kund-
väl fungerande intern bokslutsperioden. Index (intern enkät mot 
service til l den kommunala Enkät är inte planerad under kommunorganisation och 
organisationen 2017. politik) 

- Bra utbud och kvalitet Ingen mätning har genomförts - Nöjd-Medborgar-Index 
inom fritids- och under bokslutsperioden. (kultur), NMI, 
ku lturverksam het Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

- Nöjd-Medborgar-Index 
(idrott), NMI , 
Medborgarundersökning 
2017 

Samhälle • God service och bra Svenskt näringsliv presenterade i - Vad ger företagarna 
förutsättningar för det slutet av september sin årliga för sammanfattande 
lokala näringslivet ranking av näringslivskl imatet i omdöme om 

landets kommuner. Kommunens företagsklimatet i 
placering blev plats 260 av kommunen (Insikt) 
landets 290 kommuner. 
Resultatet innebar en försämring • Svenskt Näringslivs 
med 60 platser jämfört med året ranking av kommunerna 
före. 

Ingen mätning har gjorts i SKL:s 
insiktsmätning. 

- Tingsryds kommun Ingen mätning har gjorts under - Nöjd-Region-Index, 
ska vara en bra plats att bokslutsperioden. NRI , 
leva och bo i Medborgarundersökning Medborgarundersökning 

genomförs under hösten 2017. 2017 

Ekonomi • God ekonomisk Fullmäktiges finansie lla mål för • Resultat i % av 
hushållning god ekonomisk hushål lning skatteintäkter och 

avseende resu ltat, generella statsbidrag 
självfinansiering av investeringar 

• Självfinansiering av samt amortering av låneskuld 
uppfylls för både bokslutsperioden investeringar 
och prognos för helåret 2017. 

• Minskning av 
låneskulden 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

• God kostnadskontroll Prognosen visar ett överskott mot • KLF:s resultat med 
och hög prognossäkerhet budgeten på +1, 7 mkr vid årets nettokostnader inom 
inom KLF slut. budgetramen 

Medarbetare God arbetsmiljö och Den totala sjukfrånvaron i • Sjukfrånvaro för hela 
frisk personal kommunorganisationen uppgick kommunorganisation 

till 7,2% för perioden januari-juli . 
• Sjukfrånvaro för KLF Detta innebär en ökning jämfört 

med samma period förra året, då 
motsvarande siffra var 6,4%. 

Sjukfrånvaron för 
kommunstyrelsens verksamheter 
(KLF) uppgick ti ll 2,5% för samma 
period. Detta innebär en 
förbättring jämfört med samma 
period förra året, då motsvarande 
siffra var 3, 1 %. 

- Attraktiv arbetsplats Ingen mätning har genomförts - Hållbart 
med bra under bokslutsperioden . medarbetarengagemang, 
anställningsförhål landen, Medarbetarenkät genomförs HME (totalindex för hela 
engagerade medarbetare vartannat år. Förra mätningen kommunorgan isation) 
och gott ledarskap genomfördes våren 2016 och 

- Nöjd-Medarbetarindex nästa mätning är således våren 
2018. (totalindex för hela 

kommunorganisationen) 

- Hållbart 
medarbetarengagemang, 
HME, för KLF 

- Nöjd-Medarbetarindex 
KLF 

Process Ständiga förbättringar Arbete med upphandling av två Införande av 
och utveckli ng genom större verksamhetssystem pågår: kommunövergripande 
processorienterad verksamhetssystem för omsorgen verksamhetssystem en ligt 
verksamhet samt diarie- och plan 

ärendehanteringssystem. 
Införande sker tid igast under 
2018. 

Arbetet med omorganisationen 
innebär mycket fokus på 
processflöden i olika sammahang 
och på ol ika nivåer. 

- Tjänstegarantierna ska Systematisk mätning av - Nämndernas 
finnas och uppfyllas tjänstegarantiernas uppfyllelse måluppfyllelse gällande 

har inte gjorts. tjänstegarantier 
Arbete kring detta har påbörjats 
under bokslutsperioden . 

- God intern kontroll Bedömning görs först i - Kommunstyrelsens 
årsbokslutet. samlad bedömning av IK 
Förra årets arbete med intern 
kontroll bedömdes som svagt, då 
flera av granskningarna inte 
genomfördes. Som en följd av 
detta har ett förbättringsarbete 
påbörjats under bokslutsperioden. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Avdelningen för arbete och lärande ansvarar för integration, individ- och familjeomsorg, 
vuxenutbildning och folkhälsosamordning 

2 Verksamhetens mål och utveckling 

2.1 Vision 

Kommunstyrelsens vision: 
"Utveckling, service och effektivitet i en attraktiv kommun" 

Arbete och lärandes ledstjärna: 
" I alla livets skeden med fokus på människors möjligheter " 

2.1.1 Medborgare 

-
Arbetet med uppdatering av hemsida och intranät, så att informationen som finns där är 
lättillgänglig och korrekt fortgår inom arbete och lärande med hjälp av 
informationsavdelningen. Riktlinjer gällande tillgänglighet har tagits fram och arbete med 
rutin för samarbete med Medborgarkontor och Mötesplatser pågår. Detta för att snabbt kunna 
hänvisa rätt vid förfrågningar. Mötesplatserna är viktiga för att nyanlända skall få hjälp att 
lotsas rätt och kunna få hjälp med rätt kontakter. 

Från och med 2017 finns en social jour via avtal med Värnamo tillgänglig. Införandet av 
social jour har ökat tillgängligheten till socialtjänsten i akuta situationer utanför kontorstid. 

På grund av fortsatt stor bostadsbrist har problem gällande oseriösa hyresvärdar ökat markant 
under 2017. Nyanlända är speciellt utsatta för detta då de oftast saknar boendealternativ. Vid 
möten inom regionen verkar Tingsryd vara särskilt utsatt för detta. 

Inom missbruksvård har andelen unga som missbrukar narkotika och läkemedel ökat, ofta 
kombinerat med psykiska problem. Den integrerade missbruksvården kommer att kunna ge 
rätt insatser till denna grupp som i dag har problem att få kombinerade insatser. Starten för 
verksamheten har försenats till 2018. 

BRA-samtal (Barnens rätt som anhöriga) är en manualbaserad metod för att ge anhörigstöd 
till barn. Ungdomsbehandlare är utbildade i metoden och antal samtal följs upp och 
utvärderas. 

Vi arbetar för ett ökat samarbete mellan verksamheter och myndigheter genom nya 
mötesformer. Det kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att hjälpa individer framåt 
mot studier, arbete eller sysselsättning. Olika insatser och projket såsom extratjänster, 
studiestartstöd, perfect match, väninnor till vänninor, hälsoskolan och nätverk och 
familjekontakt skall öka möjligheten för medborgare att komma i arbete, meningsfull 
sysselsättning eller utbildning. 

2.1.2 Samhälle 

-
Kommunen har ett mycket högt antal egenbosättningar under 2017. Detta i kombination med 
stor brist på lägenheter har lett till att oseriösa hyresvärdar kommit till på bostadsmarknaden 
som tillhandahåller mycket dyra lägenheter/ hus med väldigt dålig standard. I dag pågår 
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arbete med hur denna problematik ska motverkas bla genom projekt bo bra, som tilldelats 
medel via§ 37, och som kommer att starta 2018. 

Ökat samarbete med arbetsförmedlingen, utvecklingsavdelningen och vuxenutbildningen 
kommer att möjliggöra arbete på individnivå för att tillvarata den kompetens som finns i 
kommunen och för att möjliggöra riktade utbildningsinsatser för att möta kompetensbehov 
hos företagen. Utökade lokaler för vuxenutbildning inom vård och omsorg innebär stora 
möjligheter att utbilda mer utifrån kommunens egna och privata vårdgivares behov. Påbörjad 
diskussion gällande industriutbildning kommer att ge samma effekt för tillverkningsindustrin. 

Ungdomsbehandlare deltar i samverkansgruppen för Trygg uppväxt i Tingsryd (TUT) där 
handlingsplan med aktiviteter för att förebygga ohälsa och socialt utanförskap är framtagen. 

Genom beviljade medel från Mucf har en rad gratis aktiviteter genomförts under 
sommarlovet, som exempel öppen fritidsgård, simundervisning, aktiviteter med olika 
idrottsföreningar, barn och ungdomsaktiviteter vid Träffpunkterna. 

2.1.3 Ekonomi 

-
Efter delår 2 är 65,4 % av budgeten använd och prognos för 2017 för avdelningen är en 
budget i balans. 

Kostnader för det tyska dödsboet med tillhörande fastighet i Konga förväntas bli 
ca 400 000 kr. Kostnader för dödsbo belastar budgeten för Försörjningsstöd. 

Den kraftigt förbättrade prognosenjämfört med delår 1 för IFO barn och familj beror på flera 
orsaker, som återsökningar från Migrationsverket, tillförda stimulansmedel från 
socialstyrelsen, minskade lönekostnader för ej tillsatta vakanser, minskade kostnader för köpt 
vård och utfasning av inhyrda socionomer. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Gemensamt 2 096 808,0 1 876,2 219,8 

IFO Barn och familj 20 623 14 142,0 20 870,0 -247,0 

IFO Vuxna 15 731 10 369,7 15 816,8 -85,8 

Vuxenutb 7 367 4 673,1 7 267,0 100,0 

Integration 13 0,0 0,0 13,0 

Totalt 45 830 29 992,8 45 830,0 0,0 

2.1.4 Medarbetare 

-
Framtagning av en bra modell för mätning av arbetsbelastning hos handläggare pågår. Rutiner 
för hur avlastning för medarbetare som upplever en allt för hög arbetsbelastning tillfälligt 
används med mycket gott resultat. Rutiner för avslutande av anställning finns och 
introduktionen har uppdaterats. 

Regelbundna arbetsmiljöenkäter och ärendegenomgångar visar på klart förbättrad 
arbetssituation med upplevelse av kontroll och tillgång av arbetsledning och stöd för att kunna 
utföra arbetsuppgifter. 
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Det är svårigheter att rekrytera behörig personal både inom socialtjänst och behöriga lärare 
inom vuxenutbildningen. Det ger en ökad belastning på redan anställda och konkurrensen om 
de som finns tillgängliga för anställning hård. Detta leder till höjda ingångslöner och att nya 
krav ställs på flexibel arbetstid och övriga förmåner. 

Inom socialtjänsten kommer inhyrda socionomer att fasas ut under hösten. Statliga 
stimulansmedel för ökad bemanning i sociala barnavården används för 2017 till extra 
administratör, mentor/teamledare och socialsekreterare med inriktning verksamhetsutveckling 
och IT-stöd. 

2.1.5 Process 

-
Uppdatering av rutiner och säkra processen för ett ärendes handläggning pågår och genom 
processkartläggning identifieras kritiska moment. 

Mötesstrukturer har reviderats och tillsammans med andra aktörer såsom arbetsförmedlingen 
har nytt mötesschema tagits fram i form av MUS och MINT möten. Mål är att ha effektiva 
processer i samverkan för att få fler i arbete eller sysselsättning 

Upphandling och implementering av verksamhetssystem pågår. En handläggare inom IFO har 
under hösten tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att arbeta med utvecklingsfrågor och IT
stöd. 

Klientmöte via Skype är testat. Önskemål om möjlighet för handläggare inom missbruksvård 
att genomföra Casemöten via Skype har lyfts i regionen och även denna möjlighet är under 
utredning. 

3 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar 

Medborgare - Dialog, demokrati och 
delaktighet, hög 
tillgänglighet, god 
information, gott 
bemötande, aktiv ledning 
och samordning av den 
kommunala verksamheten, 
god kvalitet i 
verksamheten för våra 
målgrupper, fler i arbete 
och sysselsättning samt 
skapa goda uppväxt- och 
levnadsvillkor 

Samhälle - God service och bra 
förutsättningar för 
näringslivet, Tingsryds 
kommun skall vara en bra 
plats att leva och bo i 

Ekonomi - God ekonomisk 
hushållning, god 
kostnadskontroll och 
prognossäkerhet 

- Målet finns ej 
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Mått 

- Andel uppfyllda 
tjänstegarantier 

- Andel nöjda klienter 
IFO 

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

- Andel som vet vart 
man vänder sig vid 
klagomål och synpunkter 

- Budgetawikelse 

- Kostnaderna för köpt 
vård och stöd skall minska 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar 

Medarbetare - God arbetsmiljö och 
frisk personal, attraktiv 
arbetsplats med bra 
anställningsförhållanden. 
kompetenta medarbetare 
och gott ledar- och 
medarbetarskap 

Process - Utveckling genom 
processorienterad 
verksamhet, uppfyllda 
tjänstegarantier, god 
kvalitet i arbete med intern 
kontroll samt ökad 
digitalisering 
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Mått 

- Nöjda medarbetare 
(HME) 

- Andel sjukfrånvaro av 
arbetad tid ska minska 

- Andel sjukfrånvaro (0-
14 dgr) av arbetstiden ska 
minska 

- Andel medarbetare 
som använder 
friskvårdsbidraget 

- Andel medarbetare 
med specialistutbildning 
IFO 

- Antal ärende per 
heltidsanställd 
handläggare IFO 

- Antal genomförda 
projekt inom IT-stöd per år 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den tekniska avdelningen i Tingryds kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden och har det övergripande ansvaret för kommunens fysiska och 
tekniska miljö. Under nämnden ligger miljö och byggnadsförvaltningen och tekiska 
avdelningen under kommunledningsförvaltningen. Denna delårsrapport omfattar 
verksamheten inom tekniska avdelningen. 

Tekniska avdelningen skall bedriva exploateringsverksamhet, anskaffa, utveckla och förvalta 
kommunens innehav av fastigheter för skola och omsorg. Vidare ska avdelningen verkställa 
kommunens åtagande avseende gator, vägar, parker, lekplatser, grön- och skogsområden, 
vatten- och avlopp samt avfallshantering. Avdelningen ombesörjer trafiknämndens 
myndighetsutövande, och skall på uppdrag erbjuda andra förvaltningar teknisk service, 
lokalvård, måltidsservice samt lokaler. 

2 Omvärldsanalys 

Den milda vintern ger en postiv start ekonomiskt. I framtiden får man göra en bedömning 
ompengarna för vinterväghållning skqall omfördelas till sommarunderhåll då det kan finnas 
en klimatfaktor i att vintrar blir mildare. 

Arbetet med gemensamt renhållningsbolag fortsätter. Erfarenheteran från detta kan innebära 
att kommunen bör se vilka möjligheter och fördelar det finns för samarebetsformer inom 
andra områden, tex inom VA området. 

Inom måltidsområdet flyttas fokus från KRAV märkning till närproducerat vilket kan komma 
att påverka inköpen av råvaror. Skillnaden är att det för närproducerat inte finns några 
nationella mål eller goda definitioner. Här kan kommunerna ha ett eget arbete för att sätta 
egna mål. 

Vårens och försommarens torka gav farhågor om att famförallt enskilda brunnar i kommunen 
skulle sina i stor utsträckning. Den kalla fuktiga sommaren gjorde att detta inte inträffade. 
Klimatforskning talar trots det om att vi kan vänta större variationer i vädret framtiden vilket 
innebär att arbetet med att säkra vattenförsörjningen måste fortgår och utvidgas. 

Nya regler för elarbeten innebär ändrade rutiner och sannolikt ökade kostnader. 

Ansvaret för nämndens verksamhetsområde kommer from årsskiftet att tas över av dels 
kommunstyrelsen samt en nybildad miljö och byggnadsnämnd. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

VISION 2030 - Samhällsbyggare 

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

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt arbete och i sina mål att ta hänsyn till fullmäktiges 
prioriteringar. 

• Förbättrade skolresultat 
• Fler bostäder 
• Mer bredband 
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3.1.1 Medborgare 

• 
För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att arbeta effektivt med att få ett hållbart 
samhälle och klättra högre upp i avfallshierarkin, håller ett projekt på med ett framtida 
regionalt samarbete avseende renhållning mellan Växjö, Älmhult, Lessebo, Markaryd och 
Tingsryds kommuner. Arbetet är i full gång och målsättningen är att alla förutsättningar och 
överenskommelser ska vara klara i slutet av 2017. 

För måltidsverksamheten kommer en årlig brukarundersökningen på hösten enligt dagens 
planering. Faktorer som påverkar detta utfall kan vara Lyhördhet ifrån oss genom brukarråd, 
matråd. Kvalitet som finns i service, produkter och matlagning och en ökad Marknadsföring 
av vår verksamhet och medarbetarna. 

VA verksamheten har en målsättningen att ligga under 25 vattenlednings brott per år vilket vid 
uppfyllelse är mycket bra med tanke på kommunens långa ledningsnät.Under året har det 
hittills varit 11 stycken läckor på vattenledningsnätet och det innebär förutsättningar att målet 
uppnås med god marginal. 

I slutet av Juli släpptes igenom bakterier vid vattenverket i Ryd som innebar att 
kokningsrekomendationer i samhällena fick utlysas. Utredningar pågår för att detta inte ska 
inträffa igen. 

Tjänstegaranti finns sedan 1 januari 2013 vid avbrott i vattenförsörjningen innebärande att 
man inom 4 timmar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt 
det andra delåret också. 

Då nämndens arbete med målen rullar på enligt plan får man anse att nämnden uppfyller sin 
mål i perspektivet medborgare 

3.1.2 Samhälle 

• 
Nämnden har i dagsläget fyra nämndsmål inom perspektivet Samhälle. För perioden har 
endast en kvalitativ uppskattning av måluppfyllelsen kunnat göras. 

Målet att skapa en kommun med attraktiva fysiska miljöer och välfungerande infrastruktur 
kan anses vara uppfyllt mot bakgrund av de pengar som anslagits genom beslut i hållbar 
ekonomi. Då arbetet med dessa tillgänliga medel i huvudsak fungerar bra får man anse att 
nämnden uppfyller sitt uppdrag, även om bara två av målen kan värderas. 

Projektering för ombyggnad av torget i Ryd är upphandlad och arbetet kommer att påbörjas 
under början av sepetember 

Sjögullsprojektet pågår och den HA V fiansierade delen har inletss. Material för ytterliager 
ramar har handlats upp. 

Fiberprojekt i Ryd och Linneryd, pågår enligt plan och återställning av belaggda ytor sker 
fortlöpande och i samråd med entreprenören. 

Fibeprojekt i Konga och Väckelsång dras med stora förseningar. Återställningen av 
grönområden är inte tillfredsställande. Någon återställning av belaggda ytor har inte kunnat 
påbörjats. Kanalisationsavslut i hårdgjorda ytor, för fastigheter som inte skall anslutas i 
projektet har inte utförts enligt plan i projektet. Påtalat för projektledaren och enterprenören. 
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Då fler projekt mot samhället fungerar väl, tex gatuunderhåll, samverkan i fiberutbyggnad och 
sjögullsprojektet, ser nämnden att arbetet är godkänt. 

3.1 .3 Ekonomi 

• 
Sammanfattning 

Prognosen visar på ett minus på ca en miljon. Budgeavvikelse finns främst inom 
måltidsverksamheten, fastighetsenheten, gata/park och staben. För fastighetsverksamheten 
beror den negativa prognosen på att Lindegården inte säljs till Tingsryds bostäder vilket 
innebär att samhällsbyggnadsnämnden får ta kostnaden för detta. Måltidverksamheten har 
fortfarande kostnderna för transporterna mellan LLinneryd och Rävemåla. Enligt avtal skall 
kunden hämta på köket vilket inte görs. För att lösa detta behöver omsorgsförvaltningen göra 
åtgärder vilket är planerat. Prognosen på gata/park är osäker då alla kostnader inte ligger rätt 
och det finns behov av ytterligare åtgärder på bla broar. 

Staben redovisar en positiv prognos främst beroende på stor andel sjukskrivningar. 
Rekryteringar måste göras för att upprätthålla kvaliten mot medborgarna och andra 
verksamheter 

Bedömningen är att situationen inte är ok då en minusprognos föreligger. Viss åtgärder ligger 
utanför nämndens handlingsutrymme inte minst hanteringen av Lindegården som är beroende 
av beslut i andra instanser. 

När det gäller investringar kommer kommer det att finnas ett behov av flytta över pengar till 
2018. 

IT enheten 

Läget på IT är i balans och prognosen är att både drifts och investerings budget kommer att 
följas . 

Gatu och parkenheten 

Då det varit svårt att hinna med att kostnadsföra interna kostnader så har det varit svårt att få 
en korrekt bild av läget på både gata och park. För att råda bot på detta har kostnader 
redovisats enligt budget. 

Parkdelen är också svår att prognostiser. Sannolikt blir resultatet negativt. en oförutsedd 
kostnad har varit utrustning för att driva belysning i Yxnanäs. Eventuellt skall en del av detta 
föras över på investeringar. 

Mark och exploatering 

Försäljningar av ordinarie tomter inom verksamheten indikerar ett positivt resultat för året. 

Fastighetsförvaltning 

Fastighetsavdelningens verksamheter för perioden visar ett nettoresultat som ligger i nivå med 
budget. 

Under flera år har outhyrda ytor funnits inom Trojaskolan i Ryd, Konga Allhus och Rävemåla 
skola. Just nu är det bara fd bibliotekslokalen inom Konga Allhus som står tom. Rävemåla 
skola har genom försäljning avyttrats till Älmeboda Utvecklingbolag AB per 2017-07-01. 
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Bildningsförvaltningen hyr lokalerna för Bullerbyns förskola av Älmeboda Utvecklingbolag 
AB. Hus C inom Trojaskolan i Ryd (fd Mellanstadiebyggnaden) hyrs nu av avdelningen för 
Arbete och lärande gällande vuxenutbildning inom vård. 

Fastigheternas prognos visar ett underskott på 1,5 milj vilket är en flaggning om vi inte 
lyckats med försäljning av Lindegården och uthyrning av tomma lokaler. Av erfarenhet 
känner vi till att det är väldigt svårt att hyra ut lediga lokalytor både externt och internt. 
Socialförvaltningen som varit hyresgäst på Lindegården i Linneryd flyttade ur byggnaden den 
1/10 2016. Fastigheten har sedan dess i princip varit utan hyresgäst. Tingsryds Bostäder AB 
har tidigare fått erbjudande om att förvärva fastigheten till bokfört värde, men tackat nej till 
detta. Det finns för året ett budgeterat underskott på totalt 2,2 Mkr p g a tomma lokaler varav 
1,2 Mkr för Lindegården och 1,0 Mkr för övriga tomma lokaler. Nu när Rävemåla skola är 
såld och del av Trojaskolan hyrts ut så visar prognosen på ett underskott om ca 1,5 Mkr. 

Tekniska avdelningen har en investerings-, energieffektiviserings- och reinvesteringsplan för 
2017 som totalt uppgår till 11,2 milj varav 5 milj är öronmärkta för energisparåtgärder. 
Dessutom har ytterligare 2, 1 milj tillkommit för åtgärder avseende brandskyddet inom skolor 
och förskolor. 

Fastighetsfrövaltningen visar fortfarande på ett underskott varav huvuddelen ligger på 
Lindegården 

Måltidsenheten 

Måltidsenheten har tidigare redovisat en underskottprognos pga av transporter mellan 
Tingsryd och Linneryd. Detta har setts över och intäcktsdelen skall täcka detta. I denna 
prognos ingick att omsorgsförvaltningen skulle betala de kostnader som genereras av 
transporter mellan Rävemåla och Linneryd. Med hänvisning till politiska beslut betalar inte 
vårdförvaltningen dess kostnader vilket då lastar måltidsneheten. Vårdenheten har ett 
pågående arbete för att lösa situationen med innebörden att de hämtar maten enligt avtalet vid 
köket i Rävemåla. Denna lösning är dock inte på plats ännu. 

Lokalvård 

Lokalvårdsenheten har ökat på sitt överskott sedan förra delåret. From september har enhetn 
fått en ny chef. Prognosen är svår då flera föränddingar sker samtidigt. Lokaler och inkomster 
försvinner samtidigt som det sker överlappningar av personal. Tillsammans med flera 
pensioneringar och även vanliga avslut.Bedömningen är at prognosen absolut blir postiv men 
nivån är osäker. 

Renhållningen 

Intäkterna ligger för närvarande något lågt, vilket beror på att fakturering inte har skett av 
sommarabonnemang samt slamtömning för augusti. 

Övergången till entreprenad har ökat driftskostnaderna utöver budget. Det innebär att 
renhållningen har förbrukat det överskott som funnits sedan tidigare år. Resultatet förväntas 
bli ca 100 tkr över men i realiteten har verksamheten överskridit budgeten med ca 1,5 miljon. 
Detta innebär att verksamheten långsiktigt behöver arbeta med taxan för att möta de ökade 
kostnaderna. på den postiva sidan av detta får läggas att ingen upplåning har behövt göras för 

inevstering i sopbilar. 

VA enheten 

Intäkterna ligger ungefär på riktpunkten. Anläggningsavgifter redovisas fortfarande på 
driftbudgeten. 

Kostnaderna ligger på riktpunkten. Totalt sett är ändå kostnaderna på bra nivåer och men det 

Samhällsbyggnadsnämnd, Delårsrapport 2 2017 6(11) 
30 



99

kommer bland annat att bli en ökning av konsulttjänster under hösten som kommer att 
påverka kostnaderna. 

Prognosen för året är att vi kommer att förbruka ca 1 mkr på överfört resultat. En osäkerhet i 
prognoserna är det emellertid då stödet från ekonomikontoret är begränsat samt personal som 
utför intern och externdebiteringar är underbemannade. 

Under år 2017 planeras investeringsarbeten inom va-verksamheten för 12 mkr. Av dessa har 
4,8 mkr förbrukats efter åtta månader. Prognosen för året är att samtliga projekt kommer att 
påbörjas och avslutas utom Ryds avloppsreningsverk där vi inte fick in några 
anbud.Investeringsprojekt relining Kyrkhultsvägen Fridafors, inköp av filmkamera och 
högtrycksspruta är avslutade. Investeringsprojektet Slamavvattnare på Tingsyds 
avloppsreningsverk ska påbörjas i september medan Vattenverket Ryd, byte vattenledning 
Kärleksvägen i Ryd samt inköp av VA-fordon är pågående. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Skattefinasierad 
verksamhet 

Stabsenheten 7 620 3 957 6 500 1 120 

IT enheten 0 -9 243 0 0 

Gatuenheten 9 534 7 895 10 500 -966 

Parkenheten 4192 3 151 4 600 -408 

Fastigheter mark & 479 -308 -400 879 
exploatering 

Fastighetsförvaltning 12 257 8 055 13 757 -1 500 

Måltidsenheten 0 715 600 -600 

Lokalvårdsenheten 0 -362 -250 250 

Totalt 34 082 13 860 35 307 -1 225 

Driftbudget 

Verksamhet/konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

Taxefinansierad 
verksamhet 

Renhållningsenhete 
n 0 132,4 -100 100 

VA enheten 0 -3 455 -2 564 2 564 

Investerings budget 

Kod Projekt Budget 
Utfall 

Årsprognos Avvikelse 
perioden 

91000 Infrastruktur 1 800 -60 500 1 300 

91000 Infrastruktur underhåll gata 3 900 0 3 900 0 

90500 Inventarier och övrigt 200 123 200 0 
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92000 Fordon och maskiner 500 92 500 0 

93000 Energisparåtgärder 5 000 2 427 5 000 0 

Fastighetsinvestringar- ny, till 
94000 och ombyggnad 2 100 10 2 100 0 

94500 Fastighetsinvesteringar 6 200 4 056 6 200 0 

95000 Renhållningsverksamhet 400 0 0 400 

95500 VA verksamhet 12 000 4 819 7 900 4100 

90200 Centrala IT-investeringar 3 566 2477 3 566 0 

Totalt 35 666 13 944 29 866 5 800 

3.1.4 Medarbetare 

I arbetet med det nya förvaltningsavtalet med Tingsrydsbostäder förs en dialog om att 
genomföra en verksamhetsövergång betr. de 4 vaktmästarna då det finns ett politiskt beslut 
om att sammanföra fastighetsförvaltningen av de kommunala fastigheterna under ett tak i 
kommunen. Innan detta kan ske behöver detta MBL-förhandlas med berörda. 

Inom renhållningen sker ett större byte av personal då vi byter chef samt två st av den 
administrativa personalen. Kontinuerlig kompetensutveckling är nödvändig. Hittills i år har 
två personal på Å VC utbildats i ADR. Administrativ personal har varit på 
utbildningskonferens i vårt verksamhetssystem EDPFuture. 

Inom park har en nyrekrytering av snickare samt rekrytering av nystartjobb har skett. 

Det finns inga siffror på personalomsättningen men man kan konstatera att flera 
personalbyten stör ändå verksamheten. Ett arbete behövs för att skapa ett stabilare läge. Den 
gula markeringen som perspektivet personal får grundar sig på att sjuktalet för perioden ligger 
på 7,4 % vilket är över målet på 6% för verksamheten. 

3.1.5 Process 

• 
Ett arbete behövs för att komma tillrätta med flera processer. Ett exempel påpekats tidigare i 
denna rapport är det svårt att få rätt prognoser då omorganisationen tillsammans med 
personalomsättning gör att arbetet inte ligger i fas med verksamheterna. Det finns också 
processer som osakra kostnader för nämnden, exempelvis försäljningen av lindegården. I detta 
fall är nämnden kan inte nämnden agera föränn fullmäktige har fattat beslut. 

4 Framtid 

Det finns resursbrist för flera områden i det uppdrag som nämnden har. Nämnden har ett 
ansvar att driva fordonssamordning vlket det idag inte finns någon resurs för. 
Sjögullsbekämpningen kommer att kräva resurser på ingenjörssidan vilket kommer att kräva 
förstärkning inom ingenjörstjänsterna. 

Närmaste framtiden måste innebär förstärkningar på personalsidan för att klara av de uppdrag 
som ligger inom nämndens versamhet. 

I övrigt har nämnden goda förutsättningar att driva de uppdrag som åligger nämnden. 
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5 Sammanfattning 

Periden kan sammanfatts i postiva ordalag när det gäller verksamheten. Flera projekt är 
startade och i drift. Ekonomisk är läget sämre men i fallet Lindegården och även 
mattransporterna behövs agernade från andre instanser. Gata/park prognosen är osäker men 
ytterligare genomlysning och åtgärder behövs för att se om det är möjligt att minska 
prognostiserade underskottet. 

Tekniska avdelningen har en personalomsättning som är störande för verksamheten och ett 
arbete behövs för att få ett stabilare läge. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare • Prioritering av Byte av ventilation i Trojaskolan 

underhållsatgärder på pågår 

skollokaler 

• Atgärder för yttre Fastighetsavdelningen arbetar 

skolmiljön ska ll planeras intensivt med planerade 
investeringar samt försäljning av 
lokaler. Därför har förvaltningen 
inte haft möjlighet att starta ett 
planarbete tillsammans med 
skolan 

God förmåga att möta Tekniska avdelningen har bla - Avdelningarna följer 
behov av planer och mark gjort åtgärder i Linneryd för att projektplaner, 

skapa attraktivare tomter. Tyvrr leveranstider, 
misslyckades upphandlingen av tjänstegarantier 
mäklare för projektet. 

Underag för ny prissättning av 
tomter framtagen 

Nöjda kunder Kundundersökningar till hösten -planeras inom renhållningen. Kund nöjdhetsmätningar 
Kommunen kommer även att uppfyller 
deltaga i en större fastäl lda målnivåer 
medborgarenkär där frågor som 
rör tekniska sidan kommer att 
finnas med. 

Kommunikation med Som en följd av omorganisationen 

medborgarna skall vara och verksamhetsflytt har tekniska 

tyd lig och öppen avdelningen börjat använda 
informationsavdelningen i större 
utsträckning. 

Samhälle God förmåga att möta Tekniska avdelningen har bla - Avdelningarna följer 
behov av planer och mark gjort åtgärder i Linneryd för att projektplaner, 

skapa attraktivare tomter. Tyvrr leveranstider, 
misslyckades upphandlingen av tjänstegarantier 
mäklare för projektet. 

Underag för ny prissättning av 
tomter framtagen 

• Verka för aktivt Samverkan med företag för 

samarbete i bredbandsutbyggnaden har 

bredbandsutbyggnaden fungerat vi och påföljande 
asdfalteringsarbeten skall 
påbörjas. 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Hållbarhet skall En förutsättning för att få god - Avdelningarnas 
beaktas vid inköp, drift och hållbarhet inom tekniska uppfyllnad av måtten 
hantering av resurser i verksamheten är möjlighet till kopplade till målet 
verksamheten underhåll. Planer för underhål l 

håller på att verkställas och - Upparbetad andel av 
arbetet är på god väg. Viss pengar för 
signaler finns dock att fastighet, energisparåtgärder 
Tingsrydsbostäder, har problem 
att hinna med. Den planerade 
utbyggnaden av brandskydd på 
skolor kan eventuellt inte 
genomföras i år . 

• Skapa en komm un Uppfylld nivå - Upparbetade pengar 
med attraktiva fysiska För att skapa en attraktiv kommun till reinvesteringar 
miljöer och välfungerande har pengar avsatts för att utveckla 
infrastruktur torget i Ryd. Detta arbete har 

skjutits något framåt då 
Trafikverket parallellt kommer att 
göra åtgärder samtidigt. 
Försen ingen kommer innebära att 
resultatet får en bättre helhet och 
sammanhållning av hela 
torgområdet. Projekteringen är i 
in ledningsskedet. Hela projektet 
blir klart under 2018. För 
närvarande finns det lite för 
mycket pengar 2017 vilka 
kommer att behöva skjutas över 
till 2018 då huvuddelan av 
investeringen skall genomföras . 

Ekonomi • Följa fu llmäktiges Förvaltningen fö ljer ny Rutin för - Budgetavvikelse inom 
riktlinjer för budget och budgetuppföljning, SBN 2016-01 - vatten och avlopp 
redovisning 19 § 6. 

• Mängd sålda lokaler Avdeln ingen arbetar också aktivt 
med uppdragen i hållbar ekonom i. som inte är 
bla är Rävemåla skola såld till verksamhetslokaler 
halvårskiftet. 

Nämnden har börjat til lämpa nya 
rutiner för initiering av 
investeringsprojket samt 
uppföljning av dessa. 

En negativ prognos på dygt en 
miljon drar ner betyget. 

Medarbetare • God hälsa Ett sjuktal på 7,4 % är för högt • Sjukfrånvaro, % 
över målet 6% 

Medarbetarna skal l ha Nämnden verksamheter i form av - Andel medarbete som 
kompetens, utvecklas, miljö och byggnadsförvaltningen är nöjda med sin 
känna sig hörda och och arbetssituation . 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

delaktiga i verksamheten. samhällsbyggnadsförvaltningen 
- Nöjd Medarbetarindex har genomått en större 

omorganisation ti llsammans med (NMI) 

en fysisk flytt av persona l. Detta 
har skapat mycket oro och 
sannolikt även orsakat att en del 
sökt sig vidare. Omorganisationen 
kommer dock att skapa en bättre 
ro llfördelning mellan mydighet och 
utförande enheter. Den planerade 
placeringen av tekniska delarna 
på 
kommunledningensförvaltningen 
ger en bättre tillgång till 
stödfunktioner för verksamheten. 

Med andra ord det har varit en 
orol ig period som förhoppningsvis 
är inne i ett slutskede. 

Några mått redovisas inte då inga 
mätningar gjrots efter 
omorganisationen . 

Process • Ständiga förbättringar Nämnden håller på att - Avdelningarnas arbete 
skall prägla omorganisera verksamheten då med att löpande revidera, 
samhällsbyggarnas samhällbyggnadsförvaltningen värdera och anpassa sin 
processer delas från miljö och verksamhet efter rådande 

byggnadsförvaltningen . Detta behov 
kommer att skapa en större 
dynamik och möjlighet till bättre 
och effektivare arbete inom båda 
delarna. Rollfördeln ingen blir 
också tydligare mellan myndighet 
och utförande delar. Dock saknas 
i dagsläget personella resurser för 
att fullfölja arbetet fu llt ut. bla blir 
interna kostnadsfördelningen 
lidande. 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

2 Omvärldsanalys 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

3.1.1 Medborgare 

-
Personalen har blivit informerad om kommande arbete gällande bemötande, rättssäkerhet 
samt effektivitet. En processkartläggning har påbörjats för att göra en nulägesbedömning samt 
att skapa förutsättningar för standardisering 

3.1.2 Samhälle 

-
Översiksplanen håller på att omarbetas efter samråd, Prioriteringar gällande detaljplaner med 
fokus på kommunens mål med bostäder 

3.1.3 Ekonomi 

-
From den 1/1 2017 är bygg- och miljöavdelningen en egen förvaltning: miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beträffande 21520/ MBK-verksamheten har miljö- och byggnadsförvaltningen flyttat 
kommunens primärkarta från en server i Växjö kommun till Metria. Även VA-banken har 
flyttats. Denna flytt har medfört högre kostnader än budgeterat. Flytten var nödvändig för att 
kommunens data skulle kunna hanteras och uppdateras på ett säkert sätt. Konsulttjänster från 
Metria erhålls för att ajourhålla primärkartan, mätningar, upprättande av grundkartor m.m. 
Metria har också hållit utbildning av personal i Tingsryd för att de själva skall kunna 
uppdatera sin GIS-information m.m Ett större behov av konsulttjänster har varit behövligt 
inom vägar och behov av hjälp kommer att kvarstå under året vilket också kommer att 
medföra ökade kostnader. 

Verksamheten inom 21551/Bygglov ligger prognosen på intäktssidan lägre än i budget. 
Prognoser avseende bygglov är svårt då ett större bygglov kan hämta in den prognotiserade 
intäkten men många mindre bygglov inte förändrar intäkts bilden nämvärt. 

21552/Planssidan har fått betydligt högre krav på intäkter i budgeten. Jämförelsevis så låg 
intäktskravet i budget 2016 på 799 000 kronor och utfallet blev 233 000. I årets budget ligger 
intäktskravet på 1 455 000 utan att någon förändring i taxa eller liknande gjorts. Detta kan inte 
anses som ett realistiskt krav med tanke på gällande taxa samt de planuppdrag som inkommer 
till miljö- och bygg. Planverksamheten har också haft personalomsättning vilket medfört att 
planarbetet har stått relativt stilla. Efter rekrytering är dock detaljplanearbetet igång men 
arbetet med översiktsplanen skall prioriteras och detta arbete genererar inga intäkter. 

26100/Miljö- och hälsoskydd har haft hög personalomsättning. Nyrekrytering har skett vilket 
leder till att verksamheten haft svårt att hålla igång både projektet med enskilda avlopp och 
lantbruk. De nyanställda har också en inlämingstid vilket har påverkat intäktssidan. För 
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närvarande håller en renryteringsprocess på för en miljö- och hälsoskyddsinspektör innan 
verksamheten är fulltalig. 

21552/Planverksamheten har också haft personalomsättning vilket medfört att planarbetet har 
stått relativt stilla. Efter rekrytering är dock detaljplanearbetet igång men arbetet med 
översiktsplanen skall prioriteras och detta arbete genererar inga intäkter. En intäkt i årsbudget 
på 1 455 000 kronor kan ej anses realistiskt i en kommun av Tingsryds storlek. 

Sammanfattningsvis så skall en genomgång ske i november beträffande fördelningen av 
samhällsbyggnadsnämnden totala budget. 1 januari 2018 kommer Samhällsbyggnadsnämnden 
att försvinna och de flesta verksamheter i miljö- och byggnadsförvaltningen tillhöra den nya 
miljö- och byggnadsnämnden. De pålagda intäktsökningarna på plan kan ej anses realistiska i 
förhållande till Tinsgryds kommuns storlek samt hur taxan är konstruerad. En ökning av 
intäkter på bygglovssidan kan ske genom att antaga en ny bygglovstaxa. Beträffande MBK
verksamheten måste kostnader fördelas mellan användarna som tillhör även andra 
förvaltningar. Förvaltningen ser också över möjligheterna till ett samarbete med andra 
kommuner. På miljö- och hälsoskyddssidan kan budgeten uppnås på sikt men 
självfinansieringsgraden är mycket hög i förhållandet till kommuner i övriga Sverige. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden 

21520/MBK 657 630 

21551/BYGG 355 345 

21552/ PLAN 236 653 

26100/MILJÖ 120 281 

26110/ LIVS 217 -89 

26190/ADM 1 037 540 

Totalt 2 622 2 360 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet/konto Budget 2017 Utfall period 

MBK-verksamhet 

Intäkter 

Kostnader 

Netto 

Byggverksamhet 

Intäkter 

Kostnader 

Netto 

Planverksam het 

Intäkter 

Kostnader 

Netto 

Miljö- & 
hälsoverksam het 
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492 -137 

880 -644 

760 -640 
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Intäkter 

Kostnader 

Netto 

Livsmedelsverksamhet 

Intäkter 

Kostnader 

Netto 

3.1.4 Medarbetare 

-
Arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling i gruppen, inom flera nivåer. 

Hög personalomsättning inom verksamheterna miljö- och hälsoskydd. Även 
personalomsättning inom övriga verksamheter. Nyrekryteringar kommer att innebära en 
inlämingsperiod som kommer att belasta befintlig personal. Hot och våld förekommer mot 
personalen, det upplevs dock att det är i beränsad omfattning och kan kopplas till de typer av 
förelägganden som förvaltningen har till uppgift att arbeta med. 

3.1.5 Process 

-
Under arbetsplatsträffarna arbetar förvaltningen med processkartläggning av olika 
arbetsflöden. 

4 Framtid 

5 Sammanfattning 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål 

Medborgare - God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

.,. Nöjda kunder 

Kommentar Mått 

- Avdelningarna följer 
projektplaner, 
leveranstider, 
tjänstegarantier 

- Antal korrekta och 
rättsäkra beslut 

- Kommunikation med - Öppen kommunikation 
medborgarna skall vara 
tydlig och öppen 

Samhälle - God förmåga att möta 
behov av planer och mark 

- Hållbarhet skall 
beaktas vid inköp, drift och 
hantering av resurser i 
verksamheten 
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Perspektiv Nämnds mål Kommentar 

Ekonomi - Följa fullmäktiges 
riktlinjer för budget och 
redovisning 

Medarbetare - God hälsa Stress förekommer på 
avdelningen och oklara gränser 
för vem som gör vad i en del 
hantering av ärenden som berör 
fler än en tjänsteman samt 
administratör. Oklarheter kring 
expediering och framtid med en 
hel del som slutat sin tjänst 
påverkar hälsan hos de anställda 
och ökar stressen. 

- Medarbetarna skall ha 
kompetens, utvecklas, 
känna sig hörda och 
delaktiga i verksamheten. 

Process - Ständiga förbättringar 
skall prägla 
samhällsbyggarnas 
processer 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Bildningsnämnden (BN), ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, och särskola inom respektive skolform. 
Från den 1 april 2017 har vuxenutbildningen övergått till Arbete och Lärande inom 
kommunledningsförvaltningen. 

2 Omvärldsanalys 

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 till 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 stort 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 början 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 38 % (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 få 
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 Vision 

BUN:s vision 

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

3.1.1 Medborgare 

-
I årskurs 3 nådde 74 % av eleverna kunskapskraven i matematik och svenska/svenska som 
andraspråk. Det är ett resultat under målsättningen på 85 % och på varje enhet pågår under 
hösten ett arbete med att analysera resultaten i syfte att utveckla och effektivisera 
undervisningen. 

87 % av eleverna i årskurs 6 har nått kunskapskraven motsvarande minst betyget E i alla 
ämnen. 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 var 226, en ökning från föregående år (223) och i 
linje med nämndens målsättning (225). 84 % av eleverna i åk 9 har nått kunskapskraven 
motsvarande minst betyget E i alla ämnen. Detta är en förbättring i jämförelse med 
föregående år och resultatet överträffar nämndens mål (75 %). 90 % av eleverna i årskurs 9 är 
behöriga till gymnasiet. Ett resultat i linje med nämndens mål och en minskning i jämförelse 
med förra årets resultat på 94 %. 

Samtliga resultat för grundskolan är beräknade exklusive nyanlända elever. 

Gymnasieskolans slutbetyg var 13,9. Ett sämre resultatjämfört med föregående år, då 
Tingsryds kommun hade det högsta genomsnittliga slutbetyget i Kronobergs län. Resultatet är 
bättre än nämndens målsättning på 13,5. 

Resultat från Attitydenkäten 2017 är inrapporterade. 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. 
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3.1.2 Samhälle 

-
Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, UF, 
utvecklingschef, kostchef, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och 
utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per termin och avhandlar frågor rörande detta 

samverkansområde. En samverkansplan är framtagen och beslutad i Bildningsnämnden våren 

2017. Denna plan sträcker 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. 

3.1.3 Ekonomi 

-
Delårsrapport 2 för augusti med helårsprognos för år 2017 utifrån utfallet t o m augusti 
månad. 

Helårsprognosen i delårsrapporten för augusti baserar sig på uppföljning från samtliga chefer 

och budgetansvariga för våra verksamheter, från förskola till gymnasieskola, elevhälsa, och 

bibliotek m m. Därutöver har en uppföljning gjorts av alla våra centrala verksamheter, vilka 

är; köp- och försäljning av utbildningar, skolskjutsar, riktade resurser, centrala konton för 

resursfördelning samt central administration och nämnd. Från den 1 april har 

vuxenutbildningen organisatorisk och ekonomiskt överförts från bildningsförvaltningen till 

arbete och lärande inom kommunledningsförvaltningen, överförd budget uppgår till 7,53 mkr. 

Under årets första kvartal har förvaltningen gjort två uppföljningar, en i februari och en i mars 

månad. Båda uppföljningarna visade på en positiv budgetavvikelse för nämnden på+ 0,3 mkr 

i februari respektive + 0,4 mkr i mars. I delårsrapporten för april redovisades en positiv 
budgetavvikelse på+ 1,3 mkr, vilket anges som jämförelse mot augusti månad i 
resultatredovisningen till nämnden. I juli månad gjordes en övergripande uppföljning som 

visade en avvikelse på+ 1,4 mkr. 

Sammanfattning utfall perioden och helårsprognos 

Riktpunkten (RP) för förbrukningen t o m augusti månad är 66,66 %. Ackumulerat utfall, vad 

som förbrukats i redovisningen uppgår till 65,6 % för bildningsnämnden, en skillnad på 
ca 1 % i förhållande till RP. I linje med vad som förvaltningen tidigare redogjort för så 
kommer nämnden att få stora avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan på grund av olika 

typer av statsbidrag. Förvaltningens totala bedömning utifrån den redovisning och de 
beräkningar som gjorts tom augusti, är att nämnden har förutsättningar för att redovisa en 

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

på ca+ 1,8 mkr (+ 1,775 mkr) totalt för nämnden, ett mindre överskott(+ 0,6 %) i förhållande 

till en total justerad budget på 270,6 mkr, en förbättring av prognosenjämfört mot delåret i 

april med ca+ 0,5 mkr. Cheferna för den operativa verksamheten (våra förskolor och skolor 

mm) redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på ca - 0,2 mkr. Där enskilda ansvar 

redovisar både positiva och negativa budgetavvikelser, vilket kommer att redovisas för 

nämnden i samband med delårsrapporten. De centrala verksamheterna redovisar en positiv 

budgetavvikelse på ca+ 2,0 mkr. När det gäller våra verksamhetsområden redovisas större 

budgetavvikelser för fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, se avvikelser i 

nedanstående tabell. 
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Köp- och försäljning av utbildningar 

Förvaltningen har till delårsbokslutet i augusti gjort en utförlig beräkning över årets kostnader 
för köp av utbildningar, utifrån nu registrerade elevtal i alla skolformer gentemot andra 
kommuner och fristående huvudmän. Där har även räknats in de elever som går på Rävemåla 
friskola från den 1 juli 2017. De totala kostnaderna jämfört budget visar på en negativ 
avvikelse på - 0,9 mkr i augusti, (- 1, 1 mkr april), vilket är en lägre kostnad än den vi räknade 
med under årets första uppföljningar. Större avvikelser redovisas inom ett flertal skolformer, 
vilket redovisas för nämnden. Totala kostnader beräknas till 48,8 mkr mot budgeterade 
47,9 mkr. 

Intäkter för försäljning av utbildningar till andra kommuner blir lägre än förväntat, en negativ 
avvikelse på - 0,3 mkr, (- 0,6 mkr april), vilket blir ett förbättrat utfall jämfört mot prognosen i 
april. Förväntade intäkter enligt prognos uppgår till 7,4 mkr mot budgeterade 7, 7 mkr. Mindre 
avvikelser redovisas inom skolformerna. 

Statsbidrag och migrationsintäkter 

Även för år 2017 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 2017 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 därmed 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 

Förändrad organisation inom grundskolan och förskolan 

Från den 1 juli 2017 och inför nästa läsår 17 /18 förändras grundskoleorganisationen. I 
Rävemåla har en fristående skola startats med åk F-6, d v s förskoleklass, grundskola 1-6 samt 
fritidshem. Förskola i Rävemåla drivs i kommunal regi. För närvarande går totalt 34 elever i 
den fristående skolan i Rävemåla. Enligt skollagen skall kommunen erlägga en "elevpeng" 
(bidrags belopp) för dessa elever från den 1 juli. Ekonomisk och organisatoriskt påverkar det 
bildningsförvaltningen högst väsentligt innevarande år och framöver. De ökade kostnaderna 
för bidrags beloppen ställer motsvarande krav på minskade kostnader för personal, lokaler, 
kost och läromedel m m, redan innevarande år med halvårseffekt, vilket inneburit 
omorganisation och omflyttning av budgeterade medel inom internbudgeten. 

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 
skolenhet i Konga, F-3 med förskola. Förskolorna i Tingsryd har samlats under en 
förskolechef från hösten med förskolorna Myrstacken och nya Älvans förskola. Junibacken 
och Slottets förskolor har avvecklats. Ekonomiskt och organisatoriskt har det finansierats 
inom bildningsförvaltnings ram och med reserverade överskottsmedel från år 2016. 

Slutligen vill förvaltningen lyfta fram, att behovet av riktade resurser för barn- och elever i 
behov av särskilt stöd är fortsatt stort i våra verksamheter. 
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Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

10. Bildnings nämnd 757 438 637 120 

31. Allmän kultur 100 0 100 0 

32. Bibliotek 7 015 4 387 6 765 250 

33. 4 213 2 773 4 011 202 
Musik/kulturskola 

35. Fritidsgårdar 1 268 674 1 118 150 

40. Förskola 57 095 38158 56 568 527 

41. Pedagogisk 346 201 306 40 
omsorg 

42. Fritidshem 11 302 8 497 13 029 -1 727 

43. Förskoleklass 5 448 3 774 4 339 1 109 

44. Grundskola 118 073 75 630 118771 -698 

45. Gymnasieskola 58 945 39 347 57 796 1 149 

49. Centr adm 6 088 3 760 5 435 653 
reserv mm BF 

Totalt 270 650 177 639 268 875 1 775 

3.1.4 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 
varje 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 sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 
högst 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-augusti 2017 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,82% 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. 

3.1.5 Process 

-
De mål som finns under denna rubrik har för 2017 reviderats till att omfatta mål rörande hur 
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vi uppfyller våra tjänstegarantier. För närvarande finns tjänstegarantier för förskola, 
fritidshem 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 

4 Framtid 

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). 

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 krig och med 
förhoppningar om att finna bättre förutsättningar 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 fortfarande 
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 färre 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. 

Utveckling av biblioteksverksamheten 

I enlighet med beslut inom "Hållbar ekonomi" har fyra folkbiblioteksfilialer lagts ner. 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att skolbiblioteken skall utvecklas till "moderna 
skolbibliotek". 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 teknik 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 
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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. 

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. 

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. Teknisk och pedagogisk 
IT-support ska vara på plats. 

30 juni 2020 ska barnen i förskola och eleverna i f-klass 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 Sammanfattning 

Förskolor och skolor i Tingsryds kommun håller en hög kvalitet. Vi har elever som trygga, 
nöjda och känner sig delaktiga, vilket resulterar i goda kunskapsresultat jämfört med riket. Vi 
har en hög andel behörig pedagogisk personal som trivs och arbetar med ett stort engagemang 
i våra barn och elever. En analys pekar på en uppåtgående trend för elevers slutbetyg i åk 9. 
Resultaten för våra nyanlända elever som ännu inte varit i landet i 4 år finns inte med i dessa 
jämförelser. Det pågår mycket arbete för att ge dessa elever en så bra start på skolgången i 
svensk skola som är möjlig. Pedagogerna arbetar med mottagande och kartläggning av 
nyanlända elevers kunskaper för att möta dem där de befinner sig och för att eleven inte ska 
tappa alltför mycket fart i sin skolgång. Skolverkets projekt för nyanländas lärande är ett 
exempel på hur vi arbetar för att bli ännu bättre på undervisning av nyanlända elever. Där 
ingår insatser för olika yrkeskategorier, lärare, studiehandledare, studie- och yrkesvägledare, 
skolledare och förvaltningsledning. 

Förskolan ingår i ett nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Sölvesborg, där vi 
samverkar kring kompetensutveckling för förskolechefer och förskollärare, både föreläsningar 
och kollegialt lärande. 

För förskoleklassen finns ett kommunövergripande nätverk som träffas två gånger per termin 
kring aktuella områden i ett kollegialt lärande. För fritidshemmen finns samma 
nätverks struktur. 

Alla skolenheter arbetar med sambedömning och både förskolor och skolor arbetar med 
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kollegialt lärande som främsta kompetensutvecklingsform. Vi har 17 förstelärare inom grund
och gymnasieskolan som alla har en uppdragsbeskrivning med det kollegiala lärandet som 
den främst framskrivna uppgiften. Internationalisering ska fortsätta på Wasaskolan med 
huvudfokus på europeiska språkassistenter. 

Vi har stora utmaningar i att utveckla undervisningen för våra nyanlända elever. 
Kompetensförsörjningen för alla yrkesgrupper och att möta den brist på utbildade pedagoger 
är också det en stor utmaning för Bildningsförvaltningens verksamheter. 

6 Styrkort 

Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

Medborgare - Alla barn och elever 2017 års attitydenkät pekar på att • Delaktighetsindex 
inom samtliga av våra våra barn och elever i högre barn/elever 
verksamheter känner utsträckning än tidigare upplever 

• Nöjdhetsindex elever delaktighet och har ett större mått av delaktighet i 

möjlighet att påverka våra verksamheter och att de i 

frågor som berör dem mycket stor utsträckning är nöjda 
med verksamheten . Tydligast är 
den uppåtgående trenden i 
årskurs 5 och 8. Analysen visar 
att personalens medvetenhet om 
betydelsen av den upplevda 
delaktigheten har givit goda 
resultat. Påverkan på 
kunskapsresultaten återstår att 
utvärdera. 

- Alla vårdnadshavare Vårdnadshavare i alla • Delaktighetsindex 
är nöjda med verksamheter är nöjda och vårdnadshavare 
verksamheten och känner upplever att de har möjlighet att 

• Nöjdhetsindex sig delaktiga vara delaktiga. Förskolor och 
skolor förmedlar sina mål och vårdnadshavare 
strategier til l vårdnadshavare, 
som i sin tur är nöjda med det 
som förmedlas. Samtliga 
verksamheter visar en positiv 
trend. Framförallt visar förskolan 
höga resultat på nöjdhet hos 
vårdnadshavare. 

- Alla barn och elever Bildningsnämnd Trygghetsindex 
känner sig trygga i våra 90 % av våra barn och elever barn/elever 
förskolor och skolor. känner sig trygga i våra förskolor 

och skolor. Det är en bit kvar till 
vårt mål på 95 % och det är 
främst fritidshemmet och de äldre 
årskurserna som visar lägre 
resultat i trygghetsmätningen. 

- Alla våra barn och Kunskapsresu ltat för läsåret • Kunskapsresu ltat åk 3 
elever ges möjlighet att nå 2016/2017 

• Kunskapsresultat åk 6 de nationella målen 
godkända i alla ämnen 

• Kunskapsresultat åk 9 
meritvärde - exklusive 
nyanlända elever 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

• 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 Målet ej utvärderat 2017, för - Antal utlånade böcker 
tillgängliga för alla resultat hänvisas till bokslut 2016 

- Det finns kreativa och Målet är ej utvärderat. - Nöjdhet 
öppna mötesplatser med 
bra bemötande och hög 
kvalitet på våra 
fritidsgårdar 

Samhälle - Det råder en stark Bildningsnämnd 

samverkan mellan Samverkan mellan skola och 
förskolor och skolor och näringsliv är aktivt genom 
det lokala näringslivet och kontinuerliga samrådsmöten, 
samhället i övrigt barns och elevers studiebesök 

etc. 

- Våra barns och Målet är ej utvärderat. - Minska matavfall 
elevers miljömedvetande 
ska öka 

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

• Budget i balans augusti är att nämnden har 
förutsättningar för att redovisa en 
budget i balans utan underskott. - Personaltäthet 
Redovisad helårsprognos visar på förskolan 
en positiv budgetawikelse på 
ca+ 1,8 mkr (+ 1,775 mkr) totalt - Personaltäthet 
för nämnden, ett mindre överskott grundskolan 
(+ 0,6 %) i förhållande till en total 
justerad budget på 270,6 mkr. En - Personaltäthet i 
förbättring av prognosen jämfört förskoleklass 
mot delåret i april med 

- Personaltäthet i ca+ 0,5 mkr. 
fritidshem men 

- Hållbar ekonomi Arbetet pågår. 

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

- All vår personal har I förskoleklass är 72% av - Behörig personal i 
adekvat utbildning och är personalen behöriga, i grundskolan 
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Perspektiv Nämndsmål Kommentar Mått 

behöriga inom sitt grundskoaln är det 92% som är 
- Behörig personal i 

arbetsområde behöriga och i gymnasiet är det 
87% av personalen som är gymnasieskolan 

behörig. 

- Förskollärare i 58% av personalen på förskolan - Andel personal med 
förskolan har Lärarlegitimation (behörig förskollärarutbildning 

förskollärare). 

- Personal i fritidshem 50% av personalen på - Andel personal med 
fritidshemmen har pedagogisk 
Lärarlegetimation mot arbete i högskoleutbildning 
fritids hem. 

- Vår personal mår bra Hälsotalet är 93, 1 % friska. - Hälsoläge 
och har ett högt hälsoläge 

- Bibliotekspersonal Måttet är ej utvärderat. - Andel personal med 
med adekvat utbildning adekvat 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 
eller2 

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

Process - Vi uppfyller vår Målet ännu ej utvärderat - Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för förskolan förskolan 

- Vi uppfyller vår Målet ännu ej utvärderat - Tjänstegaranti i 
tjänstegaranti för fritids hem 
fritids hem 

- Vi uppfyller vår Målet ännu ej utvärderat - Tjänstegaranti 
tjänstegaranti för grundskola 
grundskolan 
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1 Uppdrag/Ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppdrag inom socialtjänsten vad avser 
äldreomsorg, omsorg funktionsnedsättning samt kommunal hälso- och sjukvård. I uppdraget 
ingår också bostadsanpassning enligt Boverkets regler samt kostnader för färdtjänst och dess 
handläggning. 

2 Omvärldsanalys 

Förvaltningen samverkar med övriga kommuner i länet samt med Region Kronoberg via en 
gemensam ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst som 
bland annat fattar beslut kring gemensamma frågor. Ledningsgruppen består av länets 
socialchefer/förvaltningschefer samt berörda centrumchefer och hälso- och 
sjukvårdsdirektören från Region Kronoberg. Förvaltningen har också representanter i 
tvärgrupperna barn och unga samt äldre. Syftet med denna samverkan är att utveckla en 
evidensbaserad vård och omsorg, för den enskilde och medborgarens bästa. Som ett led i den 
länsgemensamma samverkan pågår arbete för att utveckla en gemensam 
hjälpmedelsverksamhet. 

Kvalitetsregister såsom Senior Alert och BPSD syftar till att skapa arbetssätt som ska 
förebygga att omsorgstagare drabbas av fallolyckor, trycksår, ohälsa i munnen och 
näringsbrist samt främja bra arbetssätt runt personer med demenssjukdom. Arbetet med dessa 
register är kopplat till regional äldrestrategi. I denna strategi finns en mängd andra 
utvecklingsområden nivåbestämda. 

Förvaltningen är också delaktig i vård och omsorgscollege. Inom vård och omsorgscollege 
finns aktörer från arbetsgivarsidan, utbildningssidan samt fackliga. Arbetet syftar bland annat 
till att förbättra status på undersköterskeyrket, marknadsföring för att förbättra rekrytering, 
kvalitetssäkra utbildning, handledarutbildning etc. Tingsryds kommun är certifierade aktörer 
inom vård och omsorgscollege 2015-2020. 

I inledningen av 2018 kommer nya bestämmelser som ersätter nuvarande 
betalningsansvarslag. Bedömningen är att de nya bestämmelserna inte kommer att påverka 
vård- och omsorgsnämnden vad gäller exempelvis ökade kostnader. Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) har kommit med rekommendationer angående ökad kvalitet nattetid inom 
särkilt boende för äldre. Dessa rekommendationer kan komma att påverka vård- och 
omsorgsnämndens kostnader på kort sikt, främst avseende välfärdteknik såsom nattkameror, 
möjligheter till wifi etc. 

3 Verksamhetens mål och utveckling 

3.1 Vision 

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

3.1.1 Medborgare 

-
Genomförandeplanen beskriver hur beviljade insatser ska utföras. Ur ett 
omsorgstagarperpektiv är det viktigt att genomförandeplanen hålls uppdaterad och aktuell. 
Kontaktmannen har den samordnande rollen i upprättandet av genomförandeplanen och har 
uppgiften att se till att omsorgstagaren får vara delaktig i processen. En aktuell 
genomförandeplan som efterlevs borgar för hög andel nöjda omsorgstagare inom samtliga 
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verksamheter. Vårdplaner har motsvarande betydelse inom hälso- och sjukvården. 

Resultat av socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" väntas 
komma i oktober. Genom den undersökningen får vi veta andelen nöjda omsorgstagare samt 
andelen som vet vart man vänder sig med synpunkter. För att öka andelen som vet vart man 
vänder sig med synpunkter har blanketten "tyck till" under våren delats ut till samtliga 
omsorgstagare. Samtliga nya omsorgstagare får också blanketten i samband med första mötet 
med handläggare. 

Förvaltningen har under delåret använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att öka 
bemanningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet med dessa 
stimulansmedel är att skapa ökad kvalitet och trygghet för den enskilde omsorgstagaren. 

Mätning av personkontinuitet inom hemtjänsten sker på hösten. Hösten 2016 var resultatet 14 
unika vårdare som besöker en omsorgstagare under en tvåveckorperiod. Vård- och 
omsorgsnämndens mål är max 10 unika vårdare. 

En arbetsgrupp har under delåret arbetat med att ta fram en rutin för att mäta andelen med 
nattfasta understigande 11 timmar. Mätning kommer att ske till hösten. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är en boendestödsgrupp med specialisering mot personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar igångsatt. Flertalet utbildningar är genomförda 
och planerade för att stärka kompetens och arbetssätt inom området. 

3.1.2 Samhälle 

-
Antalet permanenta platser inom äldreomsorgen är 182 och till det tillkommer sju 
korttidsplatser och två växelvårdsplatser. Under årets första åtta månader har det i genomsnitt 
funnits 6 lediga permanenta platser varje månad och i genomsnitt 1,25 lediga korttidsplatser. 

Seniorträffar genomförs en gång per vecka i samtliga områden, exklusive sommarperioden. 
Målet att genomföra 300 seniorträffar totalt kommer att nås. Inom vissa områden finns 
samarbete med frivilliga medan det på andra områden enbart drivs av egen personal. 

Inom omsorg funktionsnedsättning har det under delåret funnits en ledig lägenhet på 
gruppbostad i Väckelsång samt en ledig lägenhet på gruppbostaden i Urshult. Lägenheten i 
Urshult kommer bli belagd under hösten. 

Utifrån Boendeplan 2017-2030 har förvaltningen tagit fram en behovsspecifikation på nytt 
gruppboende inom omsorg funktionsnedsättning. 

Samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen erbjuder fem aktiviteter per vecka och 
stickprov visar att det framgår i genomförandeplanerna vilka aktiviteter den enskilde har på 
individnivå. Förvaltningen bedömer att arbetet med genomförandeplaner behöver 
kvalitetssäkras, hur den enskilde omsorgstagaren vill ha sin hjälp behöver framgå tydligare i 
varje plan. 

Två personer har del av sin tjänst som anhörigstödjare.Den ena personen koncentrerar sig på 
anhörigstöd inom äldreomsorg och är tillika demenssjuksköterska. Den andra personen riktar 
sitt stöd till anhöriga inom omsorg funktionsnedsättning och har sin anställning i 
boendestödet. Via anhörigstödjarna sker regelbundna träffar med anhöriggrupper. 

3.1.3 Ekonomi 

-
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Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt ca 2,2 mkr, ca 0,7% av 
budget. 

Prognostiserat överskott är fördelat på: 

Äldreomsorg +-0 

Inom särskilt boende är budget baserad på en större fast del och en mindre rörlig del. Den 
rörliga delen ( central pott) ger verksamheterna täckning för oförutsedda händelser som vak 
och sjukresor. Under årets första åtta månader har ca 37% av den centrala potten förbrukats. 
Ökande behov kan öka förbrukningen markant. Stimulansmedel för ökad bemanning bedöms 
vara förbrukade vid årets slut. 

Inom särskilt boende har förbrukningen av stimulansmedel tidigare varit låg men har nu tagit 
fart. I delårsrapport 1 prognostiserades ett överskott inom särskilt boende. Nu görs 
bedömningen att det råder en god hushållning av ekonomin inom särskilt boende. 

Hemtjänsten prognostiserar ett mindre underskott. Inom hemtjänsten ser vi inga större 
förändringar i vårdtyngd/volymer jämfört med 2016. Vi uppnår nu nästan målet för brukartid. 
Dock har vi sedan två års lönerevisioner, ökade lönekostnader tillsammans med ett timpris per 
utförd timme som inte har förändrats sedan 2016. Samtidigt har vi obudgeterade kostnader för 
nattpatrullen sedan maj månad och bedömningen är att detta sammantaget gör att budget i 
balans ej uppnås fullt ut. 

Omsorg funktionsnedsättning 200 tkr 

Inom omsorg funktionsnedsättning finns ett par verksamheter som prognostiserar ett 
plusresultat. Detta beror till största delen på ett minskat behov inom boendestödet. Det har 
under våren/sommaren samtidigt funnits ett ökat behov inom servicebostaden med ökade 
kostnader som följd. 
Personlig assistans som helhet bedöms uppnå balans, mycket på grund av återsökningar från 
migrationsverket. Inom assistansen har kostnaderna ökat på grund av avslag av SFB från 
försäkringskassan och nytillkommande ärenden. 

Hälso- och sjukvård -2,7 mkr 

Inom HSL är lönekostnaderna högre än budgeterat. Två nyutbildade sjuksköterskor anställdes 
i januari dels för att stärka upp bemanningen inför sommaren men också för att säkra upp 
inför planerade pensionsavgångar. Ytterligare två sådana introduktionstjänster tillsattes strax 
innan sommaren. Dessa lönekostnader ryms inte i budget. Höga verksamhetskostnader bidrar 
också till negativ prognos. 

Gemensamt 4,7 mkr 

Det här är ett nytt ansvar som blev synligt för förvaltningen i ekonomisystemet först i mitten 
av vecka 20. Överskottet beror sannolikt på att utvecklingsledare slutade i början av året och 
ersättare har kommit först i höst. Här finns också låga kostnader för anhörigstöd samt låga 
övriga kostnader. Det stora överskott som visas här kan förklaras med att budget för flertalet 
kostnader ligger här, men bokförs på andra ansvar sedan april, exempelvis bostadsanpassning 
och anhörigstöd. 

Övrigt 

På grund av ökade behov ligger kostnader för köpta platser på en högre nivå än i inledningen 
av året, ca 1,5 mkr på helårsbasis. Betalansvar utskrivningsklara mot Region Kronoberg var i 
jan-feb ca 550 tkr. Kostnader för färdtjänst är högre än budgeterat. Dessa poster påverkar 
prognosen negativt. Reglering av årsarbetstiden sker sista oktober. I nuläget skulle reglering 
ner till gränsvärdet ge en kostnad på ca 1 mkr. Reglering ner till noll skulle ge en kostnad på 
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ca 2,3 mkr. En viss flagga bör också höjas för kommande semesterlöneskuld vid bokslut. Vi 
kan inte vid denna tidpunkt säga hur mycket det rör sig om men rimligt är att skulden blir 
mellan 0,5-1 mkr för detta. 
Vård- och omsorgsnämnden ska vid bokslut 2017 eliminera föregående års underskott om 
800 tkr och har också ett resultatmål om 0,25%, 700 tkr. 
Till följd av osäkerhet kring regleringen av årsarbetstid och osäkerhet kring storlek på 
semesterlöneskuld så är det svårt att i nuläget göra bedömning om huruvida båda dessa mål 
kommer kunna att uppnås. 

Driftbudget 

Verksamhet/Konto Budget Utfall perioden Årsprognos Avvikelse 

510 10 481 4 085 5770 4 711 

512 162 693 111 285 162 693 0 

513 75 730 55 020 75 493 237 

514 31 283 22 694 34 064 -2 781 

Totalt 280 187 193 084 278 020 2 167 

3.1.4 Medarbetare 

-
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. För helåret 2016 var den totala sjukfrånvaron 9,9% inom ÄO, 
6,9% inom FO och 6,3% inom HSL. Total sjukfrånvaro 2016 var 8,7% och korttidsfrånvaro 
2,8%. De sju första månaderna 2017 har den totala sjukfrånvaron varit 9,2% och 
korttidsfrånvaron 2,9%. 

Förvaltningen har under delåret upplevt betydande svårigheter i rekrytering. Överlag är 
underlaget sökande med rätt kompetens litet och gäller rekrytering av både 
omvårdnadspersonal, socionomer och hälso- och sjukvårdpersonal. Olika åtgärder för att 
förbättra personalförsörjningen pågår, exempelvis marknadsföring, strukturerat mottagande av 
studenter/praktikanter, hantering av ansökningar i sommarrekrytering, 
introduktionsanställningar inom HSL etc. Sommaren har generelt varit tajt och svårrekryterad. 

Det svåra rekryteringsläget i kombination av färre timvikarier och ökad sjukfrånvaro gör 
förvaltningens arbete sårbart. Under sommaren valde Kommunal att säga upp 
årsarbetstidsavtalet. Tillsammans med personalavdelningen sker planering för övergång till 
allmänna bestämmelser. Årsarbetstidsavtal upphör 180131 och kommer bland annat att leda 
till mindre flexibel schemaläggning, andra regler för ledighet och sannolikt ökade kostnader 
för fyllnadstid och övertid. 

Antal medarbetare per områdeschef är i genomsnitt inom ÄO 42,4 st och inom OF 36 st . 
Totalt snitt är 39,75 medarbetare per områdeschef. 

Drygt var femte medarbetare använde friskvårdbidraget under 2016. 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med omvårdnadsutbildning inom ÄO och OF var vid 
bokslut 2016 81,5%. Vård- och omsorgsnämndens mål är 87%. Nämndens mål om andelen 
specialistutbildade sjuksköterskor om 25% uppnås men flera pensionsavgångar under det 
närmaste året gör att måluppfyllelsen försämras. 

Samtliga team inom ÄO och OF har fått genomgång av avvikelsehanteringsmodulen i 
Treserva för att kvalitetssäkra avvikelserapporteringen. Ytterligare arbete kring detta planeras 
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till hösten. 

3.1.5 Process 

-
Verksamhetsuppföljningar utifrån samtliga perspektiv genomfördes under våren och planeras 
ske igen efter delår 2. Syftet är att fånga helheten, följa upp måluppfyllelse och att hitta 
metoder att nå målen inom alla perspektiv. 

Förvaltningen ser bland annat behov av att hitta bra strukturer och processer för att förbättra 
bemanningsarbete och rekrytering, minska sjukfrånvaro samt öka andelen direkt tid hos 
omsorgstagama. 

Det bedöms som viktigt att hitta planeringsvinster samt att analysera andelen planerad 
brukartid och sätta den i relation till andelen utförd brukartid. Kan vi planera ut brukartiden så 
att vi säkerställer att den utförda brukartiden blir 62%? Under januari-juli uppgår brukartiden i 
hemtjänsten (nattpatrullen borträknad) till ca 64,5% totalt. Vård- och omsorgsnämndens mål 
uppnås alltså under delåret. Målet för direkt brukartid inom boendestödet är 52%. 
Delårsresultatet inom boendestödet är ca 63%. Både hemtjänsten och boendestödet har 
förbättrat brukartiden sedan delår 1. 

Från april månad är ett vårdplaneringsteam igångsatt. Kopplat till detta är förvaltningen också 
delaktiga i ett projekt angående videovårdplanering. Sammantaget syfte är att 
kvalitetssäkra/effektivisera proccessema mellan slutenvård - korttidsplats - hem. På grund av 
tekniska problem har videovårdplanering inte verkställts än, men planeras till hösten. 

Förvaltningen arbetar aktivt med förbättrade arbetssätt inom olika områden till exempel 
teamarbete inom ÄFO och HSL och att vidareutveckla NP-team inom omsorg 
funktionsnedsättning. Förvaltningen deltar också i projektet tematräffar i palliativ vård- och 
omsorg med syftet att skapa goda arbetssätt vid vård i livets slutskede på särskilt boende. 

Arbete pågår för att sammanlägga hemtjänsten till tre områden. Östra kommundelen har i 
detta hänseende tagit första steget under delåret genom att en och samma områdeschef 
ansvarar för samtlig hemtjänst på det området. 

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

4 Framtid 

Såväl inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning finns stora utmaningar för att 
möta behov av olika boendeformer. Det är viktigt att arbeta för utveckling av en effektiv 
hemtjänstorganisation. En kommunövergripande planering kring behovet av alternativa 
boendeformer som exempelvis anpassade seniorbostäder/trygghetsboenden är också önskvärt. 

Inom omsorg funktionsnedsättning är det väsenligt att möta behovet av nya bostadsformer för 
personer med funktionsnedsättningar som vill bo centralt i Tingsryd. Aktivt arbete behövs för 

Vård- och omsorgsnämnd, Delårsrapport 2 2017 7(9) 
60 



129

att utveckla boendeformer för personer med neuropsykiatriska behov. 

Utvecklingen sker snabbt inom teknikområdet för både äldreomsorgen och omsorg 
funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvården. Det ställer andra krav på genomförandet av 
insatser och kompetens hos medarbetare. Förvaltningen bedömer att behovet av olika digitala 
lösningar ökar för varje år. Trådlösa nätverk inom särskilt boende och nattvakter inom 
ordinärt boende är ett par exempel. 

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är högt prioriterat. Ett led i detta kan vara att 
hitta effektiva lösningar för bemanning, resursenhetens organisering samt att möta ingången 
av allmänna bestämmelser på ett bra sätt. Det är också prioriterat att hitta arbetssätt för att 
minska sjukfrånvaron. 

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för 
samtliga verksamheter och inom förvaltningens samtliga yrkesområden. 

5 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens prognos kan sammanfattas enligt följande: 

Medborgare (gul) 

• Resultat av vad de äldre tycker om äldreomsorgen kommer till hösten 

• Information om tjänstegarantier och "tyck till" ges till samtliga 
• Ökad bemanning genom stimulansmedel 
• Nattfasta (mätning till hösten) 
• Utveckling av NP-team inom omsorg funktionsnedsättning 
• Personkontinuietet per omsorgstagare behöver förbättras 

Samhälle (grön) 

• Platser i särskilt boende och korttid bedöms förenligt med behov 
• Levande seniorträffar på samtliga orter 
• Planering av nytt gruppboende OF 
• Genomförandeplaner beskriver aktiviteter, men behöver utvecklas i kvalitet generellt 

• Anhörigstödet bedöms fungera fullt ut 

Ekonomi (grön) 

• Hälsosam ekonomi som helhet 
• Underskott 2016 bedöms kunna elimineras 
• Ofrivilliga vakanser bidrar till överskott 
• Höga personalkostnader inom HSL 
• Personlig assistans 
• Reglering av årsarbetstid 
• Semesterlöneskuld 
• Timpris hemtjänst 
• Generellt behövs kompetensförstärkning för kvalitetssäkert prognosarbete i första 

linjen 

Medarbetare (röd) 

• Hög sjukfrånvaro. Ökande tendens, men helårsresultat ger säkrare underlag 
• Betydande rekryteringssvårigheter inom alla yrkesområden 
• Antal medarbetare per chef är högt jämfört med målet 
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• Friskvårsbidraget bedöms inte användas enligt målsättning 
• Andel med omvårdnadsutbildning uppnås inte inom ÄFO, men legitimerad personal 

med specialistutbildning ligger inom målvärde 
• Förbättringsarbete i avvikelsehantering 

. Process (gul) 

• Vårdplaneringsteam för förbättrat flöde slutenvård - ordinärt boende 
• Videovårdplanering 
• Samverkan med primär/slutenvård 
• Tematräffar palliativ vård inom särbo 
• Teamträffar/teamarbete 
• Utveckling NP-team 
• Sammanläggning hemtjänst till tre områden 
• Brukartid 
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~Tingsryds 
\:!.:}kommun 

BILAGA 1 Nämndsprotokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

C~H-+ 

§ 160 

Delårsrapport 2 
Dnr 2017-0683-200 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden tar emot informationen rörande 

delårsrapport 2 2017 för tekniska avdelningen; bilaga 1. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ge 

förslag på åtgärder för att minska underskottet. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärend,d 

Delårsrapporten sammanfattas i dokumentet Delårsrapport 2, 2017, 

Samhällsbyggn,.adsnämnd. Detta dokument omfattar bara tekniska 

avdelningens verksamhet. Den visar på ett prognostiserat underskott för 

skattefinansierade delen på 1225 tkr. Taxefmansierade delen prognostiserar 

ett överskott men har i detta tagit pengar från tidigare överskott vilket 

innebät att verksamheterna i praktiken genererat ett underskott. Detta är 

dock i sin ordning då det under flera år funnits ett överskott i dess 

verksamheter. 

När nämnden gör en totalbedömning bör man ta hänsyn till prognostiserade 

underskottet på miljö och byggnadsförvaltningen, 1426 tkr. 

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska ta emot informationen 

och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ge förslag på åtgätder för att 

minska underskottet. 

Ärendet har inte behandlats vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 

den 4 september 2017. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänstesk:t.ivelse från teknisk chef Jonas Weid(?nmark, 2017-09-21. 

2. Delårsrapport 2 2017, Samhällsbyggnadsnämnd. 

}Jeslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
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~Tingsryds 
~kommun 

BILAGA 1 Nämndsprotokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-26 

Justerare 

§ 161 

Delårsrapport 2 
Dnr 2017-0682-200 

Beslut 

1. Samhälls byggnads11ämnden tar emot informationen rörande 

delårsrapport 2 2017 för miljö- och byggnadsförvaltning; bilaga 1. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefeni uppdrag att ge 

förslag på åtgärder för att rrri:hska underskottet. 

3. Samhälls byggnadsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 

Delårsrapporten sammanfattas i dokumentet Delårsrapport 2, 2017 miljö

och byggnadsförvaltningen. Den visar på ett prognostiserat underskott på 

1426 tkr. 

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska ta emot :informationen. 

Ärendet har inte behandlats vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 

den 4 september 2017. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadschef Camilla Norrman, 2017-

09-21. 
2. Delårsrapport 2 2017, Miljö- och byggnadsförvaltning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl-Henrik Renmalm (M) yrkar: 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ge förslag 

på åtgärder får att minska underskottet. 

Besluts gång 

Ordförande finner att san::ihällsbyggnadsnämrt.den bifaller Carl-Henrik 

Renmalms (M) yrkande. 

IN I 
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/ ~'fingsryds 
~kommun 

Bildningsnämnden 

Justerare 

§ 69 

Delårsrapport 2 
Dnr 2017/54 042 

Beslut 

BILAGA 1 Nämndsprotokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOBL 3 (4) 

2017-09-25 

1. Bildn:ingsnämnden god.känner delårsrapport 2 för är 2017 per deh 31 
augusti med årsprognos för helåret 2017, bilaga 1. 

2. Bildningsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och 
verksamhet då årsprognos för helåret 2017 visar på ett positivt utfall. 

3. Bild.ningsnämnden justerar paragrafen omedelb~. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningskamrer Jan-Henrik Lothigius redogör för delårsrapport 2 för år 
2017 per den 31 augusti med årsprognos_ för helåret 2017. 

Riktpunkten (RP) för förbrukningen till och med augusti månad är 66,66 %. 

Ackumulerat utfall, vad som förbrukats i redovisningen uppgår till 65,6 %· 

för hildningsnämnden, en skillnad på cirka 1 % i förhållande till RP. I linje 
med vad som. bildningsförvaltningen tidigare redogj01t för, så kommer 
nämnden att fä .stora avvikelser på både intäkts- och kos1nadssidan på grund 
av olika typer av statsbidrag. Bildningsförvaltningens totala bedömning 
utifrån den redovisning och de beräkningar som gjorts till och med augusti, 
är att bildningsnämnden har förutsättningar för att redovisa en budget i 
balans utan underskott. Redovisad helårsprognos visar på en positiv 
budgetavvikelse på cirka+ 1,8 mkt ( + 1,775 mkt) totalt för nämnden, ett 
mindre överskott(+ 0,6 %) i förhållande till en total.justerad budget på 
270,6 mkr. En förbättring av prognosen jämfört mot delåret i april med cirka 
+ 0,5 mkr. . 

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna delårsrapport 2 för år 
2017 per den 31 augusti med årsprognos för helåret 2017. Attnfynndeni 
samband med delårsrapporten behandlar frågan och beslutar om ifall 
åtgärder skall vidtas eller inte vidtas gällande ekonomi och verksamhet. 

J\IIBL~information har ägt rum den 14 september 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
'\!!;)kommun 

-Bildningsnämnden 

Justerare 

, .Ati 

BILAGA 1 Nämndsprotokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOtL 

/' 

§ 69 fortsättning 

B eslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningsl_rnmrer Jan-Henrik Lotbigius, 

2017-09-20. 
2. Delårsrapport 2 2017 för bildningsnämnden. 

· Beslutet shlckas till 
l(ommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 

4(4) 
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. -~Tingsryds 
~koru:mun 

BILAGA 1 Nämndsprotokoll 
·' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(13) 

· Vård- och omsorgsnänmden 2017-09-25 

§ 58 

Delårsrapport 2 ·2017 
Dnr 2017/199 042 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2 2017 och 
överlämnar den till kommunfullmäktige. 

2. Förvaltningen får i uppdrag ijtt vidta åtgärder för att begränsa 

underskott inom avdelningen för hälso- och ·sjukvård. 

Sammanfattning av delårsrapport 2 2017 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 2,2 mkr för 

2017. Underskott beräknas uppstå inom hälso- och sjukvården samtidigt 

som omsorg funktionsnedsättning och gemensam administration berälmas 

leverera överskott. Äldreomsorgen prognostiseras i balans. 

Höga personalkostnader inom HSL samt ökade kostnader för nattbemanning 

inom hemtjänst är bidragande till en förändrad prognos. 

Höga sjuktal och svårigheter i rekrytering bidrar till låg måluppfyllelse inom 

medarbetarperspektivet Resultat la::ing nämndens mål om brukartid 62 % är 

förbättrat. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Magnus Carlberg (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ger 

förvaltttingen i uppdrag att vidta åtgärder för att begränsa underskott inom 

avdelningen för hälso- och sjukvård. 

Besluts gång 
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Magnus 
Carlbergs (S) yrkande. 

Besluts underlag 
Delårsrapporq 2017 (Bilaga 1) 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef'., 2017-09--19 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelning 

Utdrags bestyrkande 

2,0 I =I·- oq- 2fo 72T" 
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Arende 10 

Delårsrapport 2:2017 

Tingsryds Kommunföretag A� 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 208 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommunföretag AB 
Dnr2017/616 042 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2017 Tingsryds 
kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Kommunföretag AB redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds kommunföretag AB. 

I Utdragsbestyrkande 

7 (37) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-29 

ust~are 

§ 52 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Kommunföretag AB 
Dnr 2017/394 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och koncemcontroller Sara Runesson 

informerar om delårsbokslutet för Tingsryds Kommunföretag AB. 

Styrelsen anser sig nöjda med resultaten och avser använda del av det 

positiva resultatet till att komma igång med utbildning för styrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2017-10-05 
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Bilaga TIKAB § 52 2017-09-29 

Delårsrapport koncernen 

2017-01-01- 2017-08-31 

Tingsryds Kommunföretag AB 

(_ 
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L 

'1C I' \ 
'IL, I(_,, ... / 

REsULTATRÄKNING KONCERNEN (tkr) 
2017-01-01 • 2016-01-01 - Prognos 

Not 2017-08-31 2016-08-31 2017 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 3 30 682 31 789 46 023 

Reavinster -1176 0 -1176 

övriga förvaltningsintäkter 10 017 10 287 15 702 

Rörelsens intäkter 39 523 42 076 60 549 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter -5225 -5 505 -7 800 

Övriga externa kostnader 4 -12 104 -13 490 -19 232 

Personalkostnader 5 -8 323 -8 151 -12 500 

Avskrivningar av materiella tillgångar 6 -9 174 -9 876 -13 725 

Rörelsens kostnader -34 826 -37 022 .53 257 

Rörelseresultat 4 697 5 054 7 292 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 512 505 802 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 197 -3 833 -4 726 

Resultat från finansiella poster -2 685 -3 328 -3 924 

Resultat efter finansiella poster 2 012 1 726 3 368 

Extraordinära intäkter 0 0 

Skatt 9 0 -313 

Periodens resultat 2 012 1 726 3 055 

REsUL TATRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 
2017-01-01 • 2016-01-01 • Prognos 

Not 2017-08-31 2016-08-31 2017 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 3 183 0 275 

Övriga förvaltningintäkter 0 0 0 

Rörelsens intäkter 183 0 275 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

Övriga externa kostnader 4 -152 -90 -220 

Rörelsens kostnader -152 -90 -220 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 0 0 0 

Resultat från finansiella poster 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 31 -90 55 

Koncernbidrag 0 200 0 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt på årets resultat 9 0 0 0 

Periodens resultat 31 110 55 

2 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN (tkr) 

Not 2017-08-31 2016-08-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 10 218 692 237 753 

Maskiner och tekniska anläggningar 11 55 317 55 609 

Inventarier 12 5167 2 697 

Pågående om- och nybyggnationer 11060 5 688 

Summa materie/la anläggningstillgångar 290 236 301 746 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar 14 785 11 826 

Långsiktig fordran 17 208 17 613 

Summa finansiella anläggningstillgångar 31993 29439 

Summa anläggningstillgångar 322 229 331185 

Omsättningstillgångar 

Varulager 

Råvaror och förnödenheter 387 293 

Kortfristiga fordringar 

Hyres och kundfordringar 4 653 4 331 

Koncernkonto Tingsryds kommun 47917 21 990 

övriga fordringar 3661 2 949 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 662 995 

Summa omsättningstillgångar 56 893 30 265 

Kassa och bank 4 013 262 

Summa omsättningstillgångar 61 293 30 820 

SUMMA TILLGÅNGAR 383 522 362 005 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 23 650 4 232 

Bundna reserver 2 36 452 

Summa bundet eget kapital 23 652 40 684 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 53149 11 934 

Arets resultat 2 012 1 726 

Summa fritt eget kapital 55161 13 660 

Summa eget kapital 14 78 813 54 344 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 11 305 11 565 

Summa avsättningar 11 305 11 565 

Lånfrlstiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 15 258 469 283 469 

Revers llngsryds Kommun 
0 

Summa långfristiga skulder 258 469 283 469 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 631 3737 

Skulder till kreditinstitut 21 000 

Skatteskulder 1 666 -468 

Övriga kortfristiga skulder 3 289 4 452 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5349 4 803 

Summa kortfristiga skulder 34 935 12524 

Summa skulder 293 404 295 993 

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 383 522 361 902 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 70150 70150 

C 3 
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(_ 

D-c· 
j \ 1 

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (tkr) 
Not 2017-08-31 2016-08-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar i dotterbolagen 13 24182 4182 

Summa anläggningstillgångar 24182 4182 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 0 0 

Övriga fordringar 61 15 

Kassa och bank 244 232 

Summa omsättningstillgångar 305 247 

SUMMA TILLGÅNGAR 24487 4429 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 24232 4 232 

Summa bundet eget kapital 24232 4232 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1 -2 

Arets vinst 31 110 

Summa fritt eget kapital 32 108 

Summa eget kapital 14 24264 4340 

Obeskattade reserver 33 43 

Långfristiga skulder· 
Långfristiga skulder 0 0 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskuld 75 0 

Aktuella skatteskulder 0 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 115 46 

Summa kortfristiga skulder 190 46 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24487 4429 

Ställda säkerheter 0 0 

Ställda ansvarsförbindelser 0 0 

4 
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'.'-- -

T ILLÄGGSUPPL YSNINGAR (tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en 

väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedpmningar 

som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att awika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskapsår. 

Koncernens transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag 

elimineras. 

3. Nettoomsättning 

Koncernen 

Fjärrvärmeavgifter och bredbandsavgifter 

Hyresintäkter 

Summa 

4. Övriga externa kostnader 

Koncernen 

Konsumtionsavgifter 

Kostnader ~ärrvärmeproduktion 

Administration 

övriga kostnader 

Summa 

Moderbolaget 

Övriga externa kostnader 

Summa 

2017-01-01 

2017-08-31 

7 

14270 
16412 

30 682 

4268 
1407 
2663 
5195 

13533 

152 
152 

2016-01-01 

2016-08-31 

14 590 
17 199 

31 789 

5499 
2 312 
1 888 
4 391 

14 090 

90 
90 
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5. Personalkostnader 2017-01-01 2016-01-01 

2017-08-31 2016-08-31 

Koncernen 
·:\l 

Lönekostnader 6079 6 035 

Sociala avgifter 1984 1 924 

Pensions kostnader 260 192 

8 323 8 151 

6. Avskrivningar 

Koncernen 

Avskrivningar byggnader 8844 9 546 

Avskrivningar maskiner och inventarier 330 203 

Nedskrivning fastighet 0 127 

Summa 9174 9 876 

7. Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på likvida medel 3 

Räntor på lånerevers 511 502 

Summa 512 505 

8. Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

Räntor på långfristiga lån 2258 2 900 

Räntor till Tingsryds Kommun 0 0 

Sorgensavgift till Tingsryds Kommun 939 933 

Summa 3197 3833 

Moderbolaget 

Räntor till Tingsryds Kommun 0 0 

Summa 0 0 

9. Arets skattekostnad 

Koncernen 
Arets skattekostnad 0 0 

' 
Upeskjuten skatteskuld 0 0 

Summa 0 0 

Moderbolaget 

Arets skattekostnad 0 0 

Summa 0 0 

8 

lh4- lL-6 
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10. Byggnader och mark 2017-08-31 2016-08-31 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 

Vid årets början 290697 288 088 

Nyanskaffningar 2708 2 357 

Försäljningar -18800 -422 

Justeringar K3 0 0 

274 605 290 023 

Ack. Avskrivningar 

Vid årets början -45052 -35 763 

Nedskrivningar vid årets början .--~''' 295 

Avyttring 5114 

Arets avskrivningar -5975 -6 803 

Nedskrivning av fastighet -10000 -10 000 

-55913 -52 271 

Redovisat värde vid årets slut 218 692 237 753 

Varav bokfört värde byggnader 197 901 225 444 

Varav bokfört värde mark 20791 12 309 

11. Maskiner och tekniska anläggningar 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 

Vid årets början 95126 83 236 

Nyanskaffningar 0 11 889 

Försäljningar/omklassificeringar 3949 0 

99 075 95126 

Ack. Avskrivningar 

Vid årets början -40889 -36 773 

Arets avskrivningar -2869 -2 744 

-43 758 -39 517 

Redovisat värde vid årets slut 55 317 55 609 

12. Inventarier 

Koncernen 

Ack. anskaffningsvärden 

Vid årets början 4422 3 666 

Nyanskaffningar 3286 904 

Avyttringar -759 
6 949 4570 

Ack. Avskrivningar 

Vid årets början -1957 -1 670 

Avyttringar 505 

Arets avskrivningar -330 -203 

-1 782 -1 873 

Redovisat värde vid årets slut 5167 2 697 

13. Aktier och andelar 

Moderbolaget 

Aktier. 
Tingsryds Energi AB 1082 1 082 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 100 100 

Tings!}'.dsbostäder AB 23000 3 000 

Summa 24182 4182 

9 

(1 
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14. Eget kapital - specifikation 2017 

Koncernen 

Eget Kapital 2017-01-01 
Periodens resultat 
Eget Kapital 2017-08-31 

Aktiekapital Bundna reserver 
23 650 2 

23 650 2 

Övrigt fritt Summa 

eget kapital eget kapital 
53149 
2 012 

55160 

Moderbolaget 
Aktiekapital 

Övrigt fritt 

Bundna reserver eget kapital 

Summa 

eget kapital 

Eget Kapital 2017-01-01 
Periodens resultat 
Eget Kapital 2017-08-31 

15. Långfristiga skulder 

Koncernen 
Lånestruktur och räntebindningstid 

År Lånebelopp 

Rörligt 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Tot. 

24232 
0 

24232 

30 000 

31 000 

90 000 

36 000 

77 469 

15 000 

279 469 

0 
0 
0 

Genomsnittsränta % 

0 

4,97 

3,92 

1,42 

2,80 

0,58 

2,74 

10 

1 
31 
32 

Andel av lån i % 

11% 

11% 

32% 

13% 

28% 

5% 

100% 

76 801 
2 012 

78 812 

24233 
31 

24264 



Ärende 11 

Delårsrapport 2:2017 

Tingsrydsbostäder AB 
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r:.J Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 209 

Delårsrapport 2:2017 Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2017/384 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2017 Tingsrydsbostäder AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsrydsbostäder AB redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsrydsbostäder AB. 

I Utdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-29 

usterare 

§ 55 

Delårsrapport 2:2017 Tingsrydsbostäder AB 
Dnr 2017/389 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Koncemcontroller Sara Runesson och ekonomichef Daniel Gustafsson 

informerar om delårsbokslutet för Tingsrydsbostäder AB. 

Ett bättre resultat än väntat och bättre än prognosen för året. 

Förvaltningsavtalet med kommunen har blivit bättre och intäkterna i övrigt 

har ökat. Ombyggnationen av förskolan har varit en kostnad denna period 

och nästa gång Tingsrydsbostäder AB bygger kommer det att lånas kapital 

för den investeringen. 

Avslutningsvis noteras att den nya V d:n, Victoria Magnasson, börjar sin 

anställning måndagen den 2 oktober. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2017-10-05 
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/ __ 

Bilaga TIKAB § 55 2017-09-29 

TINGSRYDSBOSTÄDER AB 

§ 46 

SAf.lIMANTRÄDESPROTOKOLL 

. 2017-09-25 

Delårsrapport 2017-08-31 

Styrelsen beslutar 

1. Godkänna delårsrapport 2017-08-3 l 

2. Översända delårsrapporten till Tingsryds kommunföretag AB. 

Beskrivning av ärendet 

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för delårsrapport 2017-08-31 

(bil. 4) 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2017-08-31. 

Utdragsbestyrlcande 

8(12) 
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Tingsrydsbostäder AB 
... ''17-D9-25 

DELÅRSRAPPORT 2017-01-01 - 2017-08-31 

Verksamheten 

Tingsrydsbostäder AB äger och förvaltar fem fastigheter med 59 lägenheteroch 10 lokaler. 

Tingsrydsbostäder förvaltar även samtliga Tingsryds kommuns fastigheter, vilket innebär ca 

11,8 mla: i förvaltningsintälcter per helår. Tings1ydsbostäder säljer även förvaltningstjänster till 

Tufab och Industristiftelsen för ca 0,2 mla: i år. Företaget har också sålt projelctledningstjänster 

till Stiftelsen Tingsryds bostäder under perioden. Tingsryds bostäder har fullt uthyit och därmed 

inget hyres bortfall, perioden visar på hyresintäkter på 4,3 mkr och prognosen för helåret på 6,5 

mkr. 

Investeringar - Finansiering - Likviditet 

Under årets första månader har utbyggnaden av Älvans förskola med två nya avdelningar pågått 

och var inflyttningsldara i augusti. Totalt investerat hittills 8,5 mkr. Ombyggnad av 

brandskyddet på Tingsgården har gjorts med en investering på 2,1 mkr. Maslåner och invent

arier berälmas inköpas till en summa av ca 0,5 mkr. Efter alctieägartillskottet under 2016 på 20 

mkr har Tings1ydsbostäder en likvid på 14,6 mla. Under 2017 har planeringen för nybyggnation 

av lägenheter i Tingsryd påbörjats. Enligt affärs- och invester.ingsplanen är målsättningen att 

bygga ca 40 lägenheter de nälmaste tre åren. 

Resultat 

Periodens resultat visar på ett positivt resultat 1,4 mkr med en vinst i prognosen på ca 1,1 mkr 

före skatt för helåret. Tjänster för administration köps in av Stiftelsen Tingsryds bostäder till en 

summa av 0,4 mkr. Personalkostnaderna beräknas minska något på helåret då projekt-

(_~ ledningstjänsten inte kommer att återbesättas. En fastighetsingenjör och en förvaltare har 

anställts, för att ersätta personal som slutat. Även fortsättningsvis gäller det goda ränteläget med 

minskade kostnader för räntor, Ökade kostnader för avskrivningar sker i samband med att 

ombyggnationen av Älvans förskola färdigställts, Investeringen beräknas ligga på ca 10 mla:, 

vilket innebär ökade kostnader för avskrivningar med 125 tkr under året. 

Tingsrydsbostäder AB 

Peråke J anen Björn Davidsson 
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 - 2017-08-31 (tkr} 

Prognos Budget 

not 1701 -1708 1601-1608 2016 2017 2017 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter brutto 3 4 317 4215 6 318. 6476 6 596 

Hyres bortfall 4 0 -105 -105 0 -10 

Hyresintäkter netto 4 317 4110 6 213 6476 6 586 

övriga intäkter 5 8 683 8047 12 846 13 065 13 322 

Summa nettoomsättning 13 000 12157 19 059 19 540 19 908 

Fastighetskostnader 

Underhållskostnader 6 -93 -361 -490 -150 -590 

Drifts kostnader 7 -6 650 -6699 -10 442 -9 934 -10 078 

Fastighetsskatt -101 -101 -151 -151 -151 

Avskrivningar 8 -933 -897 -1 358 -1 480 -1 693 

Summa driftskostnader -7777 -8 058 -12 441 -11 714 -12 512 

Resultat före avs kr. 5 223 4099 6 618 7 827 7 396 

Adminlstrationskostn. 9 -3 078 -3166 -4 569 -4 637 -5 254 

Resultat eft. avskr. 2145 933 2 049 3189 2142 

Finansiella poster 

Ränteintäkter 1 1 21 30 25 

. Räntekostnader -625 -637 -965 -945 -1 111 

Borgensavgift -147 -130 -195 -221 -240 

, __ Summa finansiella poster -771 -767 -1139 -1135 -1 326 

Resultat efter 
finansiella poster 1 374 166 910 2 054 816 

Koncernbidrag 0 -44 -44 -44 0 

Bokslutsdisp. 0 0 -227 -514 -204 

Resultat före skatt 1 374 122 639 1497 612 

Skatt 0 0 -123 -359 -135 

Periodens resultat 1 374 122 516 1137 477 

2 
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BALANSRÄKNI_NG PER DEN 31/8 2017 (tkr) 

not 170831 160831 

TILLGÅNGAR 

. Anläggningstillgångar 

Byggnader 10 43196 43 390 

Mark 10 5 842 4 817 

Inventarier 11 1 932 1 903 

Pågående nybyggnationer 12 200 152 

Pågående ombyggnationer 12 8 516 1 715 

Summa materiella tillgångar 59 686 51 977 

Summa anläggningstillgångar 59 686 51 977 

Finansiella an/äggningstif!gångar 
Andra långfristiga värdepapper 13 40 40 

Andra långfristiga fordringar 13 38 53 

Summa finansiella anläggningstillgångar 78 93 

Uppskuten skattefordran 77 46 

Summa anläggningstillgångar 59 841 52116 

Omsättningstillgångar 

(_" Kortfristiga fordringar 
\ 

Hyresfordringar 9 0 

Kundfordringar 1 316 1 413 

Fordran på koncernbolag 14 653 1 289 

Skattefordran 1409 1 603 

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 14 474 34 

Summa kortfristiga fordringar 17 861 4339 

Kassa och bank 15 22 23 

Summa omsättningstillgångar 17 883 4362 

Summa tillgångar 77724 56 478 

~ 

fiS 41r ll'b 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31/8 2017 (tkr) 

not 170831 160831 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Bundet eget kapital 
Aktier 23 000 3 000 

Summa bundet eget kapital 23 000 3 000 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 4 526 4 010 

Periodens vinst 1 374 122 

Summa fritt eget kapital 5 900 4132 

Summa eget kapital 16 28 900 7132 

Obeskattade reserver 17 734 507 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 18 44 000 44 000 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 988 953 

Övriga kortfristiga skulder 19 5 1 108 

Förskottsbetalda kundfordringar 1 430 1470 
f~. 

Skatteskulder 363 73 

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 20 1 304 1 235 

Summa kortfristiga skulder 4 090 4839 

Summa eget kapital och skulder 77724 56478 

Ställda panter och ansvarsförbindelser 31 266 31 000 
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Not 1 Redovisnings~ och värderingsprinciper 

Allmänna redovlsnlngsprlnclper 
Tlngsrydsbostäder AB tillämpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfärlngsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisnlng ("K3'1· 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade I årsredovisningen: 

Resultaträkning 

Intäkts redovisning 
Nettoomsättningen omfattar försä!Jningslntäkter från Tingsrydsbostäder AB. 

Samtlfga Intäkter värderas till det belopp som Influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms 

och energiskatter, och redovisas I posten Nettoomsättning. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bllersättn!ngar och liknande kostnadsförs löpande. 

Avglftsbestämda pensionsplaner 
Avglftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställnlng enligt vilka fastställda avgifter betalas Ull en 

separatjmidisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns Inte i de fall den jllridlska enheten 

inte hartillräckllga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs 

llnder det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda penslonsplaner 
Förmånsbestämda penslonsplaner är andra planer än avglftsbestämda pensionsplaner. 

Företaget har formånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av penslonspremier. Dessa redovisas som 

avgiftsbestämda pensionsplaner och koslnadsförs därmed lfnder det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella aniäggningstlllgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket I de allra flesta fall utgörs av llilgångens anskaffnlngsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn 

till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. , 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Fastigheter 
Stommar 
Fasader, yttertak, fönster 
Hissar, ledningssystem 
övrigt 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Nedskrivningar 

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

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

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 

återvinn!ngsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner HII återvinnlngsvärdet. Vid bedömning av 

nedskrivnlngsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 

enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per vaije balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

l resultaträkningen redovisas nedskrtvningar och återförtngar av nedskrivningar I den fllnktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 

finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad llnjärt över leasingperioden. · 

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt llnder leasingperioden. 

Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Koncernen och anskaffnfngsvärdet kan mätas på ett Ullfcirlitligt 

sätt. Materiella anläggnlngstlllgångar värderas till anskaffnlngsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

T!ngsrydsbostäder AB har under 2016 gJort översiktliga beräkningar av marknadsvärdet på sina fastigheter baserat på framtida 

kassaflöden genom fastlghetsvärderingsprogrammel Värderingsdata. Beräkningarna visar att det totala marknadsvärdet överstiger 

det bokförda värdet på fastighetsportföljen. För vissa fastigheter med relativt nyproducerade fastigheter är dock det beräknade 

marl<nadsvärdet lägre än bokfört värde. En nedskrivning av dessa fastlghetsvärden kan aktualiseras-om värdenedgången blir bestå

ende. Tlngsrydsbostäder AB redovisade värde llppgår till 47 852 tkr och det verkliga värdet uppgår lllf ca 49 ooo tkr. Metoden för att 

lltföra marknadsanalysen är en driflsnettoanalys. Avkastningskraven är uppskattade till 6-7 ¾ för hyresfastigheter, 6 ¾ förnybyggda 

hyresfastlgheter och 9-10 % för kommersiella lokaler. Värdet är inte baserat på värdering llfförd 1 värderingsprogrammet 

Värderingsdata. Tingsrydsbostäder AB harlnga begränsningar om att avyttra förval!ningsfastigheter. Inga väsentliga åtaganden om 

att köpa uppföra, reparera, llnderhålla eller förbättra förvaltnlngsfastighetema finns. 

Korttidsinventarier och Inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 
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Anskaffningsvärde 
I anskaffnlngsvärdet Ingår lnköpspriseluch utgifter som är direkt hän'förbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats 
och I skick för att utnyttjas i enlighet med @retagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter 
för leverans, hantering, Installation och montering, lagrarter samt konsulttjänster, Låneutgifter som är direkt hänförliga till 
Investeringar I anläggningstillgångar som tar betydande Ud i anspråk att färdigställa inräknas I anskaffnlngsvärdet under 
uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

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

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

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

Inga låneutgifter akUveras. 

Finansiella instrument 

Allmänna principer 
Flnanslelfa Instrument redovisas Initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar Instrumentets verkliga värde med tillägg fcir 
iransaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 11. Vi bedömer att de finansiella risker vi har ex ränterisker, likviditetsrlsker, 
kreditrisker är låga. 

En finansiell tlllgång eller finansiell skuld redovisas I balansräkningen när Företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga 
villkor. Kundfordringar redovisas när raktura har skickats Ull kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 
Företaget därmed har en avt~lsenlig skyldighet att betala även om faktura Inte har erhållits. Leverantsskulder redovisas när 
faktura har mottagits. 

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

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

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

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

Uppskjuten skatt 
__ Uppskjuten s.Isatt_är iokomstskattJilr_skatlepJiKtig;ue_s_Ultat avi;flendsi Jramtic!arilkenskap.s.åulllfpljd_avJidlgareJransaktioner_eller _ 

händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samUiga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första redovisningen av goodwill. 
Förändringar I uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skatterardran redovisas l resultaträkningen om inte@rändringen är 
hänfcirlig till en post som redovisas i eget kapital. 

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

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

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. 

Nyckeltals definitioner 
Soliditet: 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) l förhållande till balansomslutningen. 

6 



157

Noter och kommentarertill resultaträkningen (alla belopp i tkr) 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver attföretagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga käHor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en·--

väsentlig Justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Qet görs också bedpmningar 

som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande 

förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för 

att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 

och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisade i resultaträkningen under det räkenskapsår 

som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 

räkenskap sår. 

Tingsrydsbostäder AB omfattas av Arsredovisningslagen, Arl. 

Delårsrapporten har därför upprättats enligt bestämmelserna i Arl. 

Notj 
Hyres intäkter 170831 160831 

Bostäder 2 121 2 101 
Lokaler 2188 2106 
Tillval 8 8 
SUMMA 4 317 4215 

Not4 
Hyres bortfall 170831 160831 

Bostäder 0 7 
Rabatter 0 98 

SUMMA 0 105 

Not5 
övriga intäkter 170831 160831 

Ersättning från hyresgäster 0 7 

Förvaltningsuppdrag 8187 7 326 

övriga sålda tjänster 411 641 

Erhållna lönebidrag 80 65 

övriga intäkter 5 8 

SUMMA 8 683 8 047 

7 

2016 Prognos 

2017 

3147 31.82 
3159 3 282 

12 12 
6 318 6 476 

2016 Prognos 

2017 

7 0 
98 0 

105 0 

2016 Prognos 

2017 

8 0 
12 022 12 281 

428 617 
204 160 
184 8 

12 846 13 065 

Budget 

2017 
3 385 
3199 

12 
6 596 

Budget 

2017 
10 

0 
10 

Budget 

2017 

10 
12496 

512 
204 
100 

13 322 
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Not6 
Underhållskostnader 170831 160831 2016 Prognos Budget 

2017 2017 

Bostäder 20 13 12 40 75 

Lokaler 35 39 142 53 45 

Utomhus 2 150 177 3 170 

Gemensamt underhåll 36 159 159 54 300 

SUMMA 93 361 490 150 590 

Not7 
Driftskostnader 170831 160831 2016 Prognos Budget 

2017 2017 

Fastighetssk. personalkostn. 4 505 4 536 7 062 6 758 6 926 

Fastighetssk. övr. kostnader 565 701 975 791 763 

Reparationer 258 189 390 387 388 

Vatten 165 122 194 248 242 

Fastighetsel 326 273 421 489 453 

Uppvärmning 628 678 1 047 942 1 006 

Rensning ventilationskanaler 0 6 63 15 60 

Sophantering, miljöavgift 68 72 107 102 70 

Försäkringskostnader 91 84 127 137 122 

Hyressättningsavgift 2 0 3 3 0 

Kabel-TV 42 38 53 63 48 

Si.mima P 650 6 699 1_0 442 . 9 934. 10 078 

NotB 
Avskrivning av materiella 170831 160831 2016 Prognos Budget 

anläggningstillgångar 2017 2017 

Byggnader 753 740 1 110 1 195 1 378 

Inventarier 180 157 248 285 315 

Summa 933 897 1 358 1 480 1 693 

, Not9 
Centrala administrations- 170831 160831 2016 Prognos Budget 

och försäljningskostnader 2017 2017 

Personalkåstnader 1 919 1 932 2 729 2 926 3 626 

Management fee 48 0 0 72 72 

övriga kostnader 1 111 1 234 1 840 1 639 1 556 

Summa 3 078 3166 4 569 4 637 5254 

~ 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 170831 160831 

10 Byggnad och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 51428 51 239 

Nyanskaffningar/om klassificeringar 1 939 174 
Försäljning 0 0 
Summa anskaffningsvärden 53 367 51413 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -3 576 -2 466 

Periodens avskrivn. enl. plan -753 -740 

Summa avskrivnin. enl. plan -4 329 -3 206 

Bokfört värde vid periodens slut 49 038 48207 

Taxeringsvärde byggnader 

Taxeringsvärde mark 

11 Inventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden 2 558 2 292 

Periodens nyanskaffningar 164 130 
Summa anskaffningsvärde 2722 2422 

Ackumulerade avskrivn. enl. plan -610 -362 

Arets avskrivn. enl. plan -180 -157 

Summa avskrivnin. enl. plan -790 -519 

Bokfört värde vid årets slut 1 932 1 903 

12 Pågående nyanläggningar 

,~. 
Ombyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 1 938 0 

Nyanskaffningar 6 578 1 715 

Om klassificeringar 0 0 

Redovisat värde vid årets slut 8 516 1 715 

Nybyggnader 
Ackumulerat anskaffningsvärde 137 5595 

Nyanskaffningar 63 5446 

Omklassificeringar 0 -1 0 904 

Redovisat värde vid årets slut 200 137 

13 Värdepapper 
Andel i HBV 40 40 

Fordringar 
Innestående återbäring HBV 38 53 

Summa 78 93 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp i tkr) 

Not 170831 160831 

14 Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 

F örutbetalda försäkringsko'stnader 

övriga upplupna intäkter 
Summa 

15 Likvida medel 

Bank 
Summa 

16 Eget Kapital 
Aktiekapital 

42 
432 
474 

22 
22 

41 
-7 
34 

23 
23 

övrigt fritt kapital övrigt fritt kapital 

Eget kapital 2017-01-01 23 000 4 526 27 526 

17 

18 

Arets resultat O 1 374 1 374 

Eget kapital 2017-QB-31 23 000 5 900 28 900 

Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond tax 13 
Periodiseringsfond tax 14 
Periodiseringsfond tax 15 
Periodiseringsfond tax 16 
Periodiseringsfond tax 17 
Summa 

Skulder till kreditinstitut 

Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 

5 år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Totalt till kreditinstitut 

10 

92 
185 

75 
155 
227 
734 

0 
0 

44000 
44000 

.44 000 

92 
185 
75 

155 
0 

507 

0 
0 

44000 
44 000 

44 000 
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Noter och kommentarer till balansräkningen (alla belopp ·i tkr) 

Not 

18 Lånestruktur och räntebindningstid 

Ar _f-:ånebelopp Genomsnittsränta % 

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

Totalt 44000 

19 Övriga kortfristiga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
övriga kortfristiga skulder 
Summa 

20 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

Arbetsgivareavgift 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna räntekostnader 
övriga upplupna kostnader 
Summa . 

11 

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

1,37 

170831 

Andel av lån i % 

0,0 
0,0 

52,3 
0,0 

47,7 

100,0 

-252 
176 

81 
5 

443 
473 
182 
142 
64 

1 304 

160831 

550 
189 
369 

1108 

455 
468 
180 
132 

0 
1 235 



Ärende 12 

Delårsrapport 2:2017 

Tingsryds Energi AB 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-29 

usterare 

§ 53 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Energi AB 
Dnr 2017/385 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Daniel Gustafsson och koncemcontroller Sara Runesson 

informerar om delårsbokslutet för Tingsryd Energi AB. 

Styrelsen noterar att antalet nyanslutningar påverkar resultatet i Tingsryds 

Energi AB. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I # 

Id 
~ 

2017-10-05 



164

~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 

§ 210 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Energi AB 
Dm 2017/385 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot delårsrapport 2:2017 Tingsryds Energi AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Energi AB redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Energi AB. 

I Utdragsbestyrkande 
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Bilåga TIKAB § 53 2017-09-29 

Tingsryds energi AB 

§ 14 

SAMMANJRÄDESPROTOKOLL 

2017-05-18 

Delårsrapport 2017-01-01--04-30 
Dm 2017.042.05/02 

Styrelsens beslut 

4 (12) 

1. Styrelsen godkänner upprättad delårsrapport 2017-01-0l-04-30(bilaga 1) 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till delårsbokslut för 2017 har upprättats. Verkställande direktören lämnar 

en redogörelse vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsbokslut 2017-01-01-04-30. 

Beslutet skickas till 
TIK.AB 
Ekonomiavdelningen 

\ r .. 
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Innehåll: 

Bilaga 1 till Tingsryds energi AB:s beslut 2017-05-18, § 14 

Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Energi AB 
Org nr 556132-8013 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 30 april 2017 

Verksamhetsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 

sida 

1 
3 
4 
6 Noter 

l\ i 01+, li&G-
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Tings1-.yds energl AB 

1 (13) 

Delårsrapport 2017-01-01-2017-04-30 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds energi AB är ett ett helägt 

dotterbolag till Tingsryds Kommunföretag AB 

som i sin tur ägs till 100% av Tingsryds 

kommun. Styrelsen har sitt säte i Tingsryd. 

Verksamheten omfattar produktion och 

distribution av fjärrvärme. Därutöver är 

bolaget sedan den 1 maj i 2013, tillsammans 

med Lessebo kommun, Alvesta Energi AB och 

Växjö Energi AB, delägare i Wexnet AB som 

bedriver bredbandsverksamhet. 

Styrelsen 

Tingsryds kommunfullmäktige utser fem 

ledamöter med suppleanter till bolagets 
styrelse. · 

Tomas Blomster (s) ordf (Gunnar Fransson) 

Ingrid Johansson (s) ( Christel Blondin) 

Per-Axel Persson (m) (Carl-Henrik Renmalm) 

Dag Runesson ( c) 

Mats Wembo (c) 

( Cecilia Cato) 

(Olof Andersson) 

Per-Åke Claesson är verkställande direktör. 

Revisor 

Av bolagsstämman utsedda revisor: 

Michael Johansson, auktoriserad revisor 

Emil Andersson, auktoriserad revisor 

(suppleant) 

Lekmannarevisorer 

Börje Svensson 

Lars-Erik Svensson 

Hans-Olof Johansson 

Sven-Erik Svensson 

Kerstin Petersson 

Fjärrvärm.everksamheten 

Allmänt 
Försäljning av fjärrvärme har varit cirka 5% 

lägre än motsvarande period 2016, en varmare 

inledning och en kall april-månad. Jämfört 

med ett normalår har perioden också varit 

något varmare än normalt. 

År 2017 2016 

Tingsryd 13,20 GWh 13,72GWh 

Linneryd 1,58 GWh 1,72 GWh 

Urshult 2,94GWh 3,23 GWh 

Väckelsång 1,13 GWh 1,19 GWh 

18,85 GWh 19,86 GWh 

Försäljningen är lägre än vad som kan 
motiveras av den varmare väderleken. Ökande 

leveranser till följd av genomförda 

utbyggnadsproj ekt under 2016 räcker inte för 

att balansera för minskad förbrulming hos 

befintliga kunder. 
Vi fortsätter att ansluta enstaka industri- och 

villakunder utmed det befintliga nätet. 

Igångkörning, intrimning och samkörning med 

den befintliga anläggningen har genomförts 

under 2016, i stort sett utan tekniska problem. 

Projektet har följt såväl tidplan som 

kostnadsramar. Ljudsotningsystem som varit i 

drift under eldningsäsongen har minskat 

antalet stopp för sotning. 

Befintligt avtal om värmeleveranser i Urshult 

. har förlängts med samma villkor till och med 

den 1 oktober.2020. Ett nytt 3-årigt avtal om 

leverans av biobränsle till anläggningarna i 

Tingsryd och Väckelsång medför ökade 

kostnader. 

Underhåll 
Risken för oplanerade driftsstopp på 

anläggningarna identifieras kontinuerligt 

och minimeras genom förebyggande underhåll. 

Med ytterligare en panna vid värmeverket får 

vi bättre möjligheter att genomföra planerade 

underhållsåtgärder på den befintliga pannan. 

Under årets underhållstopp kommer att 

begränsas till löpande underhållsåtgärder. Mer 

omfattande åtgärder kommer, om möjligt, att 

förskjutas till kommande år. 
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Vi ser ett behov av att genomföra ett antal 

underhållsprojeki; på de ursprungliga delarna 

av anläggningen under de nännaste åren. 

Med den nya biobränslepannan har vi fått den 

kapacitet som erfordras för att producera 

tillräckliga volymer även under kalla perioder. 

Oljeförbrukningen ligger nu på en väsentligt 

lägre nivåer 3,3 m3 (16,3 m3). 

Bredbandsverksamheten 

Utbyggnaden av stamnätet för bredbandet 

sker sedan den I maj 2013 av det re~onala 

bredbandsbolaget Wexnet. En samordnare på 

deltid :fungerar som länk mellan de parter som 

. är involverade i den fortsatta bredbands

. utbyggnaden. Det nationella målet om 90 

, procents täckning senast"2020 har kommunen 

antagit som ett av de områden som ~all 

prioriteras under de närmaste åren. En plan har 
tagits fram för utbyggnad av stamnätet på . 

landsbygden under de kommande åren. För att 

·nå målen krävs ägartillskott om totalt cirka 15 

mkr till Wexnet för utbyggnader av stamnätet. 

Eftersom Teab skall finansiera dessa 

ägartillskott utan nyupplåning kommer 

investeringsutrymmet i :fjärrverksamheten vara 

begränsat de närmaste åren. 
Den rättsliga proqess~n rörande de 
investeringar som gjordes före den 1 n;i.aj 20.13 

är fortfarande inte avslutad och därmed inte 

heller den slutliga ekonomiska regleringen. 

Periodens omsättning och resultat . 

Mkr 2017 2016 2015 2014 

Resultatjan-april · .. 3,6 4,1 3,9 3,9 

Omsättningen uppgick till 11,3 mkr 

(11,3 mkr) Av denna svarar fjärrvärme

verksamheten för 12,1 mkr (12,1) och bred

bandsverksamheten för 0,0 mkr (0,01 rokr). 

Periodens resultat efter finansiella poster för 

:fjärrvärmeverksamheten uppgick till 3,45 rokr 

(4,0 mkr). 2017 har inletts med normal 

väderlek. Prishöjningen vid årsskiftet har inte 

kompenserat för lägre leveranser. Även övriga 

intäkter har minskat, bland annat lägre intäkter 

av engångsk8.!alctär, anslutningsavgifter som 

minskat till 7 tkr (190 tkr). 

f:!1· ff-r ~ 

2 (13) 

Periodens resultat för bredbands
verksamheten uppgår till 167 tkr (132 tkr). 

Omläggningen'från bunden till rörlig ränta har ' 
sänkt upplåningskostnadema väsentligt. 

Bolagets investeringar under perioden har 

uppgått till .1 561 tkr (2 845 tkr). 

Bolagets skulder till kreditinstitut uppgår till 

53 rokr varav bredbandsverksamheten svarar 

· för 23,0 mkr. 

Kent Johanson efterträder Per-Ake Claesson 

som verkställande direktör för Tingsryds 

energi AB den 1 juli. Teab:s 
personalorganisation i övrigt kommer också att __, • 

förändras i samband med V cl-skiftet 

Prognos för helåret 

Till följd av personalförändringarna·kommer 

årets underhållsstopp att begränsas till löpande 

åtgärder. Mer omfattande underhållsprojekt 

förs]rjuts till kommande år. Lägre kostnader 

för underhåll bedöms kompensera för lägre 

:fjärrvärmeleveranser samt för högre kostnader 

för biobränsle under senare delen av året. 

Upplåningskostnader ligger fortfarande på 

mycket låga nivåer. 

Upp!ättad prognos för helåret uppvisar ett 

resultat om 1,2 mkr för :fjärrvänne

verksamheten. 

För bredbands-verksamheten är prognosen ett 

överskott om ca 0,4 mkr. 

4/44~ 
Per-Ake Claesson 
Verkställande direktör 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

' ... 

Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Nettomsättning 

Övriga intäkter 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

Övriga externa kostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Avskrivning utöver plan på maskiner o inventarier 

Resultat före skatt 

Koncernbidrag 

Skatt på årets resultat 

Periodens resultat 

11(;: 
\'-C> 

Not Budget 

.2 23 000 

450 

23450 

3 -8 875 

4 -8 000 

5 -5 100 

1475 

7 780 

7 -1 235 

6 1 020 

3 (13) 

2017-04-30 2016-04-30 Prognos 

11 260 11 886 22 000 

64 242 150 

11 324 12128 22150 

-3 917 -4210 -8 000 

-2 195 -2 061 -7500 

5 212 -6 271 -15 500 

-1 635 -1 697 -5 000 

3577 4161 1 650 

253 264 800 

-209 -267 -650 

3 621 4157 1 800 

0 0 

0 0 0 

3 621 4157 1 800 

-144 -115 -145 

0 0 0 

0 0 

3477 4 042 1655 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

4 (13) 

Balansräkning 

Belope i tkr Not 2017-04-30 2016-04-30 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader, mark 8 8 819 8 613 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 56 752 56 981 

Inventarier 10 247 368 

_:.\ 
I 

Pågående nyanläggningar 11 1 561 2 845 

67 379 68 807 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier Wexnet 
14 785 11 785 

Reversfordran Wexnet AB 17 053 17 053 

Uppskjuten skattefordran 0 462 

31 838 29 300 

Summa anläggningstillgångar 99 217 98107 

Omsättningstillgång~r 

Varulager m m 

Råvaror och förnödenheter 12 424 367 

424 367 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
5735 5 507 

Koncernkonto 
11 018 12177 

Övriga fordringar 13 440 408 

17193 18 093 

Plusgiro 
1329 42 

'-..' 

Summa omsättningstillgångar 18 946 18 501 

SUMMA TILLGÅNGAR 118 163 116 608 
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Org.nr 556132-8013 

5 (13) 

Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2017-04-30 2016-04-30 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (2 500 aktier) 14 500 500 

Reservfond 2 2 

502 502 

_, 
Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 4936 831 

Periodens resultat 3477 4042 

8 413 4873 

Summa eget kapital 8 915 5375 

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på 

maskiner och inventarier 48 048 50 689 

Summa obeskattade reserver 48 048 50 689 

Avsättningar 

Uppskjuten skatt 0 12 

Summa avsättningar 0 12 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 15 53 000 53 000 

Summa långfristiga skulder 53 000 53 000 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 635 4 618 

övriga skulder 16 4109 2 549 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 457 367 

Summa kortfristiga skulder 8 201 7533 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118163 116 608 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelse lnqa Inga 
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Noter med redovisnings principer och bokslutskommentarer 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpnfng av årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 A,rsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovsiningen: 

Resultaträkning 

Infäktsredovisning 
Nettoomsättningen omfattar energi- och anslutningsavgifter från fjärrvärmeverksamheten. Samtliga intäkter 

värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 

moms, och redovisas i posten Nettoomsättning. 

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

Avgiftsbestämda pensionsplaner 

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 

betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte 

i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till 

avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som regleras genom betalning av pensionspremier. Dessa redovisas 

som avgifts bestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed under det räkenskapsår de avser. 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 

Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens 

anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade 

på avtal skrivs av över avtalstiden. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Värmeverksbyggnader 
Stommar, Fasader yttertak 
Övrigt 

Markanläggningar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier 

Nedskrivningar 
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

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

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 

Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 

identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 

ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.I resultaträkningen redovisas nedskrivningar 

och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om 

avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

'rl'.\r,r· ?' ",, ii ,. . 
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Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla Företaget och anskaffnings

värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag 

för ackumulerade av- och nedskrivningar. 

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 

Anskaffningsvärde 
I anskaffning svärdet ingår inköps priset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa 

tillgången på plats och i skick för att utnytijas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. 

Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 

konsultijänster. Låneutgifter som är direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande 

tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 

reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar. 

Tillkommande utgifter 
Ti[[kommande utgifter avseende materiella anläggningstillgångar aktiveras endast om det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma Företaget till del och 

anskaffning svärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. övriga tillkommande utgifter kostnadsförs under det 

räkenskapsår som de uppkommer. · 

Tillkommande utgifter som utgör utbyte av identifierade komponenter, eller delar därav, aktiveras och ett eventuellt 

kvaivarande redovisat värde på komponenten utrangeras. Även när nya komponenter skapas genom tillkommande 

utgifter aktiveras dessa. 
Inga låneutgifter aktiveras. 

Finansiella instrument 
Allmänna principer 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med 

tillägg för transaktionskostnader dvs tillämpar bolaget K3 kapitel 1 ~. 

Företaget bedömer de finansiella riskerna som låga. Upplåningen är förhållandevis låg och löper i huvudsak 

med fast ränta och jämn fördelning av förfallodagarna. Kundkretsen är differentierad med lågt beroende av enskilda 

större kunder. 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när Företaget blir part enligt 

instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. 

Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och Företaget därmed har en avtalsenlig skyldighet 

att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när 

Företaget förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 

skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 

gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen 

genom erhållande eller erläggande av betalning. 

Kundfordringar och liknande fordringar 

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går 

att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då Företaget tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 

kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas 

till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets 

förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar 

värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kund

fordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader. 

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

7 (13) 
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Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 

då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas 

i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 

tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Uppskjuten skatt 
UppskjuterJ skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till fölid av tidigare 

transaktioner eller händelser. 
Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader förutom sådana som härrör från den första 

redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 

i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och skatteregler 

som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 

på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att 

återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat. 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver 

8 (13) 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 2 - Nettoomsättning per rörelsegren 

Fjärrvärme 
Energiavgifter 
Anslutningsavgifter 

övriga rörelseintäkter 

Bredband 
Nätavgifter 

Anslutningsavgifter 

Övriga rörelseintäkter 

Not 3 - · Råvaror och förnödenheter 

Biobränsle 
Inköpt energi 
Olja 

Not 4 - ovriga externa kostnader 

Fjärrvärme produktion 
Fjärrvärmedistribution 

Adminstration fjärrvärme 

Bredbandsverksamhet 

Administration bredband 

Not 5 - Av- och nedskrivningar 

Fjärrvärme 
Avskrivning byggnader och markanläggningar 

Nedskrivning byggnader och markanläggningar 

Avskrivning tekniska anläggningar 

Avskrivning inventarier 

2017-04-30 

11 253 
7 

64 
11 324 

0 

2017-04-30 

2365 
1 521 

31 
3 917 

2017-04-30 

1462 
80 

598 

56 
2195 

2017-04-30 

179 
0 

1435 
22 

1 635 

Not 6 - Rörelseresultat efter finansiella poster per rörelsegren 
2017-04-30 

FjärNärme 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 

Rörelsens driftskostnader 
Rörelsens avskrivningar 
Finansiella poster 

Bredband 
Fjärrvärmeverksamhetens intäkter 

Rörelsens driftskostnader 
Rörelsen avskrivningar 
Finansiella poster 

11 324 
-6 056 
-1 635 

-179 
3454 

-56 

223 
167 

9 (13) 

2016-04-30 

11 697 
190 
228 

12114 

14 
14 

2016-04-30 

2553 
1 510 

147 
4 210 

2016-04-30 

766 
226 

1 007 

61 
2 061 

2016-04-30 

175 
127 

1 372 
23 

1 697 

2016-04-30 

12 114 
-6 209 
-1 697 

-183 
4025 

14 
-61 

180 
132 
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Not 7 - Ränteintäkter och räntekostnader per rörelsegren 
2017-04-30 

Fjärrvärme 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Bredband 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

0 
-179 
-179 

253 
-30 
223 

10 (13) 

2016-04-30 

0 
-184 
-183 

264 
-84 
180 

Not 8 - Byggnader, mark och markanläggningar för fjärrvärmeverksamheten 

2017-04-30 2016-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 12 704 

Nyanskaffningar 
Omklassificeringar investeringar 718 

Omklass!ficeringar nedskrivning 
13422 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början -4 424 

Arets avskrivning enligt plan -179 

Återföring avskrivningar skorsten 

Omklassicificering 
-4 603 

Nedskrivningar 
Vid årets början 0 

Arets nedskrivningar 
Omklassicificering 

0 

Redovisat värde vid årets slut 8 819 

Not 9 - Maskiner och tekniska anläggningar fjärrvärme 
2017-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 
Nyanskaffningar 
Avyttringar 
Om klassificeringar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Vid årets början 
Avyttringar 
Arets avskrivning enligt plan 

Omklassificering 

Redovisat värde vid årets slut 

95126 

3 949 
99 075 

-40 889 

-1 435 

-42 323 

56 752 

10 943 
2183 
-422 

12 704 

-4 211 
-175 
295 

-4 090 

0 

0 

8 613 

2016-04-30 

83 237 

11 889 
95126 

-36 773 

-1 372 

-38145 

56 981 
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Tingsryds energi AB 
Org nr556132-8013 

11 (13) 

Not10 - Inventarier fjärrvärme 
2017-04-30 2016-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början 1 089 1142 

Nyanskaffningar 
Avytttringar 

1 089 1142 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid årets början -820 -751 

Avyttringar 
Arets avskrivning enl plan -22 -23 

,. -842 -774 
_...::,,_ 

Redovisat värde vid årets slut 247 368 

\ Not 11 - Pågående nyanläggningar 
2017-04-30 2016-04-30 

Fjärrvärme 
Vid årets början 4667 14072 

Investeringar 1 561 2845 

Omklassificeringar -4 667 -14 072 

1 561 2845 

Bredband 
Vid årets början 0 0 

Investeringar 
Om klassificeringar 

0 0 

Not 12 - Varulager 
2017-04-30 2016-04-30 

r Eldningsolja värmeverket Tingsryd 400 349 
l \ 
\ (51,9 m3 x 6 734 kr) 

Eldningsolja närvärmeverk Väckelsång 24 17 

(2,592 m3 X 6 734) 

r 
424 367 

,, 
. ) 

.s, 

,i'.} /' frll'I !t,_.:~ 
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Not 13 - Övriga fordringar 

Preliminär skatt 
Skattefordringar 
Fordran utförda arbeten pelletspanna Konga 

Skattekonto 
Avtalade sociala avgifter 

Förutbetald försäkringsersättning 

Upplupen ränta reversfordran Wexnet 

övriga fordringar 

Not14 - Eget Kapital 

Vid årets början enligt fastställd balansräkning 

Disposition en/ bo/agsstämmebes/ut 

Avsättning till reservfond 

Arets resultat 

Vid årets slut 

Not 15 - Lånesammandrag 

Förfallodag Ränta 

2017-09-25 2,73% 

2018-10-09 Rörlig 

2020-02-16 Rörlig 

2020-06-01 0,93% 

Not 16 - Övriga skulder 

Mervärdesskatt 
Personalens källskatt 
Skatteskuld avseende 2016 

Plusgiro 

Aktie-
kapital 

500 

500 

0 
0 

500 

Reserv-
fond 

Låne
belopp 

2 

2 

0 
0 

2 

10 000 
10 000 
20 000 
13 000 

53 000 

Skuld Tingsryds kommun avseende bredband Tingsryd-Lessebo 

2017-04-30 

22 
54 

0 
27 

0 
82 

253 
2 

440 

Fritt eget 

kapital 

4936 

4 936 

0 
0 

4 936 

Amortering 

2017 

2017-04-30 

0 

1156 
46 

1 303 

1 603 
4109 

12 (13) 

2016-04-30 

18 
3 

36 
4 

75 
264 

g 

408 

Summa eget 

kapital 

5348 

5348 

2016-04-30 

902 
43 

1 603 
2549 
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Tingsryds energi AB 
Org nr 556132-8013 

Not 17 " Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

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

2017-04-30 

91 

194 
40 
43 
88 

457 

13 (13) 

2016-04-30 

66 
19 

200 

44 

37 
367 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (37) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02 

Justerare 
I 

i11 

§ 211 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets 

AB 
Dnr 2017/388 099 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige tar emot Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Utveckling 

och Fastighets AB. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB redovisar Delårsrapport 2:2017. 

Besluts underlag 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) 

Tingsryds Kommunföretag AB 2017-09-29 

usterare 

§ 54 

Delårsrapport 2:2017 Tingsryds Utvecklings och Fastighets 

AB 
Dnr 2017/388 099 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner delårsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Koncemcontroller Sara Runesson och ekonomichef Daniel Gustafsson 

informerar om delårsbokslutet för TIKAB. 

Det noteras att ett par investeringar har ägt rum under detta år och att en 

försäljning av en fastighet under det bokförda värdet har lett till ett negativt 

resultat än så länge under detta år. Den årliga prognosen för bolaget ligger 

dock fortfarande på +-0. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

2017-10-05 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Tings1yds Utveclding och Fastighets AB 2017-09-25 

Justerande 

§ 53 

Delårsrapport 

Styrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsrappmi för perioden 1 januari till 31 augusti, 

enligt bilaga TUFAB 53.2017. 

Beskrivning av ärendet 

Thomas Mattsson, fd VD, går igenom förslag till delårsrapport för perioden 1 

januari- 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2017. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

TIKAB 

Mikael J eansson, ordförande 

Karin Nilsson, tfVD 

Sara Runesson, ekonomiavd 

Utdrags bestyrkande 

t) r \1 ·- (.J'l ct ~ ,;_,) 
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Styrelsen och verkställande direktören för 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
Org nr 556730-6583 

får härmed avge 

Delårsredovisning 

för perioden 1 januari - 31 augusti 2017 

Innehåll: sida 

Delårsrapport 2 

Resultaträkning 4 

Balansräkning 5 

Noter 7 

Underskrifter 11 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

DELÅRSRAPPORT 170101 - 170831 

Allmänt 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett av Tingsryds kommun helägt bolag. 

Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. 

Styrelsen har följ ande sammansättning 2017: 

Mikael Jeansson (s), ordf. 
Karin Nilsson (c) 
Jan-Åke Cesar (s) 
Patrick Ståhlgren (m) 
Lennart Fohlin ( c) 

Verkställande direktör är Thomas Mattsson. 

Styrelsen har under perioden haft sex sammanträden. 

Revisorer 
Av bolagsstämman utsedd revisor är KPMG med huvudansvarig revisor Michael Johansson, auktoriserad revisor. 

Ändamål 
Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin 

verksamhet medverka till att göra Tings1yds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet 

genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. 

Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. 

Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar 

ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har 

bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet 

av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. 

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

att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och 

strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. 

Under året har bolaget främst varit fokuserat på interna processer, men har tillsammans med Tingsryds 

Industristiftelse möjliggjort start av ett nytt företagscenter där mindre företag med behov av allt från 

skrivbordsplats till mindre två- till trerums kontor kan bedriva sin verksamhet. Bolaget har också förhandlat med 

ett tillväxtföretag på 01ten om att investera i nya lokaler åt dessa så att deras fortsatta expansion kan säkras. 

Gällande finansiella mål så har bolagets likviditet stärkts, soliditeten har förbättrats och målet om 6 % avkastning 

är uppnått. Bolaget har också arbetat aktivt med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den 

fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. 

Periodens händelser 
Under perioden har fastigheten Tingsryd 25:1 avyttrats till hyresgästen Trensums Food AB och fastigheten 

Väckelsång 6:96 förberetts inför kommande förvärv per 170901. 

Beslut om ny personalorganisation har tagits med följande tjänster: VD 50 %, ekonom 50 %, förvaltare 50 %, 

administratör 50 % och vaktmästare 50 %. Styrelsen har också beslutat att externat rekiytera ny VD/förvaltare på 

100 % totalt (ingår i föregående tjänster). VD Thomas Mattsson har aviserat att han inte är intresserad av f01tsatt 

tjänst och kommer att avsluta sin anställning under september. 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 
arg.nr 556730-6583 

Förväntad framtida utveckling 
TUF AB kommer fortsätta sh·äva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv i enlighet med 

de nya ägardirektiven. En ny personalorganisation håller på att implementeras och vakhnästare samt 

administrationsansvarig kommer att vara på plats under hösten. Rekrytering av ny VD kommer troligtvis att dröja 

något längre. Utmaningar framåt ligger i att hantera avyttringar samtidigt som bolagets verksamhet kan 

bibehållas. 

Avskrivning 
Fastigheterna och mark har ett bokfört värde 2017-08-31 på 164 283 tkr. Sedan 2014 tillämpas nya 

avskrivningsreglerna, s.k. K3-reglerna. 

Ekonomi 
Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om -420 tkr(+ 223 tkr). Periodiseringar har gjorts 

avseende upplupna intäkter samt kostnader för fastighetsskatt, försäkring, borgensavgift m.m. Utfall för 

underhållsarbeten ligger på 73 8 tkr (1396 tkr): 

Hel årsprognos för 2017 visar ett negativt resultat på 500 tkr. Vid bedömning av prognosen har hänsyn tagits till 

en reaförlust vid försäljning av fastigheten Tingsryd 25:1 och motsvarande kostnads- och intäktsbortfall. 

Målsättningen är att amortera lån som förfaller under november om 15 000 tkr. För närvarande uppgår TUFAB:s 

låneskuld till 182 469 tkr. 

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

tillhörande bokslutskommentarer. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Tingsryd 2017-09-25 

Karin Nilsson 
T.f Verkställande direktör 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

RESUL TATRÄKNING (tkr) 
per 2017-08-31 

Delår Delår Prognos Budget De/år 1708 

Not 1701-1708 1601-1608 2017 2017 % av budget 

Rörelsens intäkter 

Hyres intäkter 12 095 13 089 17 200 15 970 75,74% 

Övriga förvaltningsintäkter 4 2 359 2 512 4 500 5 170 45,63% 

Resultat av fastighetsförsäljning 5 -1 176 -1 176 -1 200 98,00% 

SUMMA INTÄKTER 13 278 15 601 20 524 19 940 66,59¾ 

Rörelsens kostnader 

Underhållskostnader -738 -1 396 -1 150 -2 200 33,55¾ 

övriga externa kostnader 6 -5 990 -5 786 -9 600 -9 319 64,28¾ 

Avskrivningar av materiella anläggningstillg. 7 -4 972 -5 724 -7 292 -6 808 73,03% 

Summa rörelsekostnader -11 700 -12 906 -18 042 -18 327 63,84¾ 

RÖRELSERESUL TAT 1 578 2 695 2 482 1 613 97,83% 

Finansiella poster 

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 383 -1 846 -2 067 -2 200 62,86¾ 

Borgens avgift -615 -627 -919 -935 65,78% 

Summa finansiella poster -1 998 -2 472 -2 981 -3 135 63,73% 

SUMMA KOSTNADER -13 698 -15 378 -21 023 -21 462 63,82¾ 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -420 223 -499 -1 522 

Bokslutsdispositioner 

Avsättning till periodiseringsfond 

Upplösning av periodiseringsfond 560 1 156 

Koncernbidrag -40 -41 -59 

RESULTAT FÖRE SKA TT -460 182 2 -366 

Skatter 

PERIODENS RESULTAT -460 182 2 -366 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

BALANSRÄKNING (tkr) 
per 2017-08-31 

Delår Delår 

TILLGÅNGAR Not 1701-1708 1601-1608 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 9 154 352 173 941 

Markanläggningar 10 6 662 7155 

Inventarier, verktyg 11 207 449 

Installationer 12 2 343 

Pågående nyanläggningar 13 719 95 

Summa materiella anläggningstillgångar 164 283 181 640 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 164 283 181 640 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 1 880 1 594 

Koncernkonto Tingsryds kommun 22 806 10 505 

övriga fordringar 14 1 385 757 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 188 961 

Summa kortfristiga fordringar 26 259 13 817 

Kassa och bank 16 2 458 -114 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 28 717 13 703 

SUMMA TILLGÅNGAR 193 000 195 343 

Delår Delår 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1701-1708 1601-1608 

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

100 100 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 4 504 3 493 

Delårets resultat -460 182 
4 044 3 675 

SUMMA EGET KAPJT AL 17 4144 3 775 

Obeskattade reserver 
Obeskattade reserver 18 1 418 856 

Summa obeskattade reserver 1 418 856 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 19 254 91 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 20 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till kreditinstitut 20 

Skatteskulder 
övriga kortfristiga skulder 21 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA SKULDER 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
Belopp i kr 
Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelse 

22 

161 469 186 469 

956 1 462 
21 000 

371 
3 388 2 690 

25715 4152 

188 856 191 568 

193 000 195 343 
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Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

TI LLÄGGSUPPL YSNINGAR (TKR) 

Not 4 - Rörelseintäkter 2016 1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget 2017 

övriga hyresintäkter 3 152 1 648 2 512 3 500 3 920 

Värmeåterbäring SKV 1 854 711 1 250 1 250 

Summa 5 006 2 359 2 512 4 750 5170 

Not 5 -Avyttring fastigheter 2016 1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget2017 

Försäljningspris 0 12 510 12 510 12 900 

Bokf värde 0 13 686 13 686 14 100 

Reavinst/Reaförlust 0 -1 176 0 -1176 -1 200 

(Trensum) 

Not 6 - Övriga externa kostnader 2016 1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget 2017 

Administration 790 695 142 1 500 1 608 

Uppvärmning 1 945 1 225 3 398 2 000 1 780 

Konsumtionsavgifter 5 090 3 149 957 4 700 4 163 

Fastighetsservice 407 257 449 450 682 

Fastighetsinventarier 300 425 

Försäkringar 271 293 300 283 270 

Fastighetsskatt 540 371 540 555 391 

Kundförlust -31 

Summa 9 012 5 990 5 786 9 788 9 319 

Not 7 -Avskrivningar 2016 1701-1708 1601-1608 Prognos 2017 Budget 2017 

Avskrivningar byggnader, mark och markanl. 7 542 4 864 5 724 7 112 6 628 

Avskrivningar egen anläggning 67 117 117 

Avskrivning inventarier och fordon 62 41 63 63 

Summa 7 604 4 972 5 724 7 292 6 808 

Not 8 - Skatt på årets resultat 2016 

Redovisat resultat före skatt 1 646 

Aktuell skatt 22% 

Skatt på årets resultat 362 

Schablonskatt periodiseringsfond (0.468 %) 4 

Arets skatt 366 

Ändring föregående års taxering 106 

Förändring uppskjuten skatt 163 

Summa skatter 635 
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Not9 - Byggnader och mark 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 216 951 217 610 216 951 

Nyanskaffningar 95 51 

Avyttringar -18 800 

Om klassificeringar 564 

Summa anskaffningsvärde byggnader/mark 217 610 198 861 216 951 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 27 652 35102 27 652 

Om klassificering 425 

Avyttring -5 114 

Periodens avskrivningar 7 025 4 521 5 358 

Summa ack avskrivn byggnader/mark 35102 34 509 33 010 

Nedskrivning 

Vid periodens början (Konga Bruk) 10 000 10 000 10 000 

Periodens nedskrivning 

Summa nedskrivning byggnader/mark 10 000 10 000 10 000 

Redovisat värde vid periodens slut, byggnader/mark 172 508 154 352 173 941 

Taxeringsvärde, byggnader 84 402 

Taxeringsvärde, mark 8 265 

Not 10 - Markanläggningar 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 8 955 8 955 8 955 

Nyanskaffningar 

Om klassificeringar 

Summa anskaffningsvärde markanläggning 8 955 8 955 8 955 

Ackumulerade avskrivningar en/ plan 

Vid periodens början 1 434 1 950 1 434 

Arets avskrivningar 516 343 366 

Summa ack avskrivningar markanläggning 1 950 2 293 1 800 

Redovisat värde periodens slut, markanläggn. 7 005 6 662 7155 

Not 11 - Inventarier 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början 1 006 775 232 

Nyanskaffningar 775 

Om klassificering -231 

Avytttringar 

Summa anskaffningsvärde inventarier 775 775 1 007 

Ackumulerade avskn'vningaren/ plan 

Vid periodens början 557 527 558 

Om klassificering -92 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 62 41 

Summa ack avskrivn inventarier 527 568 558 

Redovisat värde periodens slut, inventarier 248 207 449 
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Not 12 . Installationer 2016 1701-1708 1601-1608 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid periodens början (Panncentral, ansk 170401) 0 

Nyanskaffningar 2 410 

Om klassificering 

Avytttringar 

Summa anskaffningsvärde installationer 0 2 410 0 

Ackumulerade avskn'vningar en/ plan 

Vid periodens början 0 

Om klassificering 

Avyttringar 

Periodens avskrivning enl plan 67 

Summa ack avskrivn installationer 0 67 0 

Redovisat värde periodens slut, installationer 0 2 343 0 

Not 13 - Pågående nyanläggningar 2016 1701-1708 1601-1608 

Vid periodens början 0 0 0 

Arets investeringar, ombyggnader 146 719 95 

Om klassificeringar -95 

51 719 95 

'TOTALT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR UB 179 812 164 283 181 640 

Not 14 - Övriga fordringar 161231 1701-1708 1601-1608 

Leverantörsfordran 

Skattefordran 2016 122 

Skattekonto 5 578 

Preliminär skatt 1 028 685 685 

Fastighetsskatt -540 

Arets skatt -366 

In- och utbetalningar 0 71 

Summa skattefordran 127 1 385 756 

Not 15 - Förutbetalda kostn./upplupna int. 161231 1701-1708 1601-1608 

Förutbetalda kostnader 30 152 961 

Upplupna kundfordringar 482 0 

Upplupna intäkter 656 36 

Övr upplupna intäkter 829 

Prel skattjan 2016 

Uppi kostnad pellets KM 

Uppi bidrag TIKAB 

Förutbet intäkter 

Summa 1 997 188 961 

16 - Likvida medel 161231 1701-1708 1601-1608 

Bank 

Plusgiro 26 2 458 -114 

Summa 26 2 458 -114 

Sidan gav 11 

Vhl\ 



193

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

Org.nr 556730-6583 

Not 17 - Eget Kapital Aktie- Reserv- Fritt eget Summa 

kapital fond kapital EK 

Eget kapital 2015-12-31 100 3 493 3 593 

Arets resultat 2016 1 011 

Eget kapital 2016-12-31 100 4 504 3 593 

Not 18 - Obeskattade reserver 2016 

Periodiseringsfond tax 2014 753 

Periodiseringsfond tax 2015 103 

Periodiseringsfond tax 2016 562 

Summa 1 418 

Not 19 -Avsättningar 2016 

Ingående uppskjuten skatteskuld {K3 kap.29) 91 

Periodens avsättningar uppskjuten skatt 163 

Fordran uppskjuten skatt K3 254 

Not20 - Lånesammandrag Lånebelopp Lånebelopp Kortfristig 

Förfallodag Ränta 2016-12-31 2017-04-30 del 

2017-04-21 Inlöst 170421 0,09% 4 000 

2021-06-01 0,58% 15 000 15 000 

2017-11-13 2,24% 21 000 21000 

2018-10-09 -0,09% 30 000 30 000 

2018-10-12 1,18% 37 000 37 000 

2019-10-12 1,42% 36 000 36 000 

2020-06-12 1,17% 10 000 10 000 

2020-06-12 1, 19% 33 469 33 469 

186 469 161 469 21 000 

Not 21 - Övriga kortfristiga skulder 161231 1701-1708 1601-1608 

Prel fastighetsskatt 371 540 

Redovisad moms 1 089 

Summa 1 089 371 540 

Not 22 - Upplupna kostn./förutbetalda int. 161231 1701-1708 1601-1608 

Förutbetalda hyresintäkter 2 637 1 470 1 747 

Upplupen ränta 314 266 334 

Interima leverantörsskulder 1 498 1 257 442 

övriga interima skulder 30 213 

Momsskuld 182 167 

Borgensavgift 

Försäkring 

Summa 4 479 3 388 2 690 

Not 23 - Ställda säkerheter 161231 

För egna avsättningar och skulder 

Ansvarsförbindelse 

Fastighetsinteckningar 36 300 

Tingsryd 25:1 28000 

V/icke/sång 6:107 5150 

Väckelsång 6:79 350 

Ögonmåtle/4 2 800 

Summa inteckningar 36 300 
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